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SUNUS 
 
 
 

Ülkemizin KOBI’lere yönelik istatistiki verileri ile AB üyesi ülkelerdeki istatistiki verileri 
karsilastirdigimizda; isletme sayisi ve istihdam payi açisindan büyük bir farklilik göze 
çarpmamakta ancak katma deger bakimindan AB üyesi ülkelerde bu oran bizdeki oran yaklasik 
iki kati olan %60’lara ulasmaktadir. Verilerin karsilastirmasinda en büyük fark kredilerden alinan 
payda görülmekte ve bizdeki payin 8 kati olan %40’lara ulasmaktadir.  

 
Bu nedenle, KOBI’lerimizin kredilerden aldiklari pay oranini arttirmak, verilecek destekler 

ve yönlendirmelerle üretim kalitelerini, kapasitelerini, pazar paylarini ve özellikle ihracat 
imkanlarini arttirarak, katma deger içindeki paylarini yükseltmek en önemli hedeflerimiz arasinda 
yer almaktadir. 

 
Avrupa’daki isletme ölçekleri esas alindiginda, Türk Sanayisinin AB karsisinda çok daha 

KOBI agirlikli bir yapiya sahip oldugu görülmekte, bu baglamda KOBI’lerin gelistirilmesi ve 
desteklenmesi kaçinilmaz bir kalkinma stratejisi olarak karsimiza çikmaktadir. 

 
AB‘ye adayligimizin söz konusu oldugu bu süreçte; ekonomik degisime ve yeniliklere 

kolayca uyum saglayabilen KOBI’lerin; özel programlarla desteklenmesi, bu baglamda; 
KOBI’lerde teknolojik seviyenin gelistirilmesi, kalitenin yükseltilmesi, verimliligin arttirilmasi, 
etkin bir ana-yan sanayi bütünlesmesine gidilmesi yönünde tesvik programlarinin yeniden 
gözden geçirilmesi gündemimizdedir. 

 
Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkinmasinin hizlandirildigi bu dönemde 2006-2008 

yillarini kapsayan, Hükümetimizin stratejik hedeflerini belirleyen Orta Vadeli Plan’da da 
KOBI’lerin önemine deginilmis ve “girisimcilik, kalite, verimlilik, yenilikçilik ve isletmelerin 
teknolojiyi etkin kullanimi basta KOBI’ler olmak üzere desteklenecektir” denilmistir. Ayrica; AB 
müktesebatiyla uyumlu, bölgesel ve sektörel öncelikleri dikkate alan etkin bir devlet yardimlari 
sistemi olusturulacagi vurgulanmistir. 

 
KOBI'lerin arastirma ve yeni teknolojiler konusundaki gelismelerden haberdar olmalari, 

teknik kapasitelerini güçlendirmeleri ve yenilikçi faaliyetlere yönelmelerini saglayacak tedbirlerin 
yaninda küresellesme süreci ile giderek yogunlasan ve bilgiye dayali ekonominin getirdigi yeni 
kosullara KOBI’lerin uyumunu saglayacak ciddi tedbirler üzerinde de durmaktayiz.  

 
Küçük ve orta ölçekli isletmeler, istihdamin temel elementi olarak degerlendirilmelidir. 

Küçük isletme sahipleri, yaratici ve dinamik kisiler olarak hem yönetici hem de girisimci rolünü 
tek baslarina üstlenebilmekte, kendilerini sistemden soyutlamadan sosyo-ekonomik çevre ve 
diger ekonomik birimlerle bütünlesebilmekte ve böylece birbirlerini kolayca tamamlayan üretim 
iliskilerini kolayca kurabilmektedirler. Bu baglamda; bireylerin girisimcilik güçleri, yaraticiliklari, 
kaynak yaratma yetenekleri, bilgi ve becerileri harekete geçirilerek, ülkede istihdam artisi 
gerçeklestirilmelidir. 

 
AB’nin Yeni Lizbon Stratejisi de AB'de daha fazla büyüme ve istihdam yaratmak amacina 

yönelik olup, bu eylem planina göre 2010 yilina kadar Gayri Safi Milli Hasila'nin yüzde üç 
artirilmasi ve 6 milyonun üzerinde is olanagi yaratilmasi hedeflenmektedir. Yeni eylem planinda 
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üretkenligi artiracak yeni ve daha iyi istihdam olanaklari saglayacak öncelikler belirlenmistir. Bu 
baglamda, saglam makro ekonomik ortam olmadan, sürdürülebilir kamu finansmani 
saglanamadan, ya da yenilige, Arastirma&Gelistirmeye yönelik uygun yatirim yapilmadan 
büyüme saglanamayacagi da vurgulanmistir.  

 
AB’nin sanayi ve sosyal politika araçlari içinde, girisimci gücü harekete geçirmek, onun 

eline yeni imkanlar vermek ve girisimci gücü ülke menfaatleri ile bütünlesecek sekilde 
yönlendirip, düzenlemek, kisilerdeki yaratici ve katilimci ruhu gelistirmek öncelikli olarak yer 
almistir.  

 
AB’ye girme müzakerelerinin basladigi bu süreçte ülkemizde de AB’nin yeni Lizbon 

Stratejisi dogrultusunda KOBI sektörünün yeniden yapilanmasi, istihdam arttiran yeni KOBI’lerin 
olusturulmasi, KOBI’lerde yenilige ve AR-GE’ye yatirim yapilmasi, destekleme politikalari içinde 
öncelikli olmalidir. 

 
Toplumlarin ekonomik, kültürel ve siyasi yapilarindaki gelismenin, eristikleri teknolojik 

seviyeyle orantili oldugu bilinen bir gerçektir. Baska bir deyisle teknolojik gelisme, kalkinmanin 
temel unsurlarindan biridir. Teknolojinin en belirgin özelligi hizli ve sürekli degisimdir. Teknoloji 
ya üretilir ya da transfer edilir. Günümüzde gelismis ülkelerin teknoloji ürettikleri, gelismekte 
olan ülkelerin ise teknolojiyi transfer ettikleri bilinen bir gerçektir. Teknoloji üretme ve uygulama 
kapasitesi sanayinin rekabet gücünü belirleyen temel unsur haline gelmistir.  

 
Teknolojik gelisim KOBI’lerin iç ve dis pazarlarda rekabet sansini yükseltecek özellikle 

bilgi ve iletisim teknolojilerinde KOBI’lerin yapacaklari atilimlar küresellesmede anahtar rol 
oynayacaktir. Teknolojik yeniliklere esnek yapilari nedeniyle kolayca uyum saglayan isletmeler 
ise KOBI’lerdir.  

 
Küresel pazarlarda rekabet için, KOBI’ler gerekli olan kaynaklari kendileri temin 

edemezse baska KOBI’lerle isbirligi gelistirmeli ve kaynaklari bir araya getirmeyi ve ortaklik 
yapisi içinde çalismayi ögrenmelidirler. Teknoloji ve bilgiyi yönetebilen, yaratici tasarimlar 
gerçeklestirebilen, yenilikçi KOBI’ler, ipi gögüsleyecek ve basariyi yakalayabileceklerdir. Baska 
bir deyisle fark yaratan KOBI’lerin rekabet güçleri artacak ve onlari, dünya pazarlarina 
tasiyacaktir.  

 
KOBI’lerimizin, Avrupa Birligi ile bütünlesmesi ve dünya pazarlarinda kalici yer 

edinebilmesi, güçlü bir Türk sanayisinin varligiyla mümkündür. Bu da KOBI’lerin rekabet 
edebilirlik seviyesinin yükseltilmesi ile gerçeklesebilir. Ulusal sanayinin güçlendirilmesi 
kapsaminda, sanayi ürünlerinin kalitelerinin de yükseltilerek tüm dünyaya kendi markalarimizla 
ürün satma hedefi dogrultusunda KOBI’lerin desteklenmesi kaçinilmaz olmustur. AB’ye giris 
sürecimizde; KOBI’lerimizin AB’ye uyum saglayabilmeleri için üzerimize düsen görevleri yerine 
getirmek, onlari Avrupa Birligindeki KOBI’ler ile rekabet edebilir seviyeye yükseltmek en önemli 
hedefimiz olacaktir. 

 
KOBI’ler için nihai hedef olan küresel açilim için hem ulusal düzeydeki kurumlarla hem 

de uluslararasi düzeydeki kurumlarla isbirligi anlaminda yogun faaliyetler sürdürülmektedir. 
KOBI’lerin, uluslararasi projelerde ve özellikle AB projelerinde yer almasi, ulusal kurumlarla 
isbirligi protokolleri yoluyla ulusal düzeyde sinerjinin artirilmasi yönünde yogun faaliyetler 
sürdürülmektedir. AB’ye giris sürecinde AB mali yardimlarindan yararlanarak KOBI’lere 
finansman imkani saglama yönünde mutlaka bu sektöre hizmet veren kuruluslarin koordineli bir 
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sekilde proje üretmesi ve AB tarafindan kabul görecek proje ve konular üzerinde yogunlasmalari 
için KOBI’lere gerekli destek ve hizmetler verilmesi yönünde çabalar sürdürülmektedir. 

 
Amacimiz; KOBI’lerimizle olusturacagimiz büyük ve muhtesem sinerjiyi tüm ülke sathina 

yaymaktir. Hedefimiz KOBI’leri hak ettikleri imkanlara kavusturmak, KOBI’leri ekonominin basat 
gücü haline getirmektir. Millet olarak yapmamiz gereken sey çagi yakalamak degil, çagi 
yasamaktir. Bunun için de sahip olacagimiz en önemli güç; en iyi kalitede üreten, dünya 
pazarlarinda rekabet edebilen teknolojiyi yakalayan KOBI’ler olacaktir. 

 
Bu açidan degerlendirildiginde “AB KOBI’leri ile Isbirligi” ana basligi ile düzenlenen  

2. KOBI’ler ve Verimlilik Kongresi, bilim dünyasini, sanayi kesimi ile KOBI'lerle ilgili çalisma 
yapan kamu kuruluslarini bir araya getirmesi bakimindan son derece büyük bir öneme sahiptir. 
Kongre, üyelik sürecine girdigimiz AB KOBI’leri ile isbirligi noktasindaki firsatlar konusunda Türk 
KOBI’lerini aydinlatmasi bakimindan önemli bir islevi yerine getirecektir. Böyle bir ortamda 
yapilacak bilgi paylasiminin yaratacagi sinerji KOBI'lerin isbirligi sorunlarinin giderilmesi, özellikle 
dis pazarlarda rekabetçi üstünlük saglamalari ve kurumsal yapilarini güçlendirmelerine yönelik 
stratejilerin gelistirilmesine katki saglayacaktir. 

 
Istanbul Kültür Üniversitesi'nin öncülügünde hazirlanmis olan bu Kongre’nin amaçlanan 

faydayi saglayacagina inaniyorum. Bu vesileyle emegi geçenleri kutluyor, kendilerine tesekkür 
ediyorum. 

 
 

Ali COSKUN 
Sanayi ve Ticaret Bakani 
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ÖNSÖZ 
 
 
 

Verimlilik isletmelerimizin küresel rekabette karsilastiklari sorunlarin en basinda 
gelmektedir. Ürün ve hizmet maliyetlerinde düsüs ancak verimliligin artmasi ile 
saglanabilmektedir. Maliyetlerin düsmesi rekabet edebilir fiyatlarla dünya pazarlarina açilmaya 
olanak saglamaktadir. Bu nedenle verimlilik, bir isletmenin yasamini sürdürebilmesi için üzerinde 
sürekli durulmasi gereken bir olgudur.  

 
DIE 2002 Genel Isyerleri Sayimina göre Türkiye‘deki tarim disi sektörlerde ve vergi sicil 

kaydina sahip isletmelerin içinde KOBI’lerin payi %99,89’dur. O halde verimliligin KOBI’lerin 
sorunu oldugu sonucuna varabiliriz. Istanbul Kültür Üniversitesi bu gerçekten hareket ederek 
topluma sorumlulugunun bir geregi olarak 2004 yilinda “1. KOBI’ler ve Verimlilik Kongresi”ni 
düzenlemis ve bu kongreyi her yil düzenlemeyi kararlastirmistir. Iste elinizde tuttugunuz bu 
kitap, ”2. KOBI’ler ve Verimlilik Kongresi”ne sunulan ve kongre sirasinda tartisilacak bildirilerden 
olusmaktadir. 

 
Ülkemizin AB katilim sürecine girmesi nedeniyle, bu yilki kongremizin ana temasini “AB 

KOBI’leri ile Isbirligi” olarak belirledik. Yine bu nedenle KOBI’lerimizin küresel rekabet 
kosullarinda varolabilmeleri için, çesitli alanlarda, özellikle, karsilikli pazar genisletme, kredi 
olanaklarini gelistirme ve teknoloji transferi alanlarinda isbirliginin öneminin vurgulanacagi 
panellere ve saha çalismalarina yer vermeye özen gösterdik. Bu çerçevede; Almanya, Avusturya, 
Hollanda ve Italya KOBI’leri ile isbirligi basliklari altinda paneller düzenlendi. Panellere adi geçen 
ülkelerin temsilcilerinin katilmalarina ve ilk agizdan katilimcilara bilgi aktarmalarina olanak 
saglandi. Kongreyi geçen yil oldugu gibi bu yil da Milli Prodüktivite Merkezi ve Küçük ve Orta 
Ölçekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme Idaresi Baskanligi isbirligi ile düzenlemekteyiz. 

 
Kongre’de KOBI’lerin sorunlarinin tartisilacagi 17 panel bulunmaktadir. Bu yilki 

kongrenin temasi “AB KOBI’leri ile Isbirligi” olarak belirlendiginden, panellerde ele alinacak 
konular bu ana tema üzerine yapilandirilmistir. Ayrica akademisyenlerin, KOBI’ler üzerinde 
yaptiklari arastirmalarin sonuçlari 17 bildiri oturumunda tartisilacaktir. 

 
Geçen yilki Kongre Kitabi’nin önsözünde adi geçen “KOBI Danisma Birimi”miz, 

kongreden kisa bir süre sonra danismanlik ve egitim faaliyetlerine baslayacaktir. Birim ile ilgili 
ayrintili bilgi, kongre kitabimizin arka sayfasinda verilmektedir. 

 
“2. KOBI’ler ve Verimlilik Kongresi”, akademisyen arkadaslarimizin ve panellerde 

görev almayi kabul eden, KOBI sahip, yöneticileri ile kamu ve özel sektör kuruluslarindan gelen 
degerli konusmacilarin katilimlari ile gerçeklesmektedir. Kendilerine yaptiklari katkilar için 
tesekkürü bir borç biliyoruz. 

 
Her kongre, sponsorlarin katkilari ile gerçeklestirilmektedir. Ana sponsorlugu üstlenen 

ve kongremizin gerçeklesmesinde büyük katki saglayan Genel Müdür Sayin Hakan Ates, Genel 
Müdür Yardimcisi Sayin Arif Isfendiyaroglu ve Isletme Bankaciligi Grup Müdürü Sayin A. Özgür 
Tüzemen nezdinde DENIZBANK ’a tesekkür ederiz. 
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Oturum Sponsorlarimiz ANADOLUBANK, Ankara Patent Bürosu ve General Finans’a, 
Iletisim Sponsorumuz MARJINAL Reklam ve Tanitim’a ve dolayisiyla Sayin Asuman Bayrak ve 
Sayin Serpil Güzel Ün’e, Kongre Kitap Sponsorumuz Türkiyetyu Ekonomi Bankasina, Konaklama 
Sponsorumuz Akin Factoring’e, Teknik Donanim Sponsorlarimiz Arçelik ve OKI’ ye, Ikram 
Sponsorumuz Güllüoglu’na, Basim Sponsorlarimiz Ajans Mik, Es-Er Bayrak ve Özgün Ofset 
firmalarina, Destek Sponsorumuz HP’e, Basin Sponsorlarimiz CNN TÜRK, Expo Channel, Gözlem, 
Forum, Infomag.com, IT-BUSINESS Weekly, KOBI Haber, PROTURKEY, Radyo Foreks, 
SubconTurkey, Windows & Net Magazine’e, Internet Iletisim Sponsorumuz KOBILINE’a, Basin 
Destek Sponsorumuz Time Iletisim Danismanligi’na ve Medya Danismanimiz Aslihan Sönmez’e, 
Kongre Kitabi’nin basimini, her zaman oldugu gibi, büyük bir titizlik ve özveri ile gerçeklestiren 
Sayin Ugur Girgin nezdinde Golden Print A.S.’ye tesekkür ederiz. 

 
Kongre’mizin Danisma Kurulu’nda görev alarak toplantilarda görüslerinden 

yararlandigimiz degerli kurul üyelerine, Bilim Kurulu’ndaki degerli meslektaslarima ve Düzenleme 
Kurulu’ndaki mesai arkadaslarimiza tesekkür ediyoruz. 

 
Kongremizi destekleyen kurumlari temsilen KOSGEB Baskani Sayin Erkan Gürkan’a, 

MPM Yönetim Kurulu Baskani Sayin Mustafa Kumlu’ya, üniversitemizle yaptiklari isbirligi için 
tesekkür ederiz. Ayrica KOSGEB Istanbul Ikitelli Is Gelistirme Merkezi Müdürü Sayin Mustafa 
Kaplan’a ve MPM Genel Sekreteri Sayin Kerim Ünal’a da degerli katkilari için tesekkür ediyoruz.  

 
Hazirliklar sirasinda, IIBF Isletme Bölümü’ndeki ögretim üyesi ve ögretim üyesi 

yardimcisi arkadaslarimizdan da büyük anlayis ve destek gördük. Kendilerine tesekkür ediyorum. 
Geçen kongrede oldugu gibi bu yil da gösterdigi özverili ve olaganüstü katkilar için Dekan 
Yardimcisi Yard. Doç. Dr. Gülsüm Gökgöz’e, kongre kitabinin basima hazirlanmasindan ve her 
türlü baski materyalinin tasarimini yine zamana karsi yarisarak gerçeklestiren Ögr. Gör. Mehtap 
Eliaçik’a, aramiza sonradan katilmasina ragmen kisa zamanda sponsorlarimizin artmasinda 
gösterdigi büyük çabalar için Ars. Gör. Asuman Sönmez’e içtenlikle tesekkür ederim. 

 
Son olarak ilk kongremize destek vererek, üniversitemizin bu geleneginin baslamasinin 

yolunu açan merhum Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Dr. hc Önder Öztunali’yi burada rahmetle 
anmak isterim. Bu gelenegi devam ettiren ve yol gösteren Rektörümüz Sayin Prof. Dr. Tamer 
Koçel’e ve bizlere her zaman bu konularda destek veren Mütevelli Heyet Baskanimiz Sayin Ins.  
Yük. Müh. Fahamettin Akingüç’e sahsen ve çalisma arkadaslarim adina sükranlarimi sunarim. 

 
Son paragrafimiz, geçen yildaki önsözün aynisi: Gelecek yil Istanbul Kültür 

Üniversitesi’nin düzenleyecegi “3. KOBI’ler ve Verimlilik” Kongresinde bulusalim...  
 
 
 

Prof. Dr. Günes GENÇYILMAZ  
IIBF Dekani 

ve 
Kongre Düzenleme Kurulu Baskani  
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AB SÜRECI VE KOBILER 
 
 
 
 Geçtigimiz yil yapilan ve verimliligin temel tanimlari ile KOBI’ler için öneminin tartisildigi 
1. KOBI’ler ve Verimlilik Kongresi’nin basarisi üniversitemiz için kivanç kaynagi oldu. Kongrenin 
olumlu yankilarinin hem akademik dünyada hem de is yasaminda etkisini hissettirdigine, bugüne 
dek birçok platformda konusulmakta olan ‘KOBI’, ‘Verimlilik’, ‘KOBI’lerde Ölçek Sorunlari’, 
‘Maliyet Bilinci’ gibi konularin daha bilimsel bir çerçevede tartisilir hale geldigine inaniyorum. 
Istanbul Kültür Üniversitesi, sosyal sorumluluk bilinci ve “is dünyasi ile yakin temas içinde olma 
misyonu” çerçevesinde bünyesindeki 5 Fakültesi ve diger Enstitü ve Arastirma Merkezleri ile her 
yil çesitli kongre ve sempozyumlar düzenlemektedir. Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültemiz de bu 
dogrultuda faaliyet göstermekte ve geçen yil düzenledigi ‘1. KOBI’ler ve Verimlilik Kongresi’ ve 
‘1. Aile Isletmeleri Kongresi’nden sonra simdi “AB KOBI’leri ile Isbirligi” altbasligi ile 2. 
KOBI’ler ve Verimlilik Kongresi’ni düzenlemektedir.   
 
 Hiç tartisma yok ki KOBI’ler Türkiye ekonomisinin belkemigini olusturmaktadir. 
KOBI’lerin verimliligi, kârliligi, etkin çalismasi ve yeni yatirimlari Türkiye ekonomisi açisindan da 
büyük ölçüde belirleyici olmaktadir. AB yolunda siyasi çabalar sürerken ekonomik anlamda bir 
gelisme ve istikrarin yakalanmasi yolunda KOBI’lerin önemi büyüktür.  
 
 Küçük ve orta ölçekli isletmelerin yani KOBI’lerin büyüme, gelisme, verimlilik, kârlilik 
sorunlari ile Türkiye’nin AB tam üyeliginin iliskisi ilk bakista çok da net algilanamayabilir. Ama 
AB’nin diger tüm kosullar yaninda ekonomik istikrari çok fazla önemseye n bakis açisi 
düsünüldügünde ülke ekonomisi içindeki isletmelerin büyük bir çogunlugunu olusturan küçük ve 
orta ölçekli isletmelerin önemi bir kat daha artmaktadir.  
 
 KOBI’lerin tanimlari geregi hareket esnekligine sahip, yeniliklere daha açik, daha 
girisimci, daha yaratici isletmeler olduklari bilinmektedir. Öte yandan yapilari nedeniyle bu tür 
isletmelerde hem yönetim, hem çalisanlar, verilen kararlarin sonuçlarini ve isletme üzerindeki 
etkilerini hemen görmektedirler. Bu nedenle ekonomik gelisme ve degismelerin yaratacagi 
firsatlara en hizli tepkiyi yine bu küçük ve orta ölçekli isletmeler vermektedir. Ancak büyük 
isletmelerin sahip oldugu güçlü sermaye yapisi ve büyük pazar paylarina sahip olmamalari, 
ekonomik durgunluk ve gerileme dönemlerinde bu isletmeler için önemli sikintilar 
yaratabilmektedir.  
 
 AB yolunda emin adimlarla ilerleyebilmek, rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir bir 
ekonomik büyüme için, verimlilik mutlak bir gerekliliktir. Verimlilik konusu, çok tartisilmakla 
beraber kanimca hala günlük yasamimizin bir parçasi haline gelmis degildir. Yani kaynaklar iyi 
kullanilmamakta, maliyet bilinci tam olarak yerlesmis bulunmamaktadir. KOBI’ler maliyet ve 
verimlilik konularina en hassas yaklasmasi gereken isletmelerdir. Çünkü bu iki alandaki 
degisiklikler KOBI’leri hemen etkilemektedir. 
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 Bugün kaynaklarin daha etkin kullanimi konusunda en önemli sözcük teknolojidir. 
Tekonolojiyi daha etkin kullanabilmek ise “bilgi”ye dayanmaktadir. Bu nedenle KOBI’ler, 
teknoloji kullanimi ve inovasyonun en yaygin oldugu isletmeler olmalidir.  
 
 Bilimsel kongrelerin önemli yararlarindan biri ele aldigi konu hakkinda yapilan 
arastirmalarin sayisini artirmak ve yapilan çalismalarin sergilenmesine imkan vermek oldugu 
kadar, konu hakkinda deneyimli kisileri biraraya getirerek kisa süre içinde dahi olsa yogun bir 
bilgi alis verisi saglamasidir. Bu Kongre’de de, geçtigimiz iki kongrede yasadigimiz gibi, 
akademisyenlerin ve sektör uzmanlarinin birbirlerine deneyimlerini aktararak “bilime” ve 
“sektöre” önemli katkilar saglayacagina inaniyorum. 
 
 
 

Prof. Dr. Tamer KOÇEL 
Rektör 
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VERIMLILIKTE ISBIRLIGININ ÖNEMI 
 
 
 
Istanbul Kültür Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Isletme Bölümü tarafindan 

geçen yil ilki düzenlenen ve besyüz kisinin üzerinde bir katilimla, üniversite, sanayi ve kamu 
sektör temsilcilerini biraraya getiren “1. KOBILER ve VERIMLILIK KONGRESI”nin basariyla 
tamamlanmis olmasi, bize, dogru yolda, dogru kisilerle isbirligi yaptigimizi gösterdi. 

 
Sizlerden aldigimiz güç ve desteklerle bu yil “2. KOBI’LER VE VERIMLILIK KONGRESI”ni 

düzenlerken, konu basligimizi, “dogru seçilmis ortaklarla isbirligi yapmanin basarinin sirri 
oldugu” gerçegini gözönüne alarak ve ülkemizin gündeminin en önemli konusunu teskil eden 
Avrupa Birligi üyelik sürecinde hepimizi bekleyen gelismeleri düsünerek belirledik. 

 
“Avrupa Birligi KOBI’leri Ile Isbirligi” ekonomimizin yapi tasi olan KOBI’ler için belki 

yillardir yapilan bir is, belki bir gelecek plani, bir strateji, belki de bir vizyon... Isbirligi yaparken, 
ortaklik süresince ve devamliligin saglanmasinda dikkat edilmesi gereken birçok önemli nokta, 
dikkatli atilmasi gereken birçok hayati adim mevcut. En önemlisi ise karsilikli menfaatlerin 
maksimize edildigi ve memnuniyetin olustugu bir ortamda, verimli olabilecek çalismalara imza 
atmak, basarilari nesilden nesile tasiyabilmek. 

 
Iste bu anlayistan yola çikarak, Kongre süresince farkli konularda “Avrupa Birligi 

KOBI’leri Ile Isbirligi”nin nasil gelistirilebilecegini göstermek, anlatmak ve örnekler sunmak üzere 
yine üniversite, sanayii, finans ve kamu kesimlerinde konularinin uzmanlarini biraraya getiriyor 
ve karsilikli tartisma ortami yaratarak, KOBI’lere çikis noktalarini göstermeyi amaçliyor, ögrenme 
ve tecrübe etme hususunda zamandan tasarruf etmelerini saglamayi hedefliyoruz.  

 
Kongre’yi düzenleyen Üniversitemiz Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dekani ve Isletme 

Bölümü Baskani Sayin Prof. Dr. Günes GENÇYILMAZ ve bölümündeki tüm çalisma arkadaslarina 
ve basta KOSGEB ve MPM olmak üzere, Kongre’yi destekleyen tüm kuruluslara tesekkür eder, 
yeni basarilara yine birlikte imza atabilmeyi dilerim. 

 
 

Ins. Yük. Müh. Fahamettin AKINGÜÇ 
Istanbul Kültür Üniversitesi 

Mütevelli Heyeti Baskani 
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Küçük ve Orta Büyüklükteki Isletmeler 
(KOBI’ler) 

 
 
1. Türkiye ve AB’de KOBI Tanimlari 
 
Ülkemizde KOBI’ler için çesitli kurumlar tarafindan KOBI tanimlari yapilmistir. Tanimlarin 

farkliligi, dogal olarak, çesitli tesvik olanaklarindan yararlanmak isteyip de yararlanamayan 
KOBI’lerin sikayetlerine neden olmus ve olmaktadir.  

Asagida çesitli KOBI tanimlari topluca verilmektedir: 
 
1. Devlet Istatistik Enstitüsü (DIE) ve Devlet Planlama Teskilati (DPT) Tanimi 

Isçi Sayisi Ölçek 

1-9 Çok küçük 

10-49 Küçük 

50-250 Orta 

 
 
2. Dis Ticaret Müstesarligi (DTM) Tanimi 

Isçi Sayisi Mali Durum Ölçek 

1-200 = 2 milyon $* Küçük ve orta 

* Imalat sanayiinde faaliyette bulunan isletmeler için, gerçek usulde defter tutan, arsa ve  
   bina hariç sabit sermaye tutari, bilanço net degeri itibariyle 
 
 
3. Hazine Müstesarligi Tanimi 

Isçi Sayisi Mali Durumu Ölçek 

1-9 = 400 milyar TL* Çok küçük 

10-49 = 400 milyar TL* Küçük 

50-250 = 400 milyar TL* Orta 

* Imalat sanayiinde faaliyette bulunan isletmeler için, yasal defter kayitlarinda, arsa ve bina  
   hariç, net sabit yatirim tutari 
 
 
4. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme Idaresi Baskanligi  

(KOSGEB) Tanimi (3624 Sayli Kanun) - (Imalat sanayiinde faaliyet gösteren isletmeler için) 

Isçi Sayisi Ölçek 

1-50 Küçük 

51-150 Orta 
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5. Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Isletmeler Serbest Meslek Mensuplari ve   
Yöneticileri Vakfi (TOSYÖV) Vakfi 

Isçi Sayisi Ölçek 

1-5 Çok küçük 

 5-100 Küçük 

100-200 Orta 

 
6. Halk Bankasi Tanimi 

Kobi Türü Isçi Sayisi Sabit Yatirim Tutari 

Tesvik Belgeli 1-50 = 100 milyar TL 

Normal 1-250 = 400 milyar TL 
 (Imalat sanayii isletmeleri için) 
 
7. Türkiye Ihracat Kredi Bankasi (Eximbank) Tanimi 

Isçi Sayisi Sabit Sermaye Yatirim Tutari 

1-200 = 2 milyon $ 
(Kisa vadeli TL kredileri kapsaminda, imalat sanayi isletmeleri için) 
 
Son yillarda özel bankalarin KOBI’lere kredi açarken kullandiklari ölçütler, bankalara 

göre degismektedir. 
Yukaridaki tanimlardan, sadece 3624 sayili yasada verilen tanim, yasa statüsünde olan 

tek tanimdir. 
Diger düzenlemeler, Bakanlar Kurulu Karari ve ilgili kuruluslarin kendi uygulama esaslari 

çerçevesinde yaptiklari tanimlardir. Kuskusuz özel bankalarin, derneklerin ve vakiflarin tanimlari 
tamamen kendi ihtiyaçlari dogrultusunda belirlenmistir. 

Bu farkli tanimlarin dogal sonucu olarak, örnegin, KOSGEB desteklerinden yararlanabilen 
bir KOBI, Eximbank’in ihracat kredisinden yararlanamamaktadir. 

Yukaridaki tanimlarin ortak bir özelligi de, destek saglayan kuruluslarin tanimlarinda, 
desteklerin sadece “imalat sanayiinde faaliyet gösteren isletmeler” için oldugunun belirtilmis 
olmasidir. 

Avrupa Birligi, tipki ülkemizdeki gibi, birlik ülkelerindeki farkli tanimlar nedeniyle, 
7.2.1996 tarihli Konsey Karari ile, ulusal ve birlik temelinde, sürmekte olan kavram karmasasini 
ortadan kaldirmak için bir KOBI tanimi gelistirmistir. 

Tanimda üç ölçüt kullanilmistir: Eleman sayisi, bilanço büyüklügü ve bagimsizlik. 
Enflasyon ve verimlilik artislari nedeniyle, 1996 tanimindaki mali ölçüt degerleri 6.5.2003 
tarihinde artirilarak revize edilmistir. Yeni tanim asagidaki gibidir: 

Isçi Sayisi Yillik Satis Cirosu / Yillik 
Bilanço Degeri* (milyon €) Ölçek 

= 10 = 2 / = 2 Evet Çok küçük 

= 50 = 10 / = 10 Evet Küçük 

= 250 = 50 / = 43 Evet Orta 
* Arsa ve bina hariç mevcut sabit sermaye tutari, yillik bilanço degeri olarak. 
Bu yeni tanim 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlüge girecektir. Tanimda gözönüne 

alinan “bagimsizlik” kriteri ile, sermayesinin ya da hisse senetlerinin %25 veya daha fazlasi bir 
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isletme tarafindan üstlenilmemis olan veya sermayesi KOBI tanimi disindaki isletmelerden 
meydana gelmemis isletmeler KOBI kapsamina alinmistir. 

 
2. Yeni KOBI Tanimi YasaTasarisi (Taslak) 
 
TOBB, Sanayi ve Ticaret Bakanligi ile birlikte Türkiye’deki farkli KOBI tanimlari nedeniyle 

ortaya çikan karmasayi yoketmek ve AB’nin KOBI tanimi ile uyumlulugu saglamak için asagida 
verilen KOBI tanimi yasa tasarisi hazirlanmistir. 

 

Isçi Sayisi Yillik Satis Cirosu / Yillik Bilanço Degeri 
(milyon € karsiligi TL) 

Ölçek 

= 10 = 1 / = 1.4 Çok küçük 

= 50 = 9 / = 10 Küçük 

= 250 = 50 / = 45 Orta 

 
Isçi sayisi ve Yillik Satis Cirosu / Yillik Bilanço Degeri ölçütlerine ek olarak her üç 

gruptaki isletmeler için, “bagli isletme seklinde bir sirketler grubu içinde yer almayan veya ilk 
ölçütteki kosullari tasiyan bir sirketler grubu içinde bagli isletme seklinde yer alan” ölçütü de 
gözönüne alinacaktir. Yasada ayrica “bagli isletme”nin tanimi verilmektedir: “Bir baska 
isletmenin anaparasinin veya oy haklarinin en az %25’ine dogrudan veya müstereken sahipse 
ya da bir diger isletmenin hisselerinin veya oy haklarinin çogunluguna sahipse ya da bir diger 
isletmenin yönetim, yürütme veya denetim kurulu üyelerinin çogunlugunu atamak veya 
azletmek hakkina sahipse ya da aralarindaki bir sözlesme veya ortaklik belgesi hükümleri 
uyarinca, diger bir isletme üzerinde egemen olmak hakkina sahipse ya da bir diger isletmenin 
hissedarlari veya üyeleriyle yapilan bir anlasma çerçevesinde, bagli isletmenin hissedarlarinin 
veya üyelerinin oy haklarinin çogunlugunu tek basina kontrol ediyorsa” sartlari de getirilmistir. 

 
3. KOBI’lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri 
 
Devlet Istatistik Enstitüsü’nün 2002 Genel Is Yerleri Sayimi (GSIS) 1.asama sonuçlarina 

göre 2002 yilinda Türkiye’de, tarim disi sektörlerde ve vergi sicil kaydina sahip 1.881.433 
isletme bulunmaktadir. Bu isyerlerinde 6.484.168 kisi istihdam edilmektedir.  

GESIS’den elde edilen veriler üzerinde yapilan incelemelerden su sonuçlar elde 
edilmektedir: 

 
• Toplam Isletme Sayisi Içindeki Payina Göre Ilk Bes Içindeki Faaliyet Kollari 

Toptan ve Perakende Ticaret, Komisyonculuk, 
Tamirat % 46,4 

Imalat Sanayii % 14,2 

Ulastirma, Depolama, Haberlesme % 14,2 

Otel ve Lokantalar % 9,3 
Diger Sosyal, Toplumsal ve Kisisel Hizmet 
Faaliyetleri % 5,4 

Gayrimenkul, Kiralama ve Is Faaliyetleri % 5,0 
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• Isletme Büyüklüklerinin (Ölçek), Toplam Isletme Sayisi Içindeki Paylari 

Ölçek Çalisan Sayisi Toplam Içindeki Payi (%) 

Çok küçük 0 1.38 

Mikro 1-9 94.94 

Küçük 10-49 3.09 

Orta 50-99 0.30 

Orta 100-150 0.10 

Orta 151-250 0.08 

Büyük = 251 0.11 
Kaynak: DIE 2002 GSIS 
 
Tablodan görüldügü gibi, toplam isletme sayisi içinde, çok küçük ölçekli olanlarin payi 

%96.32, küçük ölçekli olanlarin payi %3.09’dur. Orta ölçekli olanlarin toplam içindeki payi da 
gözönüne alinirsa, Türkiye’deki KOBI’lerin toplam isletmeler içindeki payi %99,89’a 
ulasmaktadir. 

 
• KOBI’leri Hukuki Durumlari 

Türkiyedeki isletmelerin %80,6’si ferdi mülkiyet, %13,6’si limited sirket, %2’si anonim 
sirket ve %1,7’si adi ortakliktir. 

 
• Isletme Ömürleri 

Isyeri sayisina göre, ortalama isyeri ömrü 8,4 yildir. 
 

• Isletmelerin Bulundugu Iller 
Isletmelerin %43,1’i, Istanbul (%27,8), Ankara (%8,4), Izmir (%7,3), Bursa (%5,0), 

Antalya (%3,2) ve Konya (%2,1)’da faaliyet göstermektedirler. Bu alti ildeki isdihdamin, toplam 
içindeki payi %53,8’dir. 

 
 
4. KOBI’lerin Bankalarla Iliskileri 
 
 BDDK’nin 2002 yillik raporuna göre KOBI’lerin toplam kredilerden aldigi pay %6-8 

civarindadir. Son yillarda hemen hemen bütün bankalar KOBI’lere finansal destek programlari 
gelistirmektedirler. Dolayisiyla 2002 deki bu oranlarda giderek artis gözlenmektedir. 

 Ayrica, AYB Sanayi Sektörü III Kredisi, Hazine Müstesarligi garantörlügü altinda, 
Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi ve Türkiye Vakiflar Bankasi araciligi ile kullandirilmaktadir. 

 
5. KOBI’lerin Sagladiklari Yararlar 
 
KOBI’lerin ekonomiye çok büyük yararlari olmaktadir. Bu nedenle hem AB’de hem de 

ülkemizde bu isletmeler çesitli yollardan desteklenmektedirler. Kisaca sagladiklari yararlar 
asagidaki gibi siralanabilir: 

 
• Büyük isletmelerin tedarikcileri olduklarindan, onlarin is ortaklaridirlar.  
• Bölgelerarasi kalkinma farkliliklarinda dengeleri saglamada rol oynarlar. 
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• Kisisel tasarruflari özendirirler. 
• Talepdeki degiskenliklere kolayca ayak uydurabilirler. 
• Bankalarla iliskilerinde daha dikkatli olduklarindan, ekonomik dalgalanmalardan 

etkilenmeleri göreli olarak daha düsüktür. 
• Girisimci yetistirme görevini görürler. 
• Yatirim maliyetleri düsük oldugundan, çok çesitli ürünleri düsük maliyetlerle üretebilirler. 
• Genel istihdam oranlari üzerinde büyük katkilari vardir. 
• Yapilari esnek olduklarindan, finansal olanaklar saglandigi taktirde, kolaylikla teknolojik 

yenilikleri uygulayabilirler. 
• Ekonomik krizlerde eleman çikarma sayilari, küçüklere kiyasla çok daha azdir. 

 
6. KOBI’lerin Karsilastiklari Sorunlar 
  
KOBI’lerin saglamis olduklari çok sayida yarara ragmen bir çok da sorunlari vardir. 

Bunlar söyle siralanabilir: 
 

• Genel olarak verimlilikleri düsüktür. 
• Kredi temininde ve AB fonlarindan yararlanmada güçlük çekmektedirler. 
• Teknolojik düzeyleri düsüktür. 
• Nitelikli isgücü bulmada sikinti çekmektedirler. 
• Devlet kuruluslarindan sagladiklari tesvikler yetersiz kalmaktadir. 
• Küresel ekonomik ve teknolojik gelismeleri yeteri kadar izleyememektedirler. 
• Isletmelerin satinalmadan satisa kadar tüm islevlerinde ve genel yönetim anlayislarinda 

büyük bilgi eksiklikleri bulunmaktadir. 
• Küresel rekabet ile nasil basedeceklerini bilememektedirler. 
• Markalasma istemekte, ancak en düsük maliyetli yolu bulamamaktadirlar. 
• Özsemayeleri yetersizdir. 

 
7. Avrupa Birligi’nde KOBI’ler 
 
 Avrupa Birligi Komisyonu’nun 2003 Raporu’na göre, Avrupa Ekonomik Alaninda ve 

Isviçre’de 19,3 milyon isletme bulunmakta ve bu isletmelerde 140 milyon kisi istihdam 
edilmektedir. Bu isletmelerden %92’si çok küçük (1-9 eleman), %7’si küçük (10-49), %1 orta 
(50-249) ve %0,2’si de büyük (250+) ölçeklidir. Bu isletmelerdeki tüm islerin 2/3’ü KOBI’ler, 
1/3’ü de büyük isletmelerde bulunmaktadir. KOBI’ler içindeki istihdamin %56’si, çok küçük 
ölçekli isletmeler tarafindan saglanmaktadir. 

 Avrupa’da bir isletme, çok büyük olanlar da dahil olmak üzere, ortalama olarak,7 kisi 
için istihdam saglarken, KOBI’lerde bu sayi 5 kisidir. Istihdam oranlari açisindan da ülkeler 
arasinda oldukça büyük farkliliklar bulunmaktadir. Örnegin, ortalama istihdam Yunanistan’da 2 
olmasina karsin, Hollanda da 12 kisidir.Isletmelerin yaklasik yarisinda sadece aile fertleri 
çalistiklari için, bu isletmelerde istihdam bulunmamaktadir. 

AB’deki KOBI’ler ile ABD ve Japonya’daki KOBI’ler karsilastirildigi zaman, asagidaki 
sonuçlara ulasilmaktadir: 

• Her siniftaki isletme sayisi hemen hemen aynidir. 
• ABD’deki KOBI’lerde istihdam edilenlerin toplam içindeki payi, AB ve Japonya’ya 

kiyasla çok daha düsüktür. 
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AB’deki KOBI’lerin büyük isletmeler üzerinde büyük etkisi bulunmaktadir. “SMS in 2003” 
raporuna göre, KOBI’ler üç önemli alanda ekonomik büyümenin motoru rolünü 
üstlenmektedirler: 

• KOBI’lerde bilgi üretilmektedir. Büyük ölçekli isletmelerin teknoloji transferi veya 
satinalma yoluyla bu bilgilere ulasmasi ve ticari hale getirmesi mümkün olabilmektedir. 

• KOBI’ler, yeni fikirler ve bilgili insan sermayesi açisindan girdi pazarindaki rekabeti 
artirmaktadir. 

• KOBI’ler pazardaki çesitliligi attirarak, mevcut isletmelerdeki verimliligin yükselmesine 
katkida bulunurlar. 
 
KOBI’lerin ekonominin yavaslamasi durumunda gösterdikleri reaksiyon,  2002 ve 

2003’de yapilan ENSR Isletme Anketi (European Network for SME Research) sonucunda 
belirlenmistir. Buna göre: 

 
1. 2003 baharinda KOBI’lerin %30’u iyi veya çok iyi, %30’u ise zayif veya çok zayif bir 

ekonomik durum yasamislardir. Büyük KOBI’lerin, daha küçüklere kiyasla ekonomik durumdan 
daha fazla etkilendikleri gözlemlenmistir. 

 
2. Ekonominin yavasladigi dönemlerde, küçük isletmeler daha büyük isletmelere kiyasla, 

çalisan sayilarinda bir azaltmaya gitmemektedirler. Çok küçük isletmelerde ortalama üç kisi 
bulundugu gözönüne alinirsa, bir kisinin isten çikarilmasi kapasitenin 1/3 oraninda düsürülmesi 
anlamina gelmektedir. Ayrica küçük isletmelerde çalisanlar arasindaki kisisel baglarin da kuvvetli 
olmasi isten çikarma açisindan isteksizligin nedenlerinden birisi olarak görülmektedir. Ortalama 
olarak KOBI’lerin %70’i isçi çikarmadiklarini belirtmislerdir. 

 
3. Orta büyüklükteki isletmelerde maliyetler düsürülebildigi gibi fytlarda da indirimler 

yapilabilmektedir. Bu nedenle daha küçük isletmelerin ekonominin gereklerine göre, fiyat 
ayarlamalari yapmalari, daha büyüklerle kiyaslandiginda  daha zor olmaktadir. Genelleme 
yapilirsa, ekonominin yavasladigi ve düsüse geçtigi dönemlerde, küçüklere göre, daha büyük 
isletmelerin basarili olmalari için birçok firsat bulunmaktadir. 

 
4. AB ülkelerinde KOBI’ler arasinda, ekonominin bütün faktörlerinde ve bütün 

ölçeklerindeki isletmelerde isbirligi gerçeklestirilmektedir. Isbirligi kültür, girisimcinin kisisel 
oryantasyonu ve bagimsizligini kaybetme korkusunu yenme yetenegi ile ilgilidir. Bunlar ülke, 
sektör veya firma büyüklügünden bagimsizdir. AB KOBI’lerinin yarisi diger KOBI’ler ile isbirligi 
yapmaktadir. Portekiz KOBI’leri resmi ve gayri resmi isbirliginde, birlik ülkeleri içinde en düsük 
orana sahiptir.Danimarka, Norveç, Finlandiya ve Izlanda KOBI’lerinin yarisindan fazlasi isbirligi 
yapmaktadirlar. Isbirliginde kültürel faktörlerin rol oynadigi anlasilmaktadir. 

 
5. 2003’den geriye dogru son iki yilda, KOBI’lerin performanslarini, sirasiyla, 

müsterilerin alim gücünün azalmasi, yetenekli isgücü bulunamamasi, finansal olanaklara ulasma 
güçlükleri, yönetsel yönergeler, altyapi, yeni teknololojilerin uygulanmasi güçlükleri, yeni 
formdaki organizasyonlarin uygulama güçlükleri ve kalite yönetimi gibi kisitlar etkilemistir. 
Bunlarin içindeki en büyük pay, 1/3 ile müsterilerin alim gücünün azalmasidir. 

 
6. AB KOBI’leri arasinda , çesitli nedenlerle, isbirligi faaliyetleri giderek artmaktadir. AB 

ülkeleri arasinda basi, sirasiyla, Finlandiya, Norveç, Danimarka, Italya, Isveç çekmektedir. En az 
isbirligi Portekiz’dedir. Isbirligi nedenleri isletme ölçegine göre degismektedir. 
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7. AB KOBI’leri arasinda isbirligine girme nedenelerine bakildiginda, çok küçük isletmeler 
için birinci sirada, yeni ve daha büyük pazarlara girme; sonra daha genis aralikta ürün tedariki; 
daha sonra da know-how’a ve teknolojiye ulasma isteklerinin geldigi görülmemktedir. Bu sira, 
küçük ölçekli firmalar için, yeni ve daha büyük pazara girme; ek üretim kapasitesi elde etme; 
maliyetlerin azaltilmasidir. Orta büyüklükteki firmalar için ise, maliyetlerin azaltilmasi,sermaye 
elde etme, know-how’a ve teknolojiye ulasma, yeni ve daha büyük pazarlara girmek seklinde 
siralanmistir. KOBI’lerin %30’u dis tedarik ve sermaye elde etmeyi tercih ederken, ihracat yapan 
KOBI’lerin orani %18’dir. 

 
Arastirmadan çikan sonuçlar su sekilde özetlenebilir: 
 

• Isletmelerin çogunun isbirligi yaptigi bir ya da iki KOBI vardir. Isletmelerin 2/3’nün 7’den 
daha az isbirligi yaptigi ortagi vardir. 

 
• Isbirligi pazardaki rekabet durumlarini güçlendirmektedir. Isbirligi yapanlarin cirolari 

2001-2002 döneminde, yapmayanlara kiyasla daha çok artmistir. 
 

• Isbirliginde en büyük engel bagimsizliklarini kaybetme korkusudur. 
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VERIMLILIK 
 
Tüm iktisadi faaliyetlerin nihai amaci insanin mutlulugunu artirmaktir. Bunun en geçerli ve 

güvenilir yolu ise, daha kisa sürede, daha kaliteli, daha çok, çevre ve dogaya uyumlu mal ve hizmetler 
üretilmesi ve bunlarin adil bölüstürülmesidir. Bu ise esasinda verimlilik artisindan baska bir sey degildir. 

Verimlilik artisi ekonomik gelismenin itici gücüdür. Verimlilik artisinin son amaci insanin yasam 
kalitesini artirmaktir. 

Verimlilik artisi toplumda katma deger yaratilmasina olanak veren en önemli etkendir. Ülkelerin 
zenginligine katkida bulunur. Küresel piyasalarda firmalarin rekabet edebilmesine ve dünyada 
ekonomik gelismenin hizlanmasina yol açar. Bugün ve gelecekte yasami sürdürmenin, her bakimdan 
zenginlesmenin, toplumsal refahi arttirmanin tek yolu daha yenilikçi ve daha verimli olmaktir. 

Verimlilik firma rekabet gücünü belirlemede ve gelistirmede en iyi kriterlerden biridir. Verimlilik 
artislari; hükümetlerin, isveren ve isçilerin, çalisanlarin ortak uzlasma temelinde yoksullugu azaltma, 
insan haklarini ve ekonomik demokrasiyi gelistirme, yasam kalitesini ilerletme hedeflerinde kullanilan en 
etkili stratejilerden biridir. Gerçekten de verimlilik artislari söz konusu olunca toplumun bir kesiminden 
digerlerine kaynak aktarmaya, toplumsal dengeleri bozmaya gerek yoktur. Çünkü burada hiçbir kesime 
fazladan ek bir yük getirmeden kaynak yaratilmasi söz konusudur. 

Ulusal bir ekonomi ne kadar etkin ve verimli olursa ulusal gelir de o oranda büyük olacaktir. 
Daha yüksek gelir ise büyümeyi daha da artiracak olan yatirimlara daha çok kaynak ayrilmasina firsat 
yaratacaktir. Dolayisiyla iyi bir bölüsüm ve kalkinma politikasiyla birlikte yüksek verimlilik, yoksullugu 
azaltmak, yeni is ve istihdam olanaklarini büyük ölçüde artirmak için uygulanabilecek en iyi 
araçtir.Verimlilik artislari yüksek çalisma standartlarinin uygulamaya konulmasinda da iyi bir finansal 
çerçeve sunabilir. 

Görüldügü gibi, verimlilik bir çok sosyal ve ekonomik sorunun çözümünde, gelismenin 
saglanmasi ve yasamin her alanda daha mutlu bir çizgide sürdürülmesinde çok yararli olabilecek bir 
ilke, bir teknik, bir olgu olarak hep iç içe oldugumuz yasam gerçegimizdir.  

Verimlilik geleneksel olarak çikti ile girdi arasinda bir oran olarak tanimlanir. Kaynaklarin yani 
girdilerin en etkin bir biçimde kullanilarak, en fazla ürünün yani çiktinin elde edilmesidir. Verimlilik 
çagdas anlamda kisinin tükettiginden çok daha fazlasini ürettigi bir durumdur. Dogru islerin, dogru 
biçimde, dogru kisilerle, dogru zamanda; bireyin, isletmenin, toplumun yarari dogrultusunda 
yapilmasidir. 

Verimlilik çok çalismak degildir. Kârlilik degildir. Çagdas anlamda verimlilik; müsterilerin ve 
çalisanlarin en yüksek tatmin düzeyinde, olabilecek en yüksek kaliteyle, olabilecek en kisa zamanda, 
olabilecek en küçük maliyetle, olabilecek en yüksek düzeydeki üretimi saglamaktir. Böylece verimlilik 
sadece ekonomik boyutu olan bir kavram degil, toplumsal, bireysel boyutlari da olan çok yönlü bir olgu, 
bir teknik, bir yaklasimdir. 

Diger yandan verimlilik ile kalite de ayni sey degildir. Kalite daha yüksek verimlilik için en 
önemli etken ve kosullardan biridir. Yüksek kalite ile daha az iade, daha az yeniden çalisma, daha az 
israf, daha düsük maliyet ve böylece daha çok satis ve daha yüksek verimlilik olacaktir. Dolayisiyla 
hizmetlerin, süreçlerin ve ürünlerin kalitesi daha yüksek verimlilige katkida bulunur. 

Sadece isletme bazindaki süreç ve girdilerin kalitesi degil, hükümetlerin ekonomi politikalarinin, 
kamu yönetiminin, toplumsal ve ticari altyapinin kalitesi de çagdas verimlilik yaklasiminda çok önemli 
unsurlar olarak dikkate alinir. 

Ilk dönem Amerikan verimlilik anlayisinda vurgu etkinlik üzerindeydi. Sonra üçlü tarafin 
çabalari ile verimlilik anlayisina insanlarin yasam kalitesinin iyilestirilmesi de eklendi. Avrupalilar bu 
anlayisi daha da gelistirerek isbirligi ve katilimci karar alma sistemini ilave ettiler. Verimlilik kazançlarinin 
paylasimi ve daha adil bir bölüsüm ilkesi de daha sonra uygulamaya kondu ve çagdas verimlilik anlayisi 
giderek olgunlasti.  
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VERIMLILIGIN ÜLKE KALKINMASINDAKI ÖNEMI 
Gelismis sanayi toplumlarinin deneyimleri, ekonomik gelismede verimlilik artisinin neden ve 

nasil çok önemli bir rolü oldugunun çarpici örnekleriyle doludur. II. Dünya Savasi sonrasinda 
Japonya’daki büyümenin %61’i, Bati Avrupa'daki büyümenin %65’i, Bati Almanya’daki büyümenin 
%62’si, ABD’deki büyümenin %43’ü, Isveç’teki büyümenin %55’i dogrudan verimlilik artisina 
baglanmistir.  

Batidaki kalkinma sürecini yakindan inceleyen çesitli arastirmalarda gelismeye katkisi olan ve 
“büyüme yaratan” etmenler incelenmis olup, gelismede en önemli rolün “emek” ya da “sermaye” 
gibi fiziksel faktörlerin artisi degil, “bilgi, egitim, AR-GE, teknoloji, yaparak ögrenme, yönetim 
ve organizasyonda etkinlik” gibi fiziksel olmayan, ama büyük ölçüde verimlilik artisina yol açan 
“yeni faktörler” oldugu tespit edilmistir. Bu arastirmalar, gelismeye katkisi olan “büyüme yaratan” 
etmenlere geleneksel faktörlerin katkisinin %30-40 iken, yeni faktörlerin katkisinin %60-70 oldugunu 
ortaya koymustur. 

II. Dünya Savasi sonrasinda, ABD %3.3, Bati Avrupa %4.8, Bati Almanya %7.2, Japonya 
%10.1 oraninda büyüme hizina ulasmis olup, faktör girdileri artis hizi ise, ABD’de %1.7, Bati Avrupa’da 
%1.7, Bati Almanya’da %2.7, Japonya’da %4.2 oraninda gerçeklesmistir. Geriye kalan yaklasik %60-
70’lik açiklanmayan bir kisim ise verimlilik artisinin katkisidir. 

Basta Türkiye olmak üzere, gelismekte olan ve azgelismis ülkelerin çogunda büyümenin ve 
kalkinmanin verimlilige ve teknolojik gelismeye dayanmasi geregi yeterince anlasilamamis ve geregi 
yapilamamistir. Bu alanda ülkemizde yasanan sorunlarin bazilari sunlardir: 

• Verimlilik artis hizinin düsüklügü, 
• Egitim ve ögrenime gereken önemin verilmemesi 
• Yönetim Bilisim Teknolojileri olanaklarindan tam olarak yararlanilamamasi, 
• Teknolojideki gerilik, yeni teknolojilerin temin edilememesi ve verimlilik artis hizinin 

düsüklügü, ülke kosullarina uygun yeni teknolojilerin gelistirilememesi, temin edilenlerin 
uyumlandirilamamasi, 

• Dogal kaynaklarin yeterince degerlendirilememesi, 
• Kaynak kullanimindaki verimsizlik, 
• En ileri teknolojilerin seçilememesi, teknoloji gelistirilememesi, ülke kosullarina 

uyumlandirilamamasi, 
• Ihraç ürünlerin yüksek katma deger içeren ürünlerden degil, düsük teknolojik seviyeli 

ürünlerden olusmasi,  
• Ücret–verimlilik iliskilerinin, hem toplu pazarlik sürecinde hem de enflasyonun 

önlenmesinde yeterince dikkate alinmayisi, 
• Verimlilik artislariyla; büyüme, issizlik, dis ticaret göstergeleri ve rekabet gücü arasinda 

yogun iliskiler oldugunun kavranamayisi. 
Verimlilik artisinin ülkelerin gelisme ve kalkinmasinda temel faktör oldugu tarihsel olarak 

dogrulanmistir. Günümüzde küresel rekabetin de tamamen yüksek verimlilige bagli oldugu hem 
uygulamada hem de literatürde çok açik olarak yer almaktadir. Ülkemizde de yasanan bunca 
deneyimden sonra, verimliligin hem ekonominin tümünü kapsayan "toplam verimlilik" bazinda, 
hem de firma ve kurulus düzeyinde verimlilik ilkelerine uygun olarak yönetilmesinin gerektigi artik 
iyice anlasilmistir. Türkiye’de yillardir yasanan ve ekonomideki en büyük istikrarsizlik hali olan kronik 
enflasyondan kurtulabilmek için, baska önlemlerin yani sira, verimlilik artisi saglayici asagidaki 
politikalarin hayata geçirilmesi bir zorunluluktur:  

• Her düzeyde ögrenim ve egitimde, insanimizin verimlilik kültürünün gelistirilmesi ve verimlilik 
tekniklerini yaygin ve etkin kullanabilmesine yönelik programlarin uygulanmasi, 

• Yatirimlarin daha yüksek katma deger üreten alanlara yöneltilmesi ve özellikle de yönetim-
bilisim sektörüne yapilacak yatirimlarin tesvik edilmesi, 

• Isletmelerin verimlilik altyapilarini gelistirmelerinin desteklenmesi, 
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• Kalkinmada lokomotif olabilecek seçilmis sektörlerde verimlilik artislarinin desteklenmesi, 
• Ücret artislarinin maliyetlere etkilerinin verimlilik artislari ile giderilmesi, 
• Isgücünün niteligini gelistirici yatirimlara ve teknolojik atilimlara önem ve öncelik verilmesi. 
Verimlilik, ayni zamanda, bir ülkenin mallarinin uluslararasi pazarlardaki rekabet gücünü de 

belirler. Ayni mali üreten ülkelere kiyasla, bir ülkenin emek verimliliginde düsme olursa, rekabet 
açisindan bir dengesizlik dogar. Üretim maliyetlerindeki artisin aynen fiyatlara yansitilmasi durumunda, 
müsteriler daha ucuza mal saglayan tedarikçilere yöneleceginden ülke sanayilerinin satislarinda düsme 
olacaktir. Yüksek maliyetlerin fiyatlara yansitilmayip sanayilerce karsilanmasi durumunda ise kârlar 
düsecektir. Marjinal kârlarda çalisan isletmeler ise islerini kapatmak zorunda kalacaklar veya girdilerini 
(özellikle isgücü) azaltacaklardir. Bu da issizlige yol açacagi gibi üretimin (kapasite kullanim oranindaki 
azalma) ya da ücretlerin düsürülmesine de yol açabilecektir.  

Bu nedenle düsük verimlilik, enflasyona, ödemeler dengesinde açiga, kalkinma hizinda düsüse 
ve yukarda belirtildigi gibi issizlige neden olur. Bu bir kisir döngü olup, bu kisir döngüden kurtulabilmek 
için benimsenmesi gereken stratejiler verimlilik artisi saglayici politikalar dogrultusunda gelistirilebilir. 
Düsük verimlilik tuzagi olarak adlandirilabilecek bu döngü asagidaki sekilde de gösterilmistir. Bu sekil 
ülkemizde yasanmakta olan ekonomik sorunlari açiklar niteliktedir. 

Nitekim, rakipleriyle ayni verimlilik düzeyine ulasamayan ülkemiz, ulusal parasini devalüe 
ederek sorunu çözmeye çalismis, ancak bunun neden oldugu ithal mallarindaki fiyat artislari sonucu 
ülkede enflasyon artmis, buna paralel olarak reel gelir düsmüs, disa bagimli enerji maliyetleri artmis, 
kapasite kullanimi azalmis, sermaye birikimi gecikmis ve satislarda yavaslama olmustur. Bu durum 
iktisat teorilerindeki adiyla stagflasyona (durgunluk içinde enflasyon) yol açmistir. Bunun sonucunda 
kamu, cari giderlerini karsilamak için iç ve dis borçlanmaya gitmekte, ancak bu borçlanmanin faiz yükü 
gelecek dönemlerde GSYIH'nin artis oranindan fazla oldugu için ekonomi giderek daha fazla bir sekilde 
enflasyonist döngüye girmektedir. 

Yoksulluk, issizlik ve düsük verimlilik kisir döngüsünün yalnizca verimlilik artisiyla kirilabilecegi 
açiktir. Artan ulusal verimlilik, yalnizca kaynaklarin optimum kullanimina degil; ayni zamanda toplumun 
ekonomik, sosyal ve politik yapisinda daha iyi bir denge kurulmasina da yardimci olur. Milli gelirin 
dagilimini ve kullanimini büyük ölçüde hükümet politikalari ve sosyal amaçlar belirler. Bu ise, sonuçta 
birey ve toplumun verimliligini belirleyen siyasal, kültürel, egitsel ve güdüsel çalisma ortamini etkiler.  

OECD ülkeleri arasinda verimliligi en düsük ülkedir. Kaynaklarini hem çok eksik, hem de çok 
yanlis kullanan bir ülke ve toplum olarak yillarini geçirmekte, dolayisiyla potansiyeline uygun bir yere 
gelememektedir. Mevcut kaynaklar eksik ve kötü kullanildigindan yeterince yeni is, istihdam ve gelir 
yaratilamamakta, dolayisiyla hem gelir dagilimindaki bozulma giderilememekte, hem de büyüme 
saglikli ve istikrarli bir yapiya kavusturulamamaktadir.  

Bu problemi asmanin ilk yolu, önce büyümenin dinamikleri üzerinde durmak, büyümede 
isgücü ve sermaye faktörlerinin payini, verimliligin payini hesaplamaktir. Bu konuda yapilan sinirli 
sayida arastirmada ilginç sonuçlara varilmistir.  

“...Türkiye’nin 1950-2000 döneminde gerçek büyümesi yilda ortalama %4. Hesabima 
göre bu %4’ün, %3.5 dolayindaki kismi girdi artisindan geliyor. Nedir girdi artisi? Eskiden 12 
milyon insan çalisirken, simdi 22 milyon insan çalisiyor. Eskiden millî gelirimizin %11- 12’sini 
sermaye yatirimina aktarirken, simdi %22- 23’ünü bu ise tahsis ediyoruz. %3.5 civarinda bir 
kismi oradan geliyor. Arada % 0.5 gibi bir fark var; o da verimlilik artisi oluyor ki bu dünya 
ölçülerine göre son derece düsüktür. Türkiye eger verimlilik artisini yükseltemezse bu 
sikintilardan kurtulamaz. Türkiye’nin en büyük problemi bu. Verimsiz olmasi. Türkiye, 
verimliligini artiramazsa bu sorunlarla devamli karsi karsiya gelecektir. Verimliligi artirmak 
zorundayiz...” (Prof. Dr. Zeyyat HATIPOGLU) 
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ULUSLARARASI REKABET ve VERIMLILIK  
Sürdürülebilir bir ihracat artisi ve buna bagli olarak rekabet gücü yakalamak için öncelikle 

saglikli bir yatirim-üretim-ihracat zincirinin kurulmasi gerekmektedir. Bunun için öncelikle makro 
ekonomik istikrarin saglanmasi, saglikli bir üretim yapisinin olusturulmasinda ön kosul olmakla birlikte 
yeterli degildir. Gerek iç talep gerekse ihracat yoluyla tüketim artirilarak uzun dönemde büyümenin 
sürdürülebilirliginin saglanmasinda üretimde verimlilik artislari kilit önem tasimaktadir. Ancak verimlilik, 
ekonomik süreçleri çözümlemede tek basina anlam ifade eden bir kavram olarak da algilanmamalidir. 
Verimlilik artislarinin yani sira; verimlilik-ücret makasi, kaynak dagiliminda rasyonellik, girisimcilerin 
uzun süreli öngörülerde bulunabilmesi, isletmelerin, verimliliklerini artirarak kendi öz kaynaklari ile 
büyümeleri, satin alma gücünü artirici gelir ve ücret politikalari gibi birtakim sosyo-ekonomik faktörlerin 
de göz önünde bulundurulmasi gerekmektedir. 

Verimliligin uluslararasi ticaretteki önemi, geleneksel iktisatçilardan beri dile getirilmektedir. 
Bugün de kimi yazarlarca yüksek verimlilik, bununla birlikte gelen yüksek ücret ve yüksek yasam 
standardi üçgeninde tanimlanmaktadir. Nitekim verimlilik kavramini bir kenara birakarak döviz kurlari 
ve ücretler gibi iki temel degiskende ayarlama yapilmasiyla, bir ülkede rekabet edebilirligin 
artirilabilecegi ileri sürülmektedir. Bu tür savlari ileri sürenlere göre, “rekabet edebilirlik” ile “mali 
disariya satabilmek (ihraç edebilmek)” örtüsen kavramlardir. Gerçektende ücretleri düsürüp maliyetleri 
azaltmakla ve döviz kurunu artirip ürünün dis fiyatini düsürmekle dünya piyasalarinda o mali talep eden 
bir tüketici kitlesine ulasilabilmekte ve üretilen mal ihraç edilebilmektedir. Burada yanlis olan unsur, 
ihracat yapmakla rekabet edebililik kavramlarinin birbirleriyle örtüstürülmesinde yatmaktadir. Yalnizca 
veri bir ithalat düzeyi karsiliginda ve emegini ucuz bir sekilde dünyaya armagan eden böyle bir yaklasim 
sonucunda, satilan mallarda içerilen emegin ve öteki kaynaklarin yeniden üretilmesinin yolu büyük 
ölçüde kapatilmis olmaktadir.  

Bu nedenle, kaynaklarin yeniden üretilmelerini olanaksizlastiran ihracat ile rekabet edebilirlik 
kavramlari örtüsemez. Rekabet edebilirlik, ücretleri koruyarak, dahasi yükselterek ve böylece toplumsal 
gönenç düzeyinin azalmasina izin vermeyerek üretilen mallari satabilmektir. Toplumsal gönenç düzeyini 
koruma, görmezlikten gelinemez bir kurum kimligini kazaninca, dünya pazarlarina fiyat rekabet 
edebilirligiyle girebilmenin en güçlü yolunun, verimlilik düzeyini artirmaktan geçtigi gerçegi 
kendiliginden ortaya çikmaktadir. 

Dis Ticaret Müstesarligi tarafindan hazirlanan Stratejik Ihracat Plan’nda (2004-2006) rekabet 
gücümüzü artirabilmek için, ortaya konan stratejik amaçlar, hedefler ve öneriler de asagida 
özetlenmektedir. 

 
Stratejik Amaç 1: Kaliteli Türk ürünlerinin, basta hedef ülkeler olmak üzere, yurtdisi 

pazarlarda müsteri odakli ve dinamik tekniklerle tanitim ve pazarlamasini saglamak.  
Bu amaca ulasmak için hedefler, 

• Olumlu “Türk Mali” imaji olusturulmasi, 
• Tanitim ve pazarlama faaliyetlerinin hedef pazar ve sektör anlayisi içinde etkin 

bir hale getirilmesi 
• Karsilikli ticaret mekanizmalarinin gelistirilmesi, 
• Lojistik hizmetlerinin ihracatçinin ihtiyaçlari dogrultusunda gelistirilmesi 
 

Stratejik Amaç 2: Ihracata iliskin her türlü bilginin esgüdüm içinde, güncel, etkilesimli ve 
küresel standartlara uygun olarak kullanimini saglamak ve Türkiye’nin ihracat potansiyelinin tanitilmasi 
için gerekli altyapi olusturulmasi.  

Bu amaca ulasmak için hedefler, 
• Pazara giris veri tabaninin faaliyete geçirilmesi, 
• Ihracatta e-Ticaret yöntemlerinin kullaniminda artis saglanmasi, 
• Ihracatçilara yönelik “Bilgi Merkezleri” olusturulmasi. 
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Stratejik Amaç 3: Sektörel öncelikler de dikkate alinarak, ihracatçilara uluslararasi rekabetçi 
fiyatlardan girdi temin etmek, üretim ve ihracat asamasinda yeterli ve etkin destek saglayacak 
mekanizmalari gelistirmek.  

Bu amaca ulasmak için hedefler, 
• Basta KOBI’ler olmak üzere firmalari ihracata yönlendirecek destek 

mekanizmalarinin gelistirilmesi, 
• Eximbank Kredi, Sigorta ve Teminat programlarinin kullanim kosullarinin 

iyilestirilmesi, orta ve uzun vadeli programlara agirlik verilmesi,  
• Girdi maliyetlerinin rekabetçi düzeylere çekilmesi ve ihracatta maliyet artirici 

unsurlarin ortadan kaldirilmasi, 
• ARGE faaliyetlerinin yayginlastirilmasi. 
 

Stratejik Amaç 4: Ikili ve çok tarafli ikili iliskiler kapsaminda; ihracatçilarin pazara giris 
olanaklarini gelistirmek ve mevcut pazar paylarini artirmak. 

Bu amaca ulasmak için hedefler, 
• Gümrük Birligi’nin isleyisinde ortaya çikan sorunlarin giderilmesi, 
• Ikili ve çok tarafli anlasmalarin hazirlanmasinda ihracatçilarla etkin 

koordinasyonun saglanmasi, 
• Basta komsu ve çevre ülkeler olmak üzere, belirlenecek hedef pazarlara yönelik 

ihracatin artmasi, 
• 2005 yilinda kalkacak tekstil kotalarinin olumsuz etkilerini giderecek politikalarin 

gelistirilmesi. 
 

Stratejik Amaç 5: Ihracatin gelistirilmesi ve önündeki engellerin kaldirilmasi amaciyla kamu, 
özel sektör ve sivil toplum kuruluslari arasinda koordinasyonu saglayacak yapilari ve isleyisleri 
gelistirmek.  

Bu amaca ulasmak için hedefler, 
• Dis Ticaret Müstesarligi’nin yurtiçi ve yurtdisi teskilatinin güçlendirilmesi ve 

etkinliginin artirilmasi, 
• Ihracati engelleyici-geciktirici mevzuatin yeniden gözden geçirilmesi ve 

bürokratik engellerin kaldirilmasi, 
• Kamu, özel sektör ve Sivil Toplum Örgütleri arasindaki isbirligi ve koordinasyonu 

artirici mekanizmalarin olusturulmasi, 
• Kamu kurumlarinda ihracata öncelik verecek anlayisin gelistirilmesi, 
• Kamuoyunda ihracat bilincinin olusturulmasi ve ilgili taraflarin egitimi. 

Hazirlanan tüm planlar ve bunu olusturan stratejilerin temel amaci, ülkenin istikrar içinde hizla 
sanayilesmesini saglamak; sanayinin ekonomik ve teknik etkinlik saglayacak sekilde kurulmasina ve 
rekabet gücü kazanmasina olanak verecek gerekli yapisal degisimi gerçeklestirmektir. 
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1. GIRIS 

Ekonominin temel unsurlarindan biri olan KOBI’ler,  gelismekte olan ülkeler için çok önemli bir 
üretim ve istihdam aracidir. KOBI’ler , ekonomiye canlilik getirmekte, bölgesel kalkinmanin ve sosyo-
ekonomik adaletin saglanmasinda önemli bir rol üstlenmektedir.  

KOBI’ler AB isletmeleri arasinda çok önemli bir yer tutmaktadir.AB isletmelerinin %99,78’i KOBI’lerden 
meydana gelmektedir. AB’nin kabul ettigi KOBI tanimi, 

• 250 kisiden az isçi çalistiran, 
• Yillik satis cirosu 40 milyon EURO’yu geçmeyen veya arsa ve bina hariç  mevcut sabit sermaye 

tutari, bilanço net degeri itibariyle 27 milyon EURO’yu geçmeyen, 
• Sermayesinin yada hisse senetlerinin %25 veya daha fazlasi bir isletme tarafindan üstlenilmemis 

olan veya sermayesi, “küçük ve orta büyüklükteki isletme” tanimi disindaki isletmelerden 
meydana gelmemis olan, 

isletmelerdir (KOBI Rehberi, 2002; Drew, 2003). 
AB’de ekonomik büyümenin ve istihdami yayginlastirmanin en etkili yolunun KOBI’leri tesvik 

etmek ve gelistirmek oldugu kabul edilmektedir.  
13 Haziran 2000 tarihinde AB Dis Iliskiler Konseyi tarafindan kabul edilen ve 19-20 Haziran 2000 

tarihinde Avrupa Komisyonu Feira Zirvesinde görüsülerek onaylanan Avrupa Birligi Küçük Isletmeler 
Sözlesmesi’nde belirlenen hedeflere ulasabilmek için, AB Komisyonu, 2001-2005 yillarini kapsayan,  4. 
KOBI Çokyilli Programi’ni gelistirmistir.  Türkiye’nin KOSGEB koordinasyonunda aday ülke statüsü ile 
katildigi Çokyilli Programin öncelikli hedefleri asagidaki gibidir (KOBI Rehberi, 2002): 

1. KOBI’lere yönelik yasal ve bürokratik düzenlemelerin sadelestirilmesi, 
2. KOBI’lerin finansal imkanlarinin güçlendirilmesi, 
3. Girisimci ruhunun tesviki 
4. Enformasyon sebekeleri ile KOBI’lerin uluslararasi pazarlara açiliminin tesvik edilmesi, 
5. KOBI’lerin rekabet gücünün arttirilmasi, 

Yukaridaki hedeflerden son ikisi KOBI’ler için ancak E-Ticaret’in hayata geçirilmesi ile saglanabilir. 1990’li 
yillarin baslarindan itibaren internetin yayginlasmasi ile adindan sikça bahsettiren E-Ticaret kavrami 
KOBI’ler için büyük avantajlar sunabilir. 

Bu çalismada, E-Ticaretin KOBI’ler için önemine ve Türkiye genelinde ve Zonguldak Yöresinde 
KOBI’lerin E-Ticaret’e iliskin tutumlarina deginilmistir. 
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2. E-TICARET 
E–Ticaret kavrami yeni degildir. 1960’li yillardan beri  kullanilan EDI(Electronic Data Interchange - 

Elektronik Veri Degisimi) sistemi kapali bir ag içerisinde yapilan bir elektronik ticaret seklidir. Özellikle 
perakendecilik sektöründe kullanimi yaygindir. Ancak EDI, kapali bir ag içerisinde gerçeklesmektedir ve 
herkese açik degildir. Ayrica kurulumu pahalidir. Ancak büyük isletmelerin yeltenebilecegi bir sistemdir 
(Gebauer ve Shaw, 2002). E-Ticaret kavrami ilgili bazi tanimlar asagida verilmistir. 

WTO (Dünya Ticaret Örgütü) E-Ticaret’i, mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satis ve dagitimlarinin 
telekomünikasyon aglari üzerinden yapilmasi olarak tanimlamistir (Hamzaçebi, 2004). 

OECD’ye göre E-Ticaret, sayisallastirilmis yazili metin, ses ve görüntünün islenmesi ve iletilmesine 
dayanan, kisileri ve kurumlari ilgilendiren tüm ticari islemlerdir (Hamzaçebi, 2004). 

UN–CEFACT (Birlesmis Milletler Yönetim, Ticaret ve Ulastirma Usullerini Kolaylastirma Merkezi) ise 
E-Ticaret’i, is, yönetim ve tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi için yapilanmis ve yapilanmamis is bilgilerinin, 
üreticiler, tüketiciler ve kamu kurumlari ile diger organizasyonlar arasinda elektronik araçlar (Elektronik 
posta ve mesajlar, elektronik bülten panolari, WWW teknolojisi, akilli kartlar, elektronik fon transferi, 
elektronik veri degisimi vb.) üzerinden paylasilmasi, seklinde tanimlamistir (Jelassi ve Leenen, 2003; 
Hamzaçebi, 2004). 

Türkiye Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK)’nun bu  konudaki tanimi söyledir: 
bilgisayar aglari araciligi ile ürünlerin üretilmesi, tanitiminin, satisinin, ödemesinin ve dagitiminin 
yapilmasidir. Yapilan islemler, sayisal biçime dönüstürülmüs yazili metin, ses ve video görüntülerinin 
islenmesi ve iletilmesini içerir. Ayrica, ticari sonuçlar doguran ya da ticari faaliyetleri destekleyen egitim, 
tanitim-reklam, kamuoyunu bilgilendirme gibi amaçlar için elektronik ortamda yapilan islemler de elektronik 
ticaret kapsaminda degerlendirilmelidir (Hamzaçebi, 2004). 

Verilen tanimlardan anlasilacagi üzere E-Ticaret sadece internet ile gerçeklesen bir ticaret sekli 
degildir. Kapali aglarda gerçeklestirilen ticaret (EDI) e-ticaret oldugu gibi, televizyon, telefon veya benzeri 
elektronik cihazlarla yapilan ticaret de E-Ticaret’tir. Ancak E-Ticaret islem hacminin artmasi ve bütün 
alanlarda yapilabilir olmasi internetin yayginlasmasi ile gerçeklesmistir.  Ayrica bütün KOBI’lerin 
gerçeklestirebilecegi E-Ticaret, internet üzerinden yapilan ticaret seklidir(Lefebvre vd., 2005). Bu çalismada 
kullanilan E-Ticaret terimi ile internet üzerinden yapilan ticari faaliyetler kastedilmektedir. 

E-ticaret zamandan ve mekandan  bagimsiz  ticaret yapabilme imkani sunmaktadir. E-Ticaret 
sadece büyük firmalarin degil, küçük firmalarin da dünya ölçeginde alisveris yapabilmesi firsatini 
vermektedir. Bu durum finansman yetersizligi veya benzeri sebeplerden dolayi dünya pazarlarina açilmasi 
mümkün olmayan KOBI’ler için önemli bir sanstir. KOBI’lerin esnek ve dinamik yapilari, E-Ticaret 
konusunda büyük firmalara göre daha basarili olmalarini saglayabilir. E-Ticaret, yeni gelir kaynaklari 
kazandirir ve pazarlama maliyetlerinde tasarruf imkani verir (Jelassi ve Leenen, 2003; Hamzaçebi, 2004). 

E-Ticaret’in KOBI’ler için önemi, OECD üyesi ülkelerin 5 Haziran 2000 tarihinde düzenlenen Bologna 
toplantisi sonrasinda yayinlan deklarasyonda vurgulanmistir. Deklorasyonda özetle asagidaki hususlar 
belirtilmistir (KOBI rehberi, 2002): 

1. E-Ticaret ve bilgi iletisim teknolojileri konusunda tesvik düzenlemeleri, mevzuat gelistirilmesi 
ve yönlendirmeler yapilirken, KOBI perspektifinin dikkate alinmasi 

2. KOBI’lerin  interneti etkin ve yaygin kullanmalarinin saglanmasi ve E-Ticaret’i is stratejilerine 
entegre edebilmeleri için gerekli destegin saglanmasi  

E-Ticaret, firmadan firmaya (B2B),firmadan tüketiciye (B2C), firmadan yönetime (B2G), 
tüketiciden tüketiciye (C2C), tüketiciden firmaya (C2B) olmak üzere bes farkli sekilde gerçeklesebilir 
(Goldstein ve O’Connor, 2000). Sayilan E-Ticaret yöntemlerinden bugün en çok tercih edileni firmadan 
firmaya ticarettir ve gelecekte de E-Ticaret hacminin en büyük kismini olusturacagi düsünülmektedir. 

E-Ticaret’in KOBI’ler için saglayacagi firsatlardan bazilari sunlardir: 
1. 7x24 (yedi gün 24 saat) satis yapabilme, siparis alabilme, 
2. Bütün dünya müsterilerine hitap edebilme,  
3. Envanter yönetiminde kolaylik, 
4. Bürokratik islemlerde azalma, 
5. Yapilan is ve islemlerin elektronik ortamda daha kolay takibi, 
6. Müsteri egilimlerinin belirlenmesi, böylece müsteri odakli yönetime geçme, 
7. Iletisim ve reklam  maliyetlerinde azimsanmayacak derecede azalma, 
8. Teknolojiye karsi yakin ilgi duyma ve yeni teknolojileri takip edebilmek. 



 5 

Bir KOBI’nin E-Ticaret’e baslayabilmesi için hiçbir zorluk yoktur. E-ticaret, ya sirketin kendisine ait 
web sitesi yardimi ile ya da mevcut elektronik alis-veris merkezi sitelerine firmasini tanitici bir sayfa 
yerlestirerek gerçeklestirilebilir. Sanal alemde müsteriler ilk degerlendirmelerini sanal dükkanin içerigi  ve 
tasarimina göre yapacaklarindan, hazirlanan web sitesi tasarim açisindan çekici olmanin yaninda, içerik 
olarak da yeterli bilgiye sahip olmalidir. Asagida belirtilen bilgiler E-Ticaret yapmak üzere hazirlanmis bir 
web sitesinde  mutlaka bulundurulmalidir (Hamzaçebi, 2004): 

1. Satilan ürün/ürünler veya hizmetin özellikleri ve fiyatlari, 
2. Ödeme seçenekleri ve ayrintilari, 
3. Teslimat ayrintilari(yer, zaman, maliyet,vs.) 
4. Memnuniyetsizlik halinde geri iade islemlerinin nasil olacagi ve süresi ve ayrintilari, 
5. Garanti  süresi ve sartlari, 
6. Firmanin açik adi ve adresi 
7. Firma yetkililerinin (yönetim kurulu baskani, genel müdür, vb.) açik kimlikleri, 
8. Referanslar 
9. Satis islemlerinden sonraki uyusmazlik durumunda yetkili makamlarin telefon ve 

adresleri. 
 
3. ZONGULDAK ILINDE KOBI’LER VE E-TICARET’E ILISKIN TUTUMLARI 

Bu bölümde, Zonguldak ilinde imalat sanayinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli sanayi 
isletmeleri incelenerek, genel yapilari ve e-ticarete yönelik tutumlari ortaya konulmaya çalisilmistir. Sanayi 
ve Ticaret Il Müdürlügü rakamlarina göre 128 olan ve 10 kisiden fazla isçi çalistiran KOBI’lerden, 30 örnek 
isletmeden alinan bilgiler çerçevesinde çalisma yürütülmüstür. Ayrica elde edilen sonuçlar ile KOSGEB 
tarafindan tüm ülkede yapilan anket sonuçlari karsilastirilmistir.  

Çalisma yapilan isletmelerin genel durumlarini tespit etmek üzere, isletme sahiplerinin özellikleri 
ortaya konulmustur. Isletme sahiplerinin egitim durumlari incelendiginde, Zonguldak KOBI’lerinin 
sahipliginde üniversite mezunlarinin agirligi dikkat çekmektedir. Bu oranin Türkiye ortalamasi yaklasik %25 
iken ayni oran Zonguldak’ta %40’dir. Yüksek lisans yapmis isletme sahiplerinin varligi da dikkate deger bir 
miktardadir.  
 

Tablo1. Isletme sahiplerinin egitim durumu 
 Isletme sayisi Yüzde Türkiye % 
Ilkögretim  6 20,00 42,89 
Ortaögretim (Lise)  10 33,33 29,39 
Üniversite 12 40,00 24,42 
Yüksek lisans 2 6,60 3,10 
Doktora  - - 0,20 
 

Egitimle ilgili bir baska özellik olan yabanci dil bilgilerine bakildiginda anket yapilan isletme 
sahiplerinin düsük veya orta seviyede çogunlukta olmak üzere yaridan fazlasinin Ingilizce bildigi 
görülmektedir. Almanca bilen iki firma sahibinin ilkögretim mezunu olmasi dikkat çekicidir. Bunlar Almanya 
da isçi olarak çalistiktan sonra kesin dönüs yapip isletme kuran sahislardir. 
 

Tablo 2. Isletme sahiplerinin yabanci dil durumu 
 Isletme sayisi Yüzde Türkiye % 
Bilmiyor  10 33,33 39,15 
Ingilizce  16 53,33 43,75 
Almanca  3 10,00 8,49 
Arapça  - - 5,32 
Fransizca  - - 3,11 
Rusça  1 3,33 2,18 
 

Anket kapsamina giren isletmelerin büyük çogunlugu (%74) kendine ait, müstakil yerlerde 
faaliyetini sürdürmektedir. Il merkezinde organize sanayi ve serbest bölge gibi toplu faaliyet 
yürütülebilecek yerlerin bulunmamasi müstakil olarak yerlesimi yayginlastirmaktadir. 
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Tablo 3. Isletmenin kurulus yeri 
 Isletme sayisi Yüzde Türkiye % 
Küçük sanayi sitesi 8 26,00 23,32 
Organize sanayi bölgesi -  21,48 
Serbest bölge - - 4,64 
Teknopark  - - 0,06 
Diger  22 74,00 50,50 
 

Çalismaya konu olan isletmelerin büyük bir bölümü (%70) 1990 ve sonrasinda kurulan 
isletmelerdir. Bu özellik ülke verileriyle paralellik göstermektedir. 90’li yillarda ülkede görülen ekonomik 
yapinin getirdigi trend Zonguldak’ta da kendini hissettirmistir.  
 

Tablo 4. Isletmelerin kurulus yili 
 Isletme sayisi Yüzde Türkiye % 
1980 ve öncesi 1 3,30 11,22 
1980-89 8 26,60 16,33 
1990-99 18 60,00 44,83 
2000 ve sonrasi 3 10,00 27,62 
 

Isletmelerin hukuki statüsü kurumsal bir yapi göstermektedir. Yüzde 87 gibi yüksek bir oranda 
olan kurumsal sirketlerin, limited sirket olarak ortaya çikmasi, hala ortakligin sinirli tutularak sahis isletmesi 
karakterini kaybetmeme çabasi olarak görülmektedir. Kurumsal yapinin avantajlarindan yararlanirken, ayni 
zamanda sahis isletmesi karakterini koruma gayreti bu olusumda etkilidir. 
 

Tablo 5. Isletmelerin hukuki statüsü 
 Isletme sayisi Yüzde Türkiye % 
Limited sirket 18 60,00 49,58 
Sahis isletmesi 4 13,30 34,57 
Anonim sirket 8 26,60 13,26 
Kolektif sirket - - 0,63 
Komandit sirket - - 0,15 
Diger - - 1,81 
 

Il Sanayi ve Ticaret Müdürlügü sicil kayitlarinda, 10 kisi veya üzeri istihdam saglayan KOBI’ler yer 
almaktadir. Dolayisiyla çalismada yer alan firmalarin tamami 10 kisiden fazla istihdam saglayan 
isletmelerden olusmaktadir. Çalismaya katilan isletmelerin büyük çogunlugu, yaklasik olarak %77’si, 10 ile 
50 kisi istihdam etmektedir. 
 

Tablo 6. Isletmelerin çalisan sayisina göre gruplandirilmasi 
 Isletme sayisi Yüzde Türkiye % 
1-9 - - 50,23 
10-24 12 40,00 26,79 
25-50 11 36,66 14,75 
51-250 7 23,33 8,32 
 

Üretilen ürünlerin yapisina bakildiginda, %63 tüketim mali, %37 sanayi mali üretildigi, ayrica 2 
firmanin da hem tüketim mali hem de sanayi girdisi ürettigi görülmektedir. Üretilen ürünlerin yarisi iç 
pazara diger yarisi da ihraç yoluyla dis pazara sunulmaktadir. Ihracat yöntemi olarak firmalar araci 
kullanmaktan çok dogrudan ihracati tercih etmektedirler. Dogrudan ihracati tercih eden isletmelerin orani 
%80 gibi büyük bir orandadir.  
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Tablo 7. Isletmelerin üretimi, ihracati ve ihracat yöntemi 
  Isletme sayisi Yüzde Türkiye % 
Isletmenin üretimi Tüketim mali 19 63,30 65,38 
 Sanayi girdisi 11 36,60 29,16 
 Tüketim mali ve 

sanayi girdisi 
2 6,60 5,46 

Ihracat yapiyormu? Evet  15 50,00 43,31 
 Hayir  15 50,00 56,69 
Ihracat yapma Dolayli  3 20,00 - 
Yöntemi Dogrudan 12 80,00 - 
 

Isletmelere pazarda, özellikle uluslarasi pazarlarda avantaj saglayan ve müsteriye güven veren 
üretim belge ve sertifikalari ile ilgili önemli eksiklikler oldugu göze çarpmaktadir. Ilgili bakanliktan alinan 
üretim belgelerinin yer aldigi “diger” cevabi ankette %63 gibi büyük bir orana sahiptir. TSE belsenini de bu 
gruba dahil ettigimizde bu oran daha da büyümektedir. ISO ve CE belgesi sahiplerinin düsüklügü dikkat 
çekmektedir. Yariya yakininin ihracat yaptigini dikkate alirsak belgelerde görülen eksiklik gelecekte bu 
firmalari zor duruma düsürebilecektir. 
 

Tablo 8. Isletmelerin sahip oldugu belgeler 
 Isletme sayisi Yüzde Türkiye % 
TSE 7 23,33 59,68 
ISO9000 1 3,33 27,11 
CE 1 3,33 7,13 
HACCP 2 6,66 3,43 
ISO14000 - - 1,39 
ISO16949 - - 1,26 
DIGER 19 63,33  
 

Çalismaya katilan isletmelerin 2/3ünün kendine ait tescilli markaya sahip oldugu görülmektedir. 
Ülke rakamlariyla kiyaslandiginda bu oran iki kati sayilabilecek bir oranda (%66 ya %36 oraninda) oldukça 
yüksektir. 

Tablo 9. Isletmelerin herhangi bir tescilli markaya sahip olup olmadigi durumu 
 Isletme sayisi Yüzde Türkiye % 
Evet  20 66,66 36,55 
Hayir 9 30,00 56,34 
Çalismalar devam ediyor 1 3,33 7,11 
 

Günümüzde isletmelere, özellikle birçok sorunla basa çikmaya çalisan KOBI’lere bilisim 
sektöründeki gelismeler önemli açilimlar ve firsatlar sunmaktadir. Bu çalismanin ana konusu olan, 
KOBI’lerde E-Ticaret durumunu incelemek üzere Zonguldak’taki KOBI’lerin bilisim alt yapisina bakildiginda, 
ilk göze çarpan isletmelerin tamaminin internet baglantisina sahip olmalaridir. Buna ilave olarak %50 gibi 
bir oranda isletmelerin WEB sayfasi bulunmaktadir. Yine yaridan fazla isletme kendi içinde yerel ag 
olusturmus ve aktif olarak kullanmaktadir. Bununla birlikte, sadece 2 isletme satis için, 1 isletme tedarik 
için E-Ticaret yapmaktadir. Bu veriler isiginda internete sahip olan isletmelerin e-ticareti etkin 
kullanmadiklari açik biçimde görülmektedir. 
  

Tablo 10. Isletmelerin bilisim alt yapisi 
 Isletme sayisi Yüzde Türkiye % 
Internet var 30 100,00 59,10 
WEB sayfasi var 15 50,00 30,60 
Network (yerel ag) var 17 56,66 27,40 
E-ticaret (satis) var  2 6,66 6,40 
E-t icaret (tedarik) var 1 3,33 6,30 
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Isletmelerde bilgisayarlar büyük çogunlukla (%86,66) muhasebe kayitlarini takip etmek için 
kullanilmaktadir. Internetten arastirma amaçli kullanim %73,33 ile ikinci sirada, üretim amaçli kullanim 
isletme fonksiyonlu amaçlar arasinda üçüncü siradadir. Isletmelerden %26,66 oraninda tasarim amaçli 
olarak da bilgisayar kullanimi görülmektedir. Isletmelerin yarisi “diger” amaçla ve özellikle e-banka islemleri 
için bilgisayar ve interneti kullanmaktadir. 
 

Tablo 11. Isletmede bilgisayar kullanim alanlari 
 Isletme sayisi Yüzde Türkiye % 
Muhasebe  26 86,66 30,49 
Üretim  14 46,66 25,06 
Arastirma  22 73,33 23,68 
Tasarim  8 26,66 14,42 
Diger  15 50,00 6,38 
 
 Islet
melerin çok büyük bir kismi yeni yatirim yapmak istedigini bildirmektedir. Gelecege yönelik yatirim 
planlarinda üretim ilk sirayi almaktadir. Çalismanin odak noktasi olan bilgi islem konusunda ise ne yazik ki 
hiçbir firma yatirim yapma ihtiyaci duymamaktadir. 
 

Tablo 12. Isletme yeni yatirim yapmak istiyor mu? Hangi alanda? 
 Isletme sayisi Yüzde Türkiye % 
Evet  29 96,66 43,31 

Isletme yeni yatirim  
yapmak istiyor mu? 

Hayir  1 3,33 56,69 
Üretim  26 86,66 68,11 
Pazarlama  1 3,33 10,74 
Ar-ge 3 9,99 7,13 
Tasarim  2 6,6 4,91 
Yeni sektör 4 13,33 4,72 

Isletmenin yatirim 
yapmak istedigi 
Alanlar 

Bilgi islem - - 4,39 
 

Zonguldak ili özelinde KOBI’lerde e-ticaret üzerine yapilan bu çalismada, mevcut durum ortaya 
konulmaya çalisilmistir. Çalismanin temelini olusturan e-ticaretten önce islemelerin genel yapiyla ilgili 
bilgiler sunulmustur. Isletme sahiplerinin egitim seviyesi, isletmelerin yapisiyla ilgili bilgiler verilmistir. 
Isletme sahiplerinin bir bölümü üniversite mezunudur ve belli düzeyde yabanci dil bilgisine sahiptir. 
Çalismaya katilan isletmelerin çogunda kurumsal bir yapi gözlenmekte, ayrica yarisi ihracatta 
bulunmaktadir. Isletmelerin üçte ikisi kendine ait markaya sahiptir. Bununla birlikte bu markalari güvenle 
sunmada büyük bir avantaj saglayan önemli belgelerden yoksundurlar. Bilisim alt yapisi açisindan 
bakildiginda, tüm isletmelerin internet baglantisi oldugu, yarisinin web sitesinin bulundugu ancak E-Ticaret 
konusunda çok ümit verici bir yapinin olmadigi görülmektedir. Bu olumsuz bulgular, yatirim yapma ile ilgili 
bulgularda daha da güçlenmektedir. Tüm isletme ler yatirim yapma istegine sahipken, yatirim yönü olarak 
üretim ön plana çikmakta, bilisime yönelik yatirim çalismaya katilan isletmelerde hiç yer bulamamaktadir. 
 
4. SONUÇ 

KOBI,ler ekonominin temel unsurlarindan biridir. Gerek toplam isletmeler içindeki sayi olarak, 
gerekse istihdamdaki paylari açisindan ekonominin dinamiklerini olusturmaktadirlar. Zaman ve mekandan 
bagimsiz ticaret yapabilme imkani sunan e-ticaret dünyada ve ülkemizde artan bir ivme göstermektedir. 
Üretim, ar-ge, finansman, maliyet, pazarlama vb. konularda büyük isletmelere göre zorluklar yasayan 
KOBI’ler için e-ticaret önemli açilimlar ve firsatlar sunabilmektedir. Bununla birlikte, tüm uygulama 
kolayliklarina ragmen, e-ticaretin KOBI’lerin hayatinda kendine yer bulmasi hala istenen düzeyde degildir. 
Gerek Türkiye genelinde, gerekse çalisma yapilan Zonguldak ilinde görülen e-ticaret orani istenilen düzeyin 
altindadir. 

E-ticaret uygulamalarini yayginlastirilmasi için, öncelikle yeni girisimcilere ve mevcut KOBI’lere 
yönelik internet teknolojileri ve e-ticaretle ilgili egitimler artirilmali ve periyodik hale getirilmelidir. 
Uygulamada yasanan zorluklar aninda giderilerek isletme sahiplerinde var olan teknoloji korkusu ve 
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vazgeçme istegi ortadan kaldirilmalidir. KOBI’lerin stratejik planlamalarina yön veren kurumlar, egitimci ve 
danismanlar e-ticareti stratejik hedefler arasina koymalidir. Bilisim gerçegini gören ve “bekle, gör ve 
uygula” anlayisindan, degisimleri ilk takip eden ve uygulama gayreti gösteren anlayisa sahip yöneticiler 
olusturulmaya çalisilmali ve tesvik edilmelidir. 
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ÖZET 

Küresellesme ile birlikte tüm dünyada ekonomik, siyasal ve kültürel alanda bir degisim süreci 
yasanmaktadir. Bu süreç içerisinde bilgi teknolojilerinin ve teknolojik rekabetin isletme yapilari ve üretim 
teknikleri üzerindeki etkisi yadsinamaz derecede büyüktür. Ürün, ürün teknolojisi, üretim süreçleri, tüketici 
egilimlerindeki degisiklikler ile küresel pazarlarin getirdigi rekabetçi ortam, esnek üretim süreçlerine dayali 
yeni teknolojilerin kullanilmasini gerekli kilmaktadir. Bu nedenle, günümüz ekonomilerinde esnek yapidaki 
“Küçük ve Orta Büyüklükteki Isletmeler” (KOBI) ön plana çikmistir. 

KOBI’ler tüm ekonomilerin vazgeçilmez bir bileseni olup istihdam, yatirim, katma deger, vergi ve 
ihracat bakimindan her ekonomide önemli bir yere sahiptirler. 

Bu çalismanin amaci, örneklem metodu kullanarak ele alinan Türkiye’nin 2003 yili Istanbul Sanayi 
Odasi verilerine göre siralamada ilk 500’de yer alan Türk KOBI’lerinin; Avrupa Birligine hazirlik sürecinde 
bulundugumuz bu dönemde, bilgi teknolojilerinin etkin kullanimi açisindan rekabet edebilme süreçlerinin 
boyutlarini ölçmektir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi teknolojileri, Avrupa birligi, KOBI’ler, Bilisim Sistemleri, Rekabet 
Avantaji 

 
ABSTRACT 

 The spreading of globalization through all over the world causes grand changes in economical, 
political and cultural area. Within this process, information technologies and technological competition has 
become a great effect over company structures and production procedures. The use of new technologies 
that need flexible production processes become important because of the product, product technologies, 
production processes, changes of customer behaviors and the competitive environment conditions that the 
global markets brought. Furthermore the small and medium sized enterprises that have flexible structures 
have a very important place in nowadays economies. 
 Depending on employment, investment, value add, taxes and imports small and medium sized 
enterprises have very critical role in every kind of economies. 
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 The aim of this study is to calculate the competitive force of Turkish small  and medium sized 
enterprises which are ranked first 500 companies according to Istanbul Chamber  of Industry within these 
important days as we are about to be a member of European community. 
Key Words: Information Technologies, European Union, Small and Medium sized Enterprises, Information 
Systems, and Competitive Advantage 
 
GIRIS 

21. yüzyilda en rekabetçi ve en dinamik ekonomiye sahip olmayi hedefleyen Avrupa Birligi’ne (AB) 
tam üye olma ülküsündeki ülkemizde ekonomik büyüme, rekabet edebilirlik ve istihdam yaratilmasinin 
tesvik edilmesinde KOBI’lerin temel unsur olusturdugu bir gerçektir. 

3624 Sayili Kanun Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme Idaresi Baskanligina 
(KOSGEB) göre, 1-50 isçi çalistiran imalat sanayi isletmeleri küçük ölçekli, 51-150 isçi çalistiran imalat 
sanayi isletmeleri orta ölçekli isletme kapsaminda degerlendirilmektedir1.  

Ülke ekonomisinde hayati bir rolü olan KOBI’lerin katma deger içindeki payi ABD’ de %43, Avrupa 
Birligi ülkelerinden Almanya’ da %49, Fransa’ da %54, uzak dogu ülkelerinden Hindistan’ da %50 iken 
Türkiye’ de bu oran ne yazik ki %38’dir. Türkiye’ de KOBI’lerin katma deger içindeki payinin düsük 
olmasinin en büyük nedeni ise finansman sorunlaridir2. 

 Türkiye’de bilgi teknolojilerinin etkin kullanimi konusunda önemli sorunlar yasanmaktadir. 
Çogunlukla yurtdisindan ithal edilen bilgi teknolojilerinin Türk KOBI’leri tarafindan etkin kullanilmasi 
Türkiye'nin her açidan rekabet gücünün artmasinda ve yeni bilgi teknolojileri üretmesinde ön kosul 
olusturmaktadir. Günümüz ekonomik sartlari isletmelerin belirsiz bir çevrede endüstrinin yapisal 
özelliklerine göre bilgi yogun çalisma seklini ve bilgi isçilerinin daha çok istihdamini gerektirmektedir. 
Rekabette üstünlük saglayabilmek ise, isletme planlarinin stratejik bilgi sistemi planlari ile paralel olmasi ve 
bilgiyi yaratici kullanima dönüstürmeye baglanmistir. 

Çalismanin birinci bölümünde Türkiye’de genel bir KOBI tanimi olmamasi nedeniyle çesitli 
kurumlar tarafindan yapilmis olan tanimlar özetlenmistir. Ikinci bölümde isletmeler açisindan stratejik 
öneme sahip olan bilisim sistemlerinin kullanilmasinin KOBI’lere sagladigi rekabet avantajlari açiklanmistir. 
Üçüncü bölümde ise yapilan alan arastirmasiyla çevrenin belirsizligi ve endüstrideki bilgi yogunlugunun 
ülkemiz isletmelerinin bilgi teknolojileri ve stratejik bilisim sistemi planlariyla iliskisi ve dolayisiyla da 
rekabet avantaji yaratma yetenegi üzerindeki etkisi incelenmis ve yapilan istatistiksel analizler 
yorumlanmistir. 

 
1. TÜRKIYE’DE KOBI’LERIN TANIMI VE ÖNEMI  

Türkiye’de genel kabul görmüs bir KOBI tanimi bulunmamaktadir. KOBI’lere hizmet veren ve 
KOBI’ler konusunda çalisan her kurulus farkli bir KOBI tanimindan hareket etmektedir. Bu nedenle, 
uygulamada farkliliklara olusmakta, KOBI’lerin bir kismi bazi uygulamalarin içinde yer alirken, digerleri bazi 
uygulamalarin disinda kalabilmektedir. Ayrica farkli tanimlar KOBI’lere yönelik istatistiklerin farkli sonuçlar 
vermesine de yol açmaktadir. Türkiye’de farkli kuruluslar tarafindan yapilan KOBI tanimlari asagidaki 
çizelge 1’de kisaca özetlenmektedir:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_ gos.php?nt=383, (15.08.2005) 
2 Gönül IPEK, AB’ye Giris Sürecinde Türkiye’deki Küçük ve Orta Ölçekli Isletmelerin Finansmani ve Rekabet 
Gücü Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Izmir, 2001, s. 18.  
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Çizelge1: Ülkemizde bulunan çesitli KOBI tanimlari 
KOBI Ilgili Kurum 

Mikro Küçük Orta Sabit Yatirim Diger Kriterler 
KOSGEB3 ---- ≤ 50 ≤ 150  Imalat Sanayi 

HAZINE 
MÜSTESARLIGI4 

<10 <50 ≤ 250 ≤ 950milyar* Büyük Isletmeler 
Ait sermaye miktari  

≤ %25 

HALK BANKASI ≤ 250 ≤ 600milyar* Üretim ve onarim faaliyetinde 
bulunanlar  

EXIMBANK ≤ 200 ≤ 2milyon $** Imalat Sanayi 
DIS TICARET 
MÜSTESARLIGI5 

≤ 200 ≤ 2milyon $** Imalat Sanayi 
 

* arsa-bina hariç, 2003/1 nolu Küçük ve Orta ölçekli Isletmelerin Yatirimlarinda Devlet Yardimlari Hakkinda 
Karar ve Teblig Hükümlerinin Uygulanmasina Iliskin Genelge ile 950 milyara çikarilmistir. (resmi 
gazete:10.09.2003/25225) 
** arsa-bina hariç 
 
2. BILGI SISTEMLERININ KULLANILMASININ KOBILERE SAGLADIGI REKABET AVANTAJLARI 

KOBI’ler, tüm isletmeler içinde %99,8lik bir paya sahip olmasi ve toplam istihdamin %76,7’sini 
olusturmasi nedeniyle ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadir. Günümüzde bilgi teknolojileri ve 
bilisim sistemleri isletmeler önemli rekabet avantajlari sunmaktadir. Rekabet avantaji saglayan bir bilisim 
sistemi tasarlamanin ise en az iki kosulu vardir: Ilki, çözülmesi gereken ya da rekabet avantaji saglayacak 
olan isletme durumunu anlamak ve ikincisi ise isletme durumlari için yaratici çözümler üretmeyi saglayacak 
olan bilgi teknolojilerini anlamaktir6. Bu nedenle hem isletme süreçleri hem de teknik çözümleri dikkate 
alan yönetim bilisim sistemleri isletmenin rekabet stratejileri açisindan çok önemlidir. Bilisim sistemlerini 
kurmadan önce tasarlamak büyük önem tasir ve bilgi teknolojisi uzmanlari olarak adlandirilan kisiler 
tarafindan sistem tasarimlari yapilmaktadir. Özellikle büyük isletmelerin bilisim sistemleri oldukça karmasik 
bir yapiya sahiptir. Bu sistemlerin kurulmasi zor oldugu gibi faaliyet alanlari ve boyutlari da çok genistir. Bu 
nedenle ilk defasinda dogru yerde ve dogru zamanda kurulmalari ya da gelistirilmeleri hem maliyetler 
açisindan hem de örgütsel yapi açisindan isletme için son derece önemlidir. Bu sistemler, çok büyük ve 
karmasik olmalarinin yani sira isletme basarisinda da kritik rol oynar ve stratejik bir öneme sahiptir. Özetle 
Isletmenin kullandigi bilgi teknolojisi stratejik olmali ve rekabet avantaji saglayabilmelidir.  

Bilisim sistemleri; isletmede otomatiklesme, örgütsel ögrenme ve strateji olusturmak seklinde üç 
biçimde kullanilir7.  

Otomatiklesme, örgüte islerin daha hizli, daha ucuz ve çok daha dogru sekilde yapilmasini saglar. 
Örnegin; kredi verme islemlerini yapan bir kisi açisindan kredi bilgilerinin bilgisayar veri tabanina otomatik 
olarak girilmesi, daha hizli daha kolay ve az hata ile sürecin islemesini saglayacak ve böylece karar verme 
islemleri kolaylasacaktir. Ögrenme mantigi, otomatiklesme mantigina dayanir çünkü bilisim sistemlerinin 
örgütsel ögrenme için bir araç olarak kullanilabilecegini ve otomasyonda oldugu gibi degisiminin geregini 
belirtir. Otomatiklesme ve ögrenme yaklasimlarinin birlesmesi uzun dönemde sadece otomatiklesme 
yaklasimini uygulamaktan daha fazla yarar saglamaktadir. Teknoloji tarafindan desteklenen isletme 
süreçlerinde çatlaklar olusursa, teknolojiyi kullanmanin ögrenilmis olmasi süreçteki problemlerin tespit 
edilip gerekli degisikliklerin yapilmasina yardimci olabilecektir.  

                                                 
3 3624 sayili KOSGEB’in Kurulmasi hakkinda Kanun 2.madde, (kanunun 3. maddesine göre bu tanimi degistirmeye 
Bakanlar Kurulu Yetkilidir.) 
4 21.12.200 Tarih 2000/1822 Sayili Küçük Ve Orta Ölçekli Isletmelerin Yatirimlarinda Devlet Yardimlari Hakkinda Karar, 
(18.01.2001 tarih ve 24291 sayili Resmi Gazete)  
5 4.11.1998 tarih ve23513sayili Resmi Gazete, arastirma-gelistirme (Ar-Ge) Yardimina Iliskin Teblig, uygulayici 
kuruluslar: TÜBITAK, TTGV 
6 Haag, Stephen; Cummings Maeve ve McCubbery James, Management Information Systems For Information 
Age, Mcgraw-Hill, New York, 200, s80. 
7 Jessup, Leonard ve Valacich, Joseph., Information systems: The Big Picture, Prentice Hall,200, s.28. 
7 Turban, Efraim; McLean Ephraim ve Wetherbe James, Information Technology For Management, Third edition, 
New York,2002,s.45.  
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Toplam Kalite Yönetimi’ni desteklemek amaciyla bilisim sistemleri kullanan örgütlerde örgütsel 
ögrenme yaklasimi daha yaygin olarak yer almaktadir. Toplam Kalite Yaklasiminin bir parçasi olarak, örgüt 
çalisanlari isletme hakkinda ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesini arttirmak için yapilmasi gerekenleri 
sürekli olarak izlemektedir. Bilisim sistemleri ile en iyi kalitede çikti elde etmek için üretim sürecinde 
hammadde ve prosedürlerin tam belirlenmesini saglayan bilgisayar destekli istatistiksel analizler bu sonuca 
ulasmak için kullanilabilir8. Böylece çalisanlar, bir is sürecini daha iyi anlamak ve bu sayede süreci 
gelistirebilmek için degisikliler yaparken bilisim sistemlerinden yararlanirlar. 

Bilisim sistemlerinin kullanmanin en iyi yolu; örgüte rakipleri üzerinde üstünlük saglayacak 
örgütsel stratejileri destekleyen sistemlerin kullanilmasidir. Örgütsel stratejiler ve bunlarin bilisim sistemleri 
ile baglantilari üzerinde düsünülmelidir. Üst yönetim, stratejik planlar yaparken örgütün ihtiyaçlari ve 
performans hedefleri dogrultusunda bir vizyon belirler ve bu istenilen sonuçlara ulastiracak stratejileri 
sekillendirirler.  

 
3. BILGI TEKNOLOJILERININ KOBILERE KAZANDIRDIGI REKABET AVANTAJINI ÖLÇMEYE 
YÖNELIK BIR ALAN ARASTIRMASI 

 Çalismanin temelini, durumsallik teorisi olusturmaktadir. Örgütün firsatlari 
degerlendirebilmesi ve rekabet avantaji elde etmesi için çevre, strateji, teknoloji ve örgüt büyüklügünden 
olusan dört temel degisken arasindaki en iyi uyumu yakalamasi gerekmektedir. Buradan hareketle çevrenin 
belirsizligi ve endüstrideki bilgi yogunlugunun isletmenin BT ve stratejik bilgi sistemi planlariyla iliskili 
oldugu ve dolayisiyla da rekabet avantaji yaratma yetenegini etkiledigini söyleyebiliriz. Bu çalismada 
Türkiye ekonomisinde önemli yere sahip olan basarili isletmelerin BT’ye odaklanma düzeyleri üzerinde etkili 
faktörleri belirleyen ve kullandiklari bilisim sistemleri sayesinde elde ettikleri rekabet avantajlarini ölçen bir 
alan arastirmasi gerçeklestirilmistir. Çalismada çevrenin belirsizligi ve bilgi yogunlugunun isletmenin bilgi 
teknolojilerine ve stratejik bilgi sistemi planlarina bagliligini ve dolayisiyla da rekabet avantaji yaratma 
yetenegi üzerinde etkili oldugu düsüncesini esas alinan bir model kullanilmistir9.  

 
3.1. ÇALISMANIN YÖNTEMI 

Çalismada araç olarak çalismanin yapisindaki her bir elemani ölçen ögelerden olusan bir anket 
formu10 kullanilmistir.  Örneklem olarak Istanbul Sanayi Odasi’nin web sitesinde yayinlanan 2003 yilinin 
satis rakamlarina göre en basarili 500 sirket arasindan 200 isletme rassal olarak seçilmistir. Hedef kitle 
olarak ise söz konusu listede yer alan isletmelerin sanayi odasinin internet sitesinde yer alan adres 
bilgilerine göre bilisim sistemleri uzmanlari ve es düzey görevlerde çalisan yöneticilere ulasilmaya 
çalisilmistir. Elde edilen sonuçlar Spss’e girilerek güvenilirlik analizleri, regresyon ve korelasyon analizleri 
yapilarak çalismaya esas teskil eden hipotezler test edilmis ve yorumlanmistir. 

 
3.2.VERILERIN ELDE EDILMESI   

Çalismanin ilk asamasinda, anket formlari rassal olarak seçilen 200 isletmenin yine Istanbul sanayi 
Odasi web sitesinde yer alan adres bilgileri dogrultusunda e- mail adreslerine postalanmistir. Ancak bu 
sekilde dogrudan hedef kitle olan bilgi sistemi uzmanlarina ulasilamamistir. Bu nedenle isletmelere telefon 
yoluyla ulasilmis ve ilgili kisilere çalisma hakkinda bilgi verilerek ve bu kisilerin mail adresleri ögrenilmis ve 
anket formalari e-mail ile gönderilmistir.  

Çalismada dört aylik bir süre zarfinda 200 isletme ile baglanti kurulmus, 18 tanesinden olumsuz 
yanit alinmis, 22 tanesinde ilgili kisi ile çesitli nedenlerle irtibat kurulamamis ve neticede  %31’lik bir geri 
dönüs oraniyla anket sonuçlari analiz edilmistir.  

Anketi cevaplayan isletmeler arsinda en fazla temsil edilen endüstri %24lük oranla otomotiv, daha 
sonra %16lik oranla elektronik ve beyaz esya endüstrisidir. En az temsil edilen endüstri ise %3 lük oranla 
saglik endüstrisi ve %8’lik payla diger basligi altinda toplanan endüstrilerdir. 

                                                 
 
9 Kearns ve Lederer, “Competitive Advantage Of IT” Information & Management 41, 2004, ss.899–919.  
10 Grover S. Kearns  ve Albert L. Lederer’in 2003 yilinda MIS Quartely adli dergide yayinlanmis makalede kullanmis 
olduklari anket formu baz alinarak çalismanin amaçlari dogrultusunda güncellenmistir. 
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Anketi cevaplayan kisilerin %52 si bilgi departmani yöneticileridir, %24’ü sistem yöneticisi, %8’i 
network yöneticisi, %6’si sistem analisti ve yine %6’si sistem programcisi, geri kalan %3 ise diger 
görevlerde yer alan kisilerdir. 

Egitim düzeyleri açisindan cevaplayicilarin büyük oranla %71’i üniversite mezunudur. Kalan 
%26’lik kesim yüksek lisans yapmis ve %3lük kesim ise doktora yapmistir. Cevaplarin %37si BT 
konusunda akademik egitim almisken %63 ünün bu konuda akademik egitimi olmadigi görülmektedir. 
3.3.HIPOTEZLER 
  Çalismada analiz edilen hipotezler asagidaki çizelge2’deözetlenmektir: 

Çizelge 2: Çalismanin Hipotezleri 
H1: Çevrenin belirsizligi, Isletmenin BT’ye bagliligi, BT’nin isletme planinda yer almasi ve BT plani 

ile isletme plani arasindaki uyum ile iliskilidir. 
H2: Endüstrideki bilginin yogunlugu; Isletmenin BT’ye bagliligi, BT’nin isletme planinda yer 

almasi, Isletme plani ile BT plani arasindaki uyum ile iliskilidir. 
H3: 
 

Isletmenin BT’ye baglilik düzeyi, BT’nin isletme planinda yer almasi, BT ile isletme plani 
arasindaki uyum  ve BT’yi rekabet avantaji için kullanilmasini olumlu yönde etkiler. 

H4: Endüstriler farkli düzeylerde çevresel belirsizlige sahiptir. 
H5 Endüstriler farkli düzeyde bilgi yogunluguna sahiptir. 
3.4 GÜVENILIRLIK ANA LIZLERI  

Ankette yer alan bütün sorunlarin birbirleriyle tutarliligini ve BT11’ nin isletmelere kazandirdigi 
rekabet avantajini ölçme konusunda etkinligini belirlemek için güvenilirlik analizi yapilmistir. Ankette yer 
alan 27 soruluk ölçekte güvenilirlik katsayisi alfa=0,8621 (alfa düz=0,8663) olarak bulunmustur. Alfa>0,80 
oldugu için ölçek yüksek derecede güvenilirdir. Ölçekte yer alan sorularin genel ortalamasi 4,04’tür. 
Ortalamalarin degisim araligi 1,23 = 4,53 -3,31 olarak bulunmustur. Bu sonuca göre ortalamalarin farkli 
olmadigi görülmüstür.  Anket sorulari, çevrenin belirsizligi, isletmelerin BT düzeyi, isletmelerin BT’ye 
bagliligi, isletme planlarinda BT’nin yer almasi, isletme plani ile BT plani arasindaki uyum, BT’nin rekabet 
avantaji için kullanilmasi olmak üzere toplam 6 soru grubundan olusmaktadir. Bu gruplarin, iç tutarliliginin 
belirlenmesi amaciyla her grup için güvenilirlik analizleri yapilmistir. Bu sonuçlar çizelge 3’de yer 
almaktadir. 

Çizelge 3: Ankette Yer Alan Bölümler Bazinda Güvenilirlik Analizi Sonuçlari 
 Cronbach alfa Ortalama Varyans F P 

Çevrenin belirsizligi  0,6394 4,09 0,48 1,2244 0,2707 

Isletmedeki bilgi teknolojileri düzeyi 0,7090 3,8589 0,48 0,4699 0,4939 

Isletmenin bilgi teknolojilerine 
baglilik düzeyi 

0,6993 4,2903 0,2258 0,2718 0,6026 

Bilisim sistemleri plani ile isletme 
plani arasindaki iliski 

0,8328 3,9065 0,5968 0,4359 0,5097 

Tedarik Zincirinin BT Düzeyi 0,7544 4,3730 0,4590 0,0878 0,7673 

BT’nin Rekabet Avantaji Için 
Kullanilmasi   

0,8238 3,8361 1,1833 5,1048 0,0246 

 
3.5.REGRESYON VE KORELASYON ANALIZLERI 

Çalismada kullanilan modeldeki yapilar arasindaki iliskilerin düzeylerini belirlemek amaciyla 
korelasyon ve regresyon analizleri yapilmistir. Tüm korelasyon analizleri sonuçlari çizim1’de özetlenmistir. 
Çizim1’deki tüm iliskilerin pozitif oldugu görülmektedir. En güçlü iliski R= 0,46 düzeyinde isletme plani ile 
BT plani arasi uyum ve BT’nin rekabet avantaji için kullanilmasi arasinda yer almaktadir. Ayrica çevrenin 
belirsizligi ve isletmenin BT ye bagliligi arasinda da R=0,45 düzeyinde digerlerine kiyasla güçlü bir iliski söz 
konusudur. Ancak çevrenin belirsizligi ve isletme planlarinda BT’nin yer almasi arasindaki iliski düzeyi 
pozitif olmasina ragmen yok denecek kadar azdir.(R=0,08) Bunun sebebi modelde yer alan tüm 

                                                 
11 Çalismanin bundan sonraki kisimlarinda bilgi teknolojileri yerine kisaca BT ifadesi kullanilmistir. 
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degiskenler arasi etkilesimlerin modeli etkilemis olma olasiligi olabilir. Çünkü rekabet ile BT’ ye odaklanma 
arasindaki iliskilerin yüksek düzeyde oldugu görülmektedir. 

 

 
Çizim1: Tüm degiskenler arasi korelasyon analizleri 

 
3.6.GENEL DOGRUSAL MODEL ILE ÇEVRENIN BELIRSIZLIGI VE ISLETMENIN BT’YE 
ODAKLANMA DÜZEYININ ANALIZI: 

Çalismada öne sürülen H1 hipotezi genel dogrusal model ile test edilmistir. H1 hipotezi ile 
çevrenin belirsizliginin isletmenin BT’ye bagliligi, BT’nin isletme planlarinda yer almasi ve BT plani ile 
isletme plani arasindaki uyum ile iliskili oldugu iddia edilmisti. Çevre, bagimsiz degisken olarak ele alinmis 
ve bagimli degiskenler olan isletmenin BT’ye bagliligi, BT’nin isletme planlarinda yer almasi ve BT plani ile 
isletme plani arasindaki uyum analizi SPSS ile yapilmistir. Buna göre, çevrenin belirsizliginin isletmenin 
BT’ye bagliligi üzerinde ve isletme plani ile BT plani arasindaki uyum üzerinde önemli etkileri oldugu 
söylenebilir. Ancak isletmenin içinde bulundugu çevredeki belirsizligin artmasinin isletme planlarinda BT’nin 
yer almasi üzerinde önemli etkilerinin olmadigi görülmektedir.(F =0,344  P=0,930) Çevrenin belirsizliginin 
isletmenin BT’ye bagliligi üzerindeki etkisi 0,34 isletme plani ile BT plani arasindaki uyum üzerindeki etkisi 
0,206 ve isletme planlarinda BT’nin yer almasi üzerindeki etkisi ise 0,043 olarak hesaplanmistir. Genel 
dogrusal model sonucu ile ikili korelasyon analizlerinde bulunan sonuçlar birbirine paralellik 
göstermektedir. Buna göre H1 hipotezinin kismen dogru oldugu söylenebilir. Belirsiz bir çevrede varligini 
sürdürmek zorunda olan bir isletme bilgi teknolojilerine ihtiyaç duyar ve isletme plani ile BT plani 
arasindaki uyumu yakalamaya çalisir. 
3.7. GENEL DOGRUSAL MODEL ILE ENDÜSTRIDEKI BILGI YOGUNLUGU VE STRATEJIK BILGI 
SISTEMI PLANI ARASINDAKI ILISKILERIN ANALIZI: 

Çalismada öne sürülen H2 hipotezi genel dogrusal model ile test edilmistir. H2 hipotezi ile bilginin 
yogunlugu; isletmenin BT’ye bagliligi, BT’nin isletme planinda yer almasi ve isletme plani ile BT plani 
arasindaki uyum ile iliskili oldugu iddia edilmisti. Endüstrideki bilgi yogunlugu; bagimsiz degisken olarak ele 
alinmis ve bagimli degiskenler olan isletmenin BT’ye bagliligi, BT’nin isletme planlarinda yer almasi ve BT 
plani ile isletme plani arasindaki uyum analizi SPSS ile yapilmistir endüstrideki bilgi yogunlugunun 
isletmenin BT’ye bagliligi üzerinde, isletme planlarinda BT’nin yer almasi üzerinde ve isletme plani ile BT 
plani arasindaki uyum üzerinde önemli etkilerinin olmadigi görülmektedir. Buna göre endüstrideki bilgi 
yogunluguna göre isletmenin BT’ye bagliligi, isletme planlarinda BT’nin yer almasi ve isletme plani ile BT 
plani arasindaki uyum ortalamalari arasinda önemli bir farklilik bulunamamistir. Ayrica bilgi yogunlugunun 
isletmenin BT’ye bagliligi üzerindeki etkisi 0,213 isletme plani ile BT plani arasindaki uyum üzerindeki etkisi 
0,115 ve isletme planlarinda BT’nin yer almasi üzerindeki etkisi ise 0,092 olarak hesaplanmistir. 

Buna göre; Türkiye’de henüz bilinçli BT uygulanamamakta ve tam olarak planlama 
yapilamamaktadir. Ihtiyaç duyuldugunda yeni gelismeler isletmeye adapte edilmektedir. Dolayisiyla 
endüstrideki bilgi yogunlugu açisindan, isletmelerin yeterli düzeyde stratejik bilgi sistemi plani 
yapilmadiklari sonucuna ulasilabilir. 
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3.8. ÇOKLU REGRESYON ILE BT’NIN ISLETMELERDE REKABET AVANTAJI IÇIN KULLANILMASI 
VE ISLETMENIN BT’YE ODAKLANMA DÜZEYININ TEST EDILMESI 

BT’nin rekabet avantaji için kullanilmasi bagimli degisken ve isletmenin BT’ye bagliligi, isletme 
planlarinda BT’nin yer almasi ve isletme planlari ile BT plani arasindaki uyum bagimsiz degiskenler olarak 
ele alinarak çoklu dogrusal regresyon analizi yapilmistir. Buradaki amaç çoklu dogrusal regresyon analizi 
yaparak rekabet avantaji üzerinde en etkili olan bagimsiz degiskeni tespit etmektir. Tüm degiskenler 
arasindaki matematiksel bagintiyi belirleyen çoklu dogrusal regresyon modeli asagidaki gibidir: 

planbbibbagbbrek 3210 lg+++=  

Bu modelin SPSS analizi kullanilarak elde edilen denklem:  
Rekabet = 0,472 + 0,245 baglilik + 0,362 plan + 0,234 bilgi   biçimindedir. 
 
Bu model rekabet ile baglilik, bilgi ve plan degiskenleri arasindaki iliskinin R=0,52 sini 

açiklamaktadir. (F=7,04 p<0,001). Bu modeldeki belirlilik katsayisi ile rekabetteki degisimin ancak 0,27sini 
üzerinde etkili oldugu sonucuna ulasilabilir. Çalismada yer alan H3 hipotezi ile isletmenin BT’ye baglilik 
düzeyi, BT’nin isletme planinda yer almasi, BT ile isletme plani arasindaki uyum BT’yi rekabet avantaji için 
kullanilmasini olumlu yönde etkiledigini iddia etmistik. Gerek ikili korelasyon analizi sonuçlari gerekse 
burada yapmis oldugumuz çoklu dogrusal regresyon analizi bu hipotezin dogrulugu isaret etmektedir.  
3.9. ENDÜSTRI TIPLERINE GÖRE ÇEVRENIN BELIRSIZLIGI VE ENDÜSTRIDEKI BILGI 
YOGUNLUGU IÇIN ANOVA ANALIZI  

Çalisma gruplandirilan 8 farkli sinif endüstri tipi arasindaki çevre belirsizligi ve bilgi yogunlugu 
iliskilerini ölçmek için standart tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanilmistir. ANOVA analizi sonuçlarina 
göre çevrenin belirsizligi için p degeri =0,125 bilgi yogunlugu için p degeri=0,707’dir.  

Ho: Endüstrilerde çevresel belirsizlik açisindan fark yoktur. 
H1: Endüstriler farkli düzeylerde çevresel belirsizlige sahiptir. 

Anova analizi sonucuna göre sifir hipotezi reddedilemez.( P degeri = 0,125 >0,05) Endüstri 
tipleriyle ilgili çevresel belirsizlik açisindan yapilan karsilastirma sonucu ortalamalar arasinda farliliklar 
önemsizdir. Sonuç olarak çevrenin belirsizliginin endüstri tipine göre degistigini söyleyemeyiz. 

Ho: Endüstrilerde bilgi yogunlugu açisindan fark yoktur. 
H1: Endüstriler farkli düzeyde bilgi yogunluguna sahiptir.  

Bilgi yogunlugu ile ilgili analiz sonuçlarina göre ise p degeri=0,707>0,5 oldugu için H0 hipotezi 
reddedilemez. Endüstrilerin farkli düzeyde bilgi yogunluguna sahip oldugunu söyleyemeyiz. 

 
Çizelge 4: Endüstri tiplerine göre çevrenin belirsizligi ve endüstrideki bilgi yogunlugu için 

anova analizi 
ANOVA ANALIZI  
 

Kareler 
toplami 

df Ortalama 
kare 

F Sig. 

Çevrenin 
Belirsizligi 

Gruplar arasi 
 

Grup içi 
 

Toplam 

5,504 
 

24,252 
 

29,756 

7 

53 

60 

,786 
 

,458 
 
 

 
1,718 

 
,125 

Bilgi 
Yogunlugu  

Gruplar arasi 
 

Grup içi  
 

Toplam 

1,284 
 
14,793 

 
16,078 

7 

53 

60 

,183 
 

,279 
 

,657 ,707 

 
Sonuç olarak Türkiye profili açisindan bilgi yogunlugu ve çevrenin belirsizligi tüm sektörleri 

etkilemektedir. Sektör türüne göre bir ayrim yapmamiz söz konusu olmamistir. 
 

SONUÇ VE DEGERLENDIRMELER 
Çalismada bilgi teknolojilerinin Türkiye’deki basarili isletmelerin rekabetçi güçleri üzerinde ne 

düzeyde etkili oldugu arastirilmistir. Analiz sonuçlarina göre basarili bir sekilde uygulamaya geçirilen bilgi 
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teknolojilerinin isletme performansini ve rekabet konumunu arttirdigi sonucuna ulasilmistir. Bilgi 
teknolojilerinin sagladigi rekabet avantaji incelenirken isletmelerin belirsiz bir çevrede bulunmalarinin bilgi 
teknolojilerine odaklanma düzeylerini ne derece etkiledigi H1 hipotezi ile sorgulanmistir. Elde edilen 
sonuçlara göre çevredeki belirsizligin artmasi isletmelerin bilgi teknolojilerine olan ihtiyaçlarini da 
artirmaktadir. Belirsiz bir çevrede isletmeler yenilik yapmak ve ürün ve hizmetleri ile fark yaratabilmek için 
daha üst düzey bilgi teknolojileri kullanmak zorundadir. Isletmelerin bilisim sistemleri müsteri tatminin 
saglanmasi açisindan hayati önem tasimaktadir. Dogru, güvenilir ve zamaninda edinilen bilgiler bir yandan 
günlük islemlerin yürütülmesini kolaylastirirken diger yandan da stratejik kararlarin verilmesinde etkili 
olmakta ve dolayisiyla da müsteri tatminini attirmaktadir. Analizden çikarilan diger bir sonuç, belirsiz bir 
çevrede varligini sürmek zorunda olan isletmelerin isletme plani ile BT plani arasindaki güçlü uyumun 
olmasi gerektigidir. Ülkemizdeki isletmelerde bu uyumun yakalanmaya çalisildigi görülmektedir. Özellikle 
bilgiyi yogun olarak kullanan isletmeler misyonlari, stratejileri ve hedefleri ile paralel, bilgi sistemi planlari 
olusturmaya çalismalidir.  

Yapilan analiz sonuçlarina göre çevrenin belirsizligi ve isletme planlarinda BT’nin yer almasi 
iliskisinin çok düsük düzeyde oldugu görülmüstür. Buna göre ülkemizdeki isletmelerde bilgi sistemi 
departmani tam olarak oturmamistir. Çalismanin veri toplama asamasinda sayili birkaç büyük isletme hariç 
isletmelerde genel olarak bilgi sistemi uzmani konumundaki yöneticilerin az sayida oldugu ve bu 
yöneticilerle isletme çalisanlari arasinda etkili bir iletisim kurulmadigi izlenimi edinilmistir. Pek çok isletmede 
bilgi sistemi departmani bulunmamakta ve bilisim sistemleri ile ilgili islemler ve bilgi teknolojileri alt 
yapisiyla ilgili sorunlar disaridan istihdam edilen bilgi teknolojisi uzmanlarinca yürütülmektedir. Bu faktörler 
göz önüne alindigi takdirde bahsedilen iliskinin düsük düzeyli çikmasi beklenir bir durumdur. Çünkü bu 
iliskide özellikle bilgi sistemi uzmani ile kurulan iletisim in düzeyi ve sekli ve bilgi sistemi uzmaninin isletme 
planlarindaki belirleyici rolü sorgulanmistir.  

Çalismada ikinci olarak H2 hipotezi ile endüstrideki bilgi yogunlugu ve isletmelerin BT’ye 
odaklanma düzeyleri analiz edilmis ve pozitif ve önemli bir iliski oldugu görülmüstür. Bilgi yogunlugunun is 
planlama konusunda daha fazla BT kullanimi gerektirdigi sonucuna ulasilmistir. Ürün ve hizmet süreçleri 
karmasiklastikça bilgi ihtiyaci artmaktadir.  

Çalismada üçüncü olarak H3 hipotezi ile isletmelerin BT’ye odaklanmalari ve BT’nin yarattigi 
rekabet avantaji arasindaki iliski incelenmistir. Ülkemizdeki isletmeler açisindan rekabet avantaji üzerinde 
en fazla etkili olan faktörün bilgi sistemi plani ile isletme plani arasinda uyum olmasi gerektigi görülmüstür.  

Ayrica H4 ve H5 hipotezlerine göre çevrenin belirsizligi endüstri tiplerine göre farklilik 
göstermemektedir ve yine çalismada incelenen örneklem verileri dogrultusunda bilgi yogunlugunun 
endüstrilere göre farklilik gösterdigi söylenemez. 

Çalismada nihai olarak Türkiye’de bilgi teknolojilerinin ve stratejik bilgi sistemi planlarinin genelde 
kurumsal birkaç büyük isletme haricinde etkin bir sekilde kullanilmadigi tespit edilmistir. Bilgi 
teknolojilerinden rekabet avantaji saglayabilen isletmeler çogunlukla marka yaratabilmis ve yabanci ortakli 
isletmelerdir. Isletmeler genellikle teknolojik revizyonlarini uzun dönemli planlama yapmadan sirket 
ihtiyaçlari dogdukça gerçeklestirmektedirler. Ayrica ülkemizde bilgi teknolojilerinden rekabet avantaji elde 
edebilmek için bilgi isçilerine ihtiyaç duyuldugu ancak yeterli sayida bilgi isçisi istihdaminin yapilmadigi 
gözlemlenmistir. Isletmelere rekabet avantaji kazandirmada nitelikli is gücüne sahip olmak teknoloji 
boyutuna kiyasla agir basmaktadir; çünkü teknolojiyi kullanacak olan bilgi isçileridir. Pek çok isletmede 
kullanilan bilisim sistemleri yetersiz bulunmakta ve sistemlerin iyilestirilmesi kaçinilmaz görülmektedir. 
Ancak maddi yetersizliklerin de isletmelerin güncel bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeylerini azalttigi 
söylenebilir. 
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ÖZET 

Günümüzün küresellesme ile birlikte degisen pazar kosullari ve tüketim kaliplari ile yeni teknolojiler 
isletmelere büyük avantajlar saglamaktadir. Özellikle bilgi teknolojilerinin ve Internetin isletme 
faaliyetlerinde ve is süreçlerinde kullanilmasi ile müsterilerin, çalisanlarin ve is ortaklarinin daha etkin ve 
gerçek zamanli çalismasini saglayan e-Is Yönetimi yaklasimi, günümüz isletmelerinin is yapma 
yöntemlerinde bir devrim olarak nitelendirilebilir. 

Bu konuda Avrupa Birligi’nde (AB) özellikle KOBI’leri e-Is uygulamalarina yöneltmek için birçok 
çalisma yapilmaktadir. Ülkemizde ise bu konu oldukça yenidir ve KOBI’lerin çogu henüz e-ticaret 
asamasindadir. Bu kapsamda çalismanin amaci, KOBI’lerinin e-Is uygulamalarina geçis sürecinin 
irdelenmesi ve Türk-AB KOBI’lerinin bu yeni yönetim yaklasim i uygulanmalarini karsilastirmaktir. 

Anahtar Kelimeler:  e-Is, KOBI, Avrupa Birligi, Bilgi Toplumu 
 

GIRIS 
21. yüzyila dogru günümüzde ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanda hizli bir degisim ve 

dönüsüm sürecinin yasandigi görülmektedir. Bu degisimlerin en önemlisi ise, bilgi teknolojilerinde hizla 
ortaya çikan gelismelerdir. Geçmiste sanayi devriminin etkisiyle ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel 
alanda yasanan degisim ve dönüsümler, bugün bilgi devrimi olarak da ifade edilen bilgi teknolojilerindeki 
gelismeler ile yasanmaktadir. 

Daha çok gelismis ülkelerin ulasmis oldugu ve henüz sanayilesme sürecini tamamlamis olmasa da 
gelismekte olan ülkeleri de etkisi altina alan bilgi toplumu asamasinda, ekonomik politika önceliklerinin bilgi 
üretimi ve kullanimi yönünde olusturulmasi önem kazanmaktadir.  

Özellikle Avrupa Birligi’nde KOBI’ler bilgi toplumu kapsaminda bilgi teknolojilerini  is süreçlerinde 
oldukça etkin bir sekilde kullanmaktadir. Internet teknolojisinin getirdigi firsat ve avantajlardan 
yararlanarak, sirketlerin operasyonlarini daha verimli yönetirken, müsteri, çalisan ve is ortaklarindan olusan 
deger zincirinin daha etkili ve gerçek zamanli çalisabilmesini saglayan e-Is yönetimi, AB 6. Çerçeve 
Programi dahilinde 7 öncelikli tematik alandan biri olan Bilgi Toplumu Teknolojileri (IST-Information 
Society Technologies) kapsaminda, AB isletmeleri açisindan oldukça önemli bir yere sahiptir. AB’ye 
entegrasyon sürecinde ülkemiz açisindan da, bilgi toplumu olma yolunda, KOBI’lerin bu alanda 
desteklenmesi gerekmektedir. 
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1. BILGI TOPLUMUNA GEÇIS VE  IS SÜREÇLERINDEKI DEGISIM 
Tarim toplumundan sanayi toplumuna geçis, 18.yy.’in sonuna dogru yasanan sanayi devrimi ve 

Fransiz devriminin sonucunda olusmustur. Sanayi devrimiyle birlikte buhar gücünün bulunmasi ve buhar 
makinasinin gelistirilmesi, yeni teknolojilerin ekonomik alanda artan ölçüde kullanilmasina yol açmis ve 
isbölümü artisiyla üretim ve verimlilik hizla artmistir.Tarima dayali geleneksel toplumda üretim, evlerde, el 
tezgahlarinda yapilirken, sanayi devrimi sonrasinda üretim fabrikalarda yapilmaya baslanmistir. Sanayi 
toplumu, tarima dayali geleneksel toplumu geride birakarak, teknolojisi, ekonomisi, sosyal ve kültürel 
sistemleri tamamen eskisinden farkli yeni bir toplum yapisi yaratmistir. Kitle üretim ve kitle tüketim bu 
dönemde etkili olmustur. 1973’te Dünya Petrol Krizinin etkilerini asma çabalari, Bati Bloku’nda yeni 
teknolojileri uygulamak için firsat yarattir. Uygulamaya konulan yeni teknolojiler uzun dönemli etkileri de 
beraberinde getirmis ve bu teknolojiler de yeni bir çagin baslangicini hazirlamistir.  

Tarima dayali geleneksel toplum yapisindan sanayi toplumuna dönüsümün uzun yillar almasina 
karsin sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüsümün çok daha hizli gelismesinin temel nedeni yeni 
teknolojilerin gelisme hizi ile insanlarin bu teknolojilere uyum esnekliginin yüksek olmasindan 
kaynaklanmaktadir. 

Bilgi toplumu; yeni temel teknolojilerin gelisimiyle bilgi sektörünün, bilgi üretiminin, bilgi 
sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün önem kazandigi, egitimin sürekliliginin ön plana çiktigi, iletisim 
teknolojileri, bilgi otoyollari, elektronik ticaret gibi yeni gelismeler ile toplumu ekonomik, sosyal, kültürel ve 
siyasal açidan sanayi toplumunun ötesine tasiyan bir gelisme asamasi olarak tanimlanabilir (Canpolat, 
2001). 

Bilgi Ekonomisi firmalarinin özellikle bilgi ve iletisim teknolojilerini etkin ve yogun olarak is 
süreçlerinde kullanmalari, bilgi ekonomisi ürün ve hizmetlerinin dagitiminda iletisim aglarinin çok önemli bir 
islev yüklenmesi ag güvenligi ve bilgi güvenligi konularini gündeme getirmektedir. Kagit temelli, makina 
gücü yogun, sanayi devrimi mekanizmalari ve süreçlerini temel alarak kurgulanan is dünyasina yönelik 
hukuksal düzenleme enstrümanlari, bilgi ekonomisin yeni is süreçleri, maddi olmayan ürün ve hizmetleri 
kapsama almakta zorlanmaktadir. Bu durumda kimi zaman hukuksal yorum sorunu olmasina ragmen kimi 
zaman da özel düzenleme yapma ihtiyaci ortaya çikmaktadir. Bu ihtiyaçlardan en önemlisi sayisal ortamda 
gerçeklestirilen islemleri  hukuk sistemi içerisinde koruma altina alacak elektronik imza yasalaridir. 
Elektronik imza yasalari içerisinde öngörülen mekanizmalar yoluyla  sayisal ortamda gerçeklestirilen  
islemlere hukuki korunma saglanirken ayni zamanda teknik açidan bu islemlerin kaynaginin tespiti, gizliligi, 
bütünlügü ve inkar edilmezligi saglanmaktadir. Bilgi ekonomisine uygun bir is yapis ortaminin kurulmasi 
için, bireyler ve topluluklar arasindaki iletisim agini güçlendirmek, mevcut firmalarin gelismelerini 
desteklemek, firmalar arasinda iletisim agi kurmak, yenilikçilik ve yeni teknolojiler gelistirmek, yeni firmalari 
ve  isgücünü bölgeye çekebilmek, markalasmak, ihracati tesvik etmek, pazar stratejisi kurmak, teknik 
egilimleri analiz etmek, üretim süreçlerini gelistirmek gerekmektedir (Bilisim Surasi, 2004: 
http://www.bilisimsurasi.org.tr/gelisim/docs/bilisim_sektorunun_gelisimi_taslak_raporu_20040218.doc). 

Isletmelerin son 15 yildir bilgi ve iletisim teknolojilerine adaptasyonu, Internete baglanan firma 
sayisinin artmasiy la hizlanmistir (European Commission FP6, 2004). Isletmeler genellikle bilgi ve iletisim 
teknolojilerini, üretim süreçlerinde, müsteri iliskileri ve tedarik zinciri yönetiminde ya da dagitim ve lojistik 
sebekelerinin yönetiminde kullanmaktadir. Bu teknolojiler, firmalarin ürün/hizmetlerin alim ve satim 
islemlerinde önemli degisiklikler yaratabilmektedir (E-Business Policy Group, 2002). Isletmeler bilgi ve 
iletisim teknolojilerini, is süreçlerinde, bazi yazilim çözümleri araciligiyla kullanmaktadirlar. Isletmelerde ilk 
önce sadece malzeme planlama bölümlerinin ihtiyaçlarina hizmet eden Malzeme Ihtiyaç Planlamasi (MRP- 
Material Requirements Planning) yazilimlari kullanilmaktaydi. Daha sonra malzeme ile beraber üretim 
planlamayi da gerçeklestirilen Imalat Kaynaklari Planlamasi (MRP II-Manufacturing Resource Planning) 
yazilimlari gelistirilmistir. Bu yazilimlar da zamanin kosullarina iyi hizmet etmekle beraber, isbirligi ve 
süreçler arasi entegrasyon konularinda oldukça yetersiz kalmistir. Bu yazilimlari 1970’lerde ortaya çikan ve 
yalnizca malzeme planlamasi degil, ayni zamanda buna bagli üretim, finans, lojistik ve insan kaynaklari 
süreçlerini de planlayan ERP (Enterprise Resource Planning) çözümleri izlemistir. Ancak 1990’larin dinamik 
pazar sartlari içinde yalnizca kurum içi süreçlerin entegrasyonunu saglamak  yetersiz kalmaya baslamistir. 
Internet’in is hayatina girmesiyle birlikte tedarikçiler ve müsterilerle de entegrasyonu saglayan ERP II 
yazilimlari gelistirilmistir. Günümüzde de kullanilan bu yazilimlar, ortak ürün tasarimlarinin gelistirilmesi, 
ortak üretim/malzeme planlarinin olusturulmasi, satis ve siparis yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve 
müsteri iliskileri yönetimini kapsamaktadir (Oracle, 2003). Ancak bu teknolojilerin isletmelerce satin 
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alinmasi, onlarin verimlilik artisina aninda bir katki saglayacagi anlamina gelmemektedir. Bilgi ve iletisim 
teknolojilerinin, isletme açisindan rekabet avantaji yaratabilmesi için isletmelerde yönetsel anlayisin 
gelismis olmasi, bu teknolojilerin her sürece etkin uygulanabilme becerisinin bulunmasi ve insan 
kaynaklarinin bu konuda egitilmis olmasi gerekmektedir. 

 
2. KOBI’LERIN E-IS’E ADAPTASYON SÜRECI 

Bilgi ve Iletisim Teknolojilerinin dogrudan kullaniminin gerektigi en önemli konulardan biri e-Is’dir. 
OECD ve AB gibi devlet ve kurumsal organlarin son zamanlarda oldukça ilgisini çekmesinin  yani sira, farkli 
büyüklükteki isletmelerin bu konuda çok hevesli olduklari ve bu yeni trendi kaçirmak istemedikleri 
söylenebilir. Ancak, bu tip bir güdü ile harekete geçmek büyük bir basarisizlik getirebilecegi gibi birçok 
basari hikayesini de beraberinde getirebilir. Ayrica, sadece e-ticaret asamasinda kalmayip, e-is ve 
bilesenlerine kanalize olmak ile de sonuçlanabilir. 2004 yilinda OECD e-Is’i kisaca “bilgisayar destekli aglar 
üzerinden otomatik is süreçleri (hem firma içi hem firmalar arasi)” olarak tanimlamaktadir (OECD 2004). E-
is firmalarla müsteriler arasinda, ticari islemlerin isletmeden-isletmeye (B2B) ve isletmeden-tüketiciye 
(B2C) yapildigi e-ticaret ile sinirlandirilamaz. E-Is genel olarak, isverenlerle çalisanlar, çalisanlar ile diger 
çalisanlar, tedarikçiler, dagiticilar ve tüketicilerin de içinde oldugu tedarik zinciri elemanlari ile kisiler ve 
kurumlar arasindaki iliskileri ve bilgi alisverisini saglayan firma içi ve firmalar arasi süreçlerden olusmaktadir 
(Gerstner, 1998; Clarke, 2001; OECD, 2004).  

 
 

Sekil 1: KOBI’lerin e-Is’e Entegrasyonunda “Uyum Merdiveni” 
Kaynak: Michael Taylor, Andrew Murphy, Journal of Small Business and Enterprise Development, 

Volume 11, Number 3, 2004280-289 
Ilgili literatürde, bilgi ve iletisim teknolojilerine adaptasyon maliyetleri düsürdügü ve pazar 

kazanimlari elde edildigi konusunda görüsler bulunmaktadir (Malone ve digerleri., 1987; Lee ve Clark, 
1997; Damaskopoulos ve Evgeniou, 2003). E-is genellikle firmalarin global pazarlara açilma yolu olarak 
görülmektedir. Günümüzde birçok firma sadece elektronik kataloglardan olusan basit web sitelerine 
sahipken, yapilan çalismalarin çogu bunlarin büyük bir çogunlugunun  bilgi ve iletisim teknolojilerini 
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stratejik bir is araci olarak kullanmada ne kadar yetersiz olduklarini göstermektedir (European Commission 
FP5, 2004). E-Avrupa 2005 Eylem Plani’nda da önemle belirtildigi üzere, firmalarin yeni hedefi, Avrupali 
isletmelerin rekabet gücünü ve verimliliklerini arttirmak ve bilgi ve iletisim teknolojilerine yapilan yatirimi 
arttirma amaciyla bir isletmeyi kalkindirmaktir. Bu da Türkiye’nin tam üyelik müzareke sürecinde Avrupa 
pazarlarina entegrasyonun saglanmasina yönelik faaliyetlerin uyumlastirilmasi firsatini saglayacaktir 
(ECCOM, 2003). 

KOBI’lerin e-Is teknolojisine uyumu süreci belli bazi asamalarin geçilmesini gerektirir. Bu süreç Sekil 
1’de gösterilmektedir. Süreç e-posta kullanimi ve web sitesi gelisimi ile alim, satim ve ödeme 
mekanizmalarinda e-ticaretin kullanimindan, e-Is’in tedarik zinciri yönetiminde kullanimi ve son olarak da 
tamamen teknolojiye dayali yeni is modellerinin olusturulmasiyla son bulmaktadir. 

“Uyum Merdiveni (adoption ladder)” Ingiltere Hükümeti  Ticaret ve Sanayi Departmani tarafindan 
kullanilmaktadir. Buna göre, isletmeye saglanan faydalar, örgütsel degisim ve bilgi-iletisim teknolojilerinin 
kullaniminin artmasiyla artmaktadir. Internetin is süreçlerinin yarattigi kolayliklar deger zincirini organize 
etmesi ve dijital pazar yerlerinin olusturulmasi açisindan KOBI’lere önemli faydalari bulunmaktadir. 

 

 
Sekil 2: e-Is Gelisiminin Kavramsal Modeli 

Kaynak: Ian Fillis,Ulf Johannson,Beverly Wagner,”Factors Impacting On e-Business Adoption and Development 
In The Smaller Firm”, International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research Vol. 10 No. 3, 2004 
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Literatürde mikro ve makro faktörlerin e-Is’in kabulü, uygulamasi ve gelecegini etkiledigi 
vurgulanmaktadir. Küresellesme, teknoloji, dissal ve içsel engeller, yetkinlikler gibi etmenler e-Is’in 
gelisiminde etkili olan faktörlerdir. Bu gelisim Sekil 2’de gösterilmektedir. E-Is’in gelisiminde ilk asama bilgi 
ve iletisim teknolojilerinin is süreçlerinde kullanimina olan bakis açisi ve bunun arkasinda yatan nedenlerin 
belirlenmesidir. Buna göre bu konuda egitim ve danismanlik yapacak organizasyonlar belirlenir ve uygun 
programlar olusturulur. Bu programlar araciligiyla isletmeler uzun dönemli, entegre is stratejileri 
olusturabilirler. Bilgi ve iletisim teknolojilerinin is süreçlerinde kullanimina olumsuz bakan isletmelere de e-
Is’e adaptasyonun potansiyel yararlarini ve adapte olmamanin da potansiyel risklerini açiklayici egitim 
verilir. Ancak, e-Is’in bütün sektörlerdeki bütün isletmelerde uygulanmasi söz konusu olamaz. Bazi 
durumlarda is süreçlerinde geleneksel yöntemlerin kullanilmasi daha uygun olabilmektedir (Fillis ve 
digerleri, 2004).  
 
3. TÜRKIYE’DEKI  KOBI’LERIN MEVCUT DURUMU VE E-IS EGILIMLERI 

Mikro bilgisayarlarin genis ölçüde kullanilmaya baslamasi devlet tarafindan ihracatçilarin tesvik 
edilmesi ve desteklenmesi için gelistirilen yayinlarin daha genis kitlelere ulasmasini saglamaktadir. Artan 
internet kullanimi ise sanayi kesimindeki KOBI'lerin hammadde ve sermaye mallarini daha verimli bir 
sekilde tedarik etmelerine, dolayisiyla maliyetlerinden kisarak üretkenliklerini arttirmalarina olanak 
saglamaktadir. Bu olumlu etkiler Kuzey Amerika ve Avrupa piyasalarinda kendini açik bir sekilde 
göstermistir. Internet tabanli uygulamalar, KOBI'lerin ürünlerini tanitmalarina yardimci olmakta ve 
satinalma kararlarinin is sahipleri ve müsteriler için basitlesmesini saglamaktadir. Bilgisayara dayali 
teknolojiler ayrica KOBI'lerin üretim süreçleri ve envanter yönetimlerine de yardimci olmaktadir. 

AB ile Gümrük Birligi sürecine girilmesinden sonra Türk KOBI’leri, Avrupali rakipleriyle boy 
ölçüsebilmek ve ulusalarasi pazardaki firsatlardan yararlanabilmek için, teknik seviyelerini yükseltmek ve 
know-how edinmek ihtiyaci ile karsi karsiya kalmislardir. Ancak, bazi nedenlerden dolayi bu firsatlardan 
yararlanilamamistir. Öncelikle, her ne kadar son yillarda hizli bir ilerleme kaydedilmis olsa da, bilgi ve 
iletisim teknolojilerine yapilan yatirim tutari Türkiye'de hala düsük bir seviyededir. Ikinci olarak, teknolojik 
gelisme için gerekli olabilecek destek politikalari, kamusal finansman eksikligi sebebiyle, yeterli 
olamamistir. Ayrica tam olarak etkin olabilmeleri için teknik standartlarin çitasinin da gümrük duvarlarinin 
indirilmesinden önce yukariya tasinmasi gerekirdi. Bunlara ek olarak, elverissiz bir ekonomik ortam ve 
artan bir rekabetle birlikte yasanan ekonomik kriz neticesinde yurt içindeki talebin azalmis olmasi, 
KOBI'lerin teknolojik gelisimini yavaslatmistir. KOBI'lerin teknik beceri eksiklikleri, Türk Lirasi'nin devalüe 
edildigi bir dönemde, iç piyasada veya ihraç pazarlardaki düsen maliyetlerden tam yararlanmalarina engel 
olmustur. Son olarak, kaynak yetersizligi, küçük ölçekli olmalari, kendi ihtiyaçlarini anlamakta yasad iklari iç 
eksiklikler ve kötü isleyen bir piyasa sebebiyle; isletmelerin teknoloji ihtiyaçlari otomatik olarak bir talep 
dogurmamaktadir. Bunun Türkiye'de faaliyet gösteren ve gerekli destegi saglayabilecek teknoloji 
danismanlik hizmeti veren firmalar üzerinde elbette olumsuz yansimalari olmaktadir (Canpolat, 2001). 

Türk firmalarinin e-Is’e adaptasyonuyla ilgili çok fazla çalisma yapilmamis olmasinin yaninda yapilan 
çalismalarda Türk firmalarinin sadece e-posta ve elektronik kataloglarinin yer aldigi basit web sitelerini 
kullandiklari, sadece çok az bir kisminin e-ticaret asamasina gelebildigi belirtilmektedir (Oktay ve digerleri, 
2004). Diger taraftan, gelismis ülkelerde firmalar, global rekabet güçlerini arttirmak için e-is stratejilerini 
ERP çözümleri ile desteklemektedirler (Moodley, 2002a; Moodley, 2002b; Goldstein, O’Connor, 2002; 
Goldstein, 2002).  

Türkiye, ERP ve ERP II çözümleri ile entegre olmayan e-is uygulamalari ile etkin olarak 
kullanilmayan bir yazilim çöplügü olma riski ile karsi karsiyadir. Ülkemizdeki isletmelerin karsilastiklari 
düsünülen mevcut problem, e-Is yaziliminin yetersiz kullanimi, kullanilan yazilimlarin e-Is’i desteklememesi, 
bilgi eksikligi, yönetsel anlayisin az gelismisligi ve çalisanlarin bu konudaki egitim eksikligidir. 

AB’nde eAvrupa stratejisinin uygulamasinda KOBI’lerin dijital teknolojilere geçisinin kritik bir önem 
tasidigi düsüncesiyle 2001 itibariyle “GoDigital” Girisimi baslatilmistir. GoDigital’de temel amaç, KOBI’lerin 
is süreçlerinde etkinligi artirmalari yönünde bilgi ve iletisim teknolojilerini kullanmalarini saglayacak politika 
ve destek faaliyetlerinin belirlenerek uygulamaya konmasidir. GoDigital’in öncelikli alanlari; KOBI’ler için e-
Is ve e-Girisimcilik için gerekli idari ortami tesvik etme, ar-ge projelerinin sonuçlarindan en fazla düzeyde 
faydalanilmasini ve ayrica KOBI’lerin sektörler arasi e-Ticaret’in getirdigi avantajlara sahip olunmasini 
saglama, KOBI’lerin bilgi ve iletisim teknolojilerini kullanma yönündeki beceri eksikliklerini belirleme ve yeni 
ekonomi için gerekli ilave becerileri tespit ederek KOBI’leri bu yönde gelistirme olarak belirlenmistir. 
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KOBI’lerin yeni ekonomiye adaptasyonunu analiz etmek üzere sektörel ve sektörler arasi bir takim 
istatistiksel verilerin olusturdugu puan tablosu üzerinden sektörler itibariyle pazar egilimlerinin ve yapisal 
degisimlerin ölçülmesi planlanmaktadir. Bunu takiben uygun politikalari belirlemek üzere bir dizi toplanti 
yapilmasi da planlanmaktadir. Bu eylemler, bir önceki eylem ile koordineli olarak MAP (2001-2005) 
programi kapsaminda Avrupa Bilgi Merkezleri (ABM) ve Yenilik Röle Merkezleri (YRM) tarafindan yerine 
getirilmektedir. 

AB Komisyonu, bu maksatla is federasyonu, sanayi ve ticaret odalari ile ABM ve YRM’lerden olusan 
kuruluslari finansal olarak destekleyerek puan tablolari hazirlamasi ve ayrica politika belirleme toplantilari 
için gerekli organizasyonun gerçeklesmesini saglayacaktir (Sayin, 2001). 

KOBI’ler, ekonomik anlamda gelismenin anahtar ögelerinin basinda gelmektedir. Avrupa Birligi, 
eAvrupa Eylem Planinda KOBI’lere özel önem atfetmis, 2010 yilinda Avrupa ekonomisinin dünya üzerindeki 
en rekabetçi ve dinamik ekonomi olmak hedefini kendisine rehber edinmistir. Türkiye olarak bu hedefin 
içinde yer almak adina uygulamaya konulan e-Türkiye Eylem Plani, Türk KOBI’lerine tasidiklari ekonomik 
ve sosyal degerler itibariyle öncelik vermektedir. Bu kapsamda KOBI’lerin günümüz teknolojilerine, is ve 
ticaret süreçlerine intibaki, e-Türkiye’nin ulasmak istedigi amaçlar arasinda yer almaktadir (Basbakanlik, 
2002). 
 
4. AB’DE BILGI TOPLUMU GELISMELERI VE POLITIKALARI 

“Go Digital“ girisimi kapsaminda bilgi ve iletisim teknolojilerinin ve e-Is teknolojilerinin AB 
KOBI’lerinde kullanimini arttirmaya yönelik politikalar öne sürülmüstür. AB’nin KOBI’ler için e-Is 
politikalarinin yapisi, amaçlar ve hedefler kapsaminda Sekil 3’de gösterilmektedir.  Bu politikalarin temel 
hedef noktasi, is süreçlerinin e-Ticaret asamasindan daha bütünsel bir yaklasim olan, Internet üzerinden 
sadece alim satim yapmanin disinda bilgi ve iletisim teknolojilerinin de daha etkin kullanildigi e-Is’e geçistir. 
Bu görüs e-Is için daha etkin bir çevre yaratma amaciyla eAvrupa 2005 Eylem Plani’nda da yer almaktadir. 
Bu Plan’da e-Is, hem e-ticareti hem de dijital teknolojilerin en iyi sekilde kullanilmasi amaciyla is 
süreçlerinin yeniden yapilanmasini kapsayan bir yaklasim olarak tanimlanmaktadir. Temel hedef e-Is 
uygulamalarini gelistirmek ve AB KOBI’lerinin rekabet gücünü ve verimliligini arttirmaktir. 

KOBI’lerin daha etkin bir e-Is çevresine sahip olabilmeleri için KOBI’lerin ticari islemleri için istikrarli 
bir yasal ve hukuki çerçeveye, telekomünikasyon pazarinin liberalizasyonuna ve isletmelerin idari giderlerini 
azaltacak ve isletmelerin e-Is’e entegrasyonunu saglayacak e-Devlet hizmetlerinin etkin saglanmasina 
baglidir. Hem AB’de hem de ulusal düzeyde bu asamalarin çogu asilmis durumdadir. E-Ticaret’in yasal 
çerçevesi büyük oranda kurulmus olup telekominikasyon pazari da hizla liberalize edilmektedir. eAvrupa 
girisimi de e-devlet hizmetlerini ve uygulamalarini saglamaktadir. 

e-Is kapsaminda AB’nde ortak bir politika izlenmesinin temel nedeni isletmelerin degisen 
ihtiyaçlarina hizli yanit verebilecek e-Is politikalarini yeniden uyumlastirmaktir. Komisyon’un Avrupa 
ekonomilerinin rekabet gücü ve verimlilig ine iliskin bildirisinde, bilgi ve iletisim teknolojilerinin is 
süreçlerinde yetersiz kullanimi nedeniyle, isgücü verimlilik artisinda AB, ABD’ne göre daha düsük 
performansli oldugu belirtilmektedir. Bu nedenle bilgi ve iletisim teknolojilerinin etkin kullanimi tesvik 
edilmelidir. Bu kapsamda bazi üye ülkeler bu teknolojilere erisimin artmasi için, bazi sayisal hedefler 
belirlemislerdir. Örnegin, Ispanya 10 kisiden fazla çalisani olan isletmelerin % 90’inin, 2010 yilina kadar 
internete erisiminin saglanmasi hedefini koymustur. Ancak bu hedefler su an çok genel düzeyde olup, 
degisen e-Is çevresiyle çok fazla uyum saglayamamaktadir (Commission Of The European Communities, 
2003). 

 
5. AB’DE KOBI’LERIN BILGI TOPLUMUNA ENTEGRASYONU VE E-IS 
Gelismekte olan ülkelerde, KOBI’lerin internet baglantisindan is süreçlerinde bilgi teknolojilerinin 
kullanilmasina geçis oldukça önemli bir asama olup, yönetsel ve teknik beceriler, örgütsel degisim ve 
yatirimlar gerektirmektedir. Internetin ve bilgi teknolojilerinin isletmelerde kullaniminda sorun bu 
teknolojilerin hangi is süreçlerinde kullanildigidir. Günümüzde bu teknolojiler çogunlukla finansal 
yönetimde, ürün hizmet ve destek ya da lojistik ile müsteri-tedarikçi entegrasyonunda kullanilmaktadir. 
Örnegin online yapilan bir siparis için ürünün hazirda olup olmadigi otomatik olarak kontrol edilmekte, 
muhasebe ve lojistike bildirilmekte ve yeni siparisler alinmaktadir. Bunun yani sira isletmelerin diger 
isletmelerle (tedarikçiler-müsteriler) bilgisayar sistemlerinin entegre edilmesiyle de bazi islemler daha 
düsük maliyetli ve hizli gerçeklestirilebilir. Internetin isletmelerde kullanimi Müsteri Iliskileri Yönetimi 
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(Customer Relationship Management -CRM) ile Tedarik Zinciri Yönetiminin (Supply Chain Management -
SCM) önemini arttirmistir. Müsteri Iliskileri Yönetimi ile müsterilere gerçek zamanli ve kisisel tercihlere özel 
pazarlama stratejileri gelistirilebilir. Siparis, nakliye, dagitim, stok kontrol gibi is süreçleri fiziksel 
kosullardan bagimsiz olarak birbirine baglanabilmektedir. Isletme içi ve isletmeler arasi bilgisayar aglari 
isletmelerde bazi faaliyetlerin dis kaynaklardan saglanmasina bazi faaliyetlerin de deger zincirine entegre 
edilebilmesine olanak tanimaktadir (UNCTAD,2004). 
 

 
Sekil 3: KOBI’ler için e-Is Politikalarinin Yapisi: Amaçlar ve Hedefler 

Kaynak: Commission Of The European Communities Communication From The Commission to The Council, The 
European Parliament, The European Economic And Social Committee and The Committee Of The Regions, “Adapting E-
Business Policies In a Changing Environment: The Lessons Of The Go Digital Initiative and The Challenges Ahead”, 
2003 

 
2002 yilinin sonunda, AB bilgi ve iletisim teknolojilerinin isletmelerde kullanimiyla ilgili eAvrupa 2002 

Eylem Plani’nda yer alan 65 hedefe ulasmistir. Buna göre AB’nde neredeyse bütün isletmelerin internet 
baglantisi bulunmaktadir. Ancak bu teknolojilerin is süreçlerinde kullanimi halen düsük düzeydedir. 
eAvrupa 2005 Eylem Plani’nda da temel amaç, dinamik bir e-Is çevresi olusturmaktir (European 
Commission, 2004). Avrupa’da ileri teknoloji ile çalisan bilgi ve iletisim teknolojileri ve ilaç sektöründeki 
KOBI’lerde e-Is uygulamalari yayginlasirken, geleneksel üretim ve imalat sanayinde faaliyet gösteren 
KOBI’ler daha geride kalmaktadir (European Commission, 2004). 

Avrupa ülkelerinin e-Is’e hazirlik göstergelerinin sonuçlarini veren Avrupa Komisyonu’nun “ The 
European E-business Readiness Index (2005)” raporuna göre, Isveç, Danimarka, Finlandiya ve Almanya e-
Is’e hazir ülke siralamasinda en yüksek puani alan ülkeler olup, Belçika, Finlandiya, Almanya, Hollanda ve 
Danimarka ise bilgi ve iletisim teknolojilerinin en çok kullanildigi ülkelerdir. Bu ülkeler bilgi ve iletisim 
teknolojilerini is süreçlerine en iyi adapte edebilen gelismis ülkelerdir. e-Is’e hazir ülke siralamasinda en 
düsük puani alan ülkeler ise Macaristan, Letonya, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya olup,  bilgi ve iletisim 
teknolojilerinin en az kullanildigi ülkeler ise Ispanya, Polonya, Slovakya, Letonya ve Bulgaristan’dir. Bu 
ülkeler ise e-Is çevresinde gelismekte olan ülkeler olup, altyapi, maliyet ve yasal engelleri henüz tam 
olarak asmamis ülkelerdir. Yeni üye ülkeler arasinda ise Macaristan, Estonya, Slovenya ve Çek Cumhuriyeti 

TEMEL AMAÇ 
KOBI’lerin e-Is’e Uyum Sürecinde 

Desteklenmesi 

AMAÇ 1 
e-Is için gerekli yönetsel 
anlayisi ve becerileri gelistirmek 

HEDEF 1.1 
KOBI’lere bilgi transferini 
gelistirmek 

HEDEF 1.2 
“Basarili bir e-Is uygulamasi”ni 
tanitmak 

 HEDEF 1.3 
KOBI’ler için e-Is 
becerilerini arttirmak 

AMAÇ 2 
KOBI’ler için e-Is çözümlerinin 
kullanimini arttirmak 
 

HEDEF 2.1 
Süreç teknolojileri ile ilgili arastirma 
sonuçlarini degerlendirmek 
 

HEDEF 2.2 
KOBI’ler ile bilgi teknolojileri 
servis saglayicilari arasindaki 
bölgesel gruplari tanitmak 

HEDEF 2.3 
Ulusal test ortamlarinin e-Is 
islerliklerini saglamak ve bunu 
tanitmak 

AMAÇ 3  
KOBI’lerin sebeke yapiya ve elektronik 
pazar yerine etkin katilimini saglamak ve 
bunu tanitmak 

HEDEF 3.1 
KOBI’lerin Isletmeden Isletmeye e-
pazaryerlerini katilimini saglamak 
ve bunu tanitmak 

HEDEF 3.2  
KOBI ’lerin elektronik tedarik islemlerinde 
e-devlet uygulamalarina katilimlarini 
saglamak 

HEDEF 3.3 
Isbirligine dayali sanal KOBI 
aglarini tanitmak 
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bilgi ve iletisim teknolojilerine uyum ve kullanim kapsaminda diger bati Avrupa ülkeleri kadar basarilidirlar 
(Pennoni, Tarantola, 2005). Türkiye’nin ise e-Is Forum’un 2004 yili e-Is’e hazirlik siralamasinda oldukça 
altlarda yer aldigi bilinmektedir (Thompson, 2005). 

Bunun yani sira yine Avrupa Komisyonu tarafindan gelistirilen "eAvrupa 2005 Endeksi"ne göre 
Danimarka, Isveç ve Hollanda ilk siralarda yer almaktadir. Bu endeks AB’ye üye 15 ülke ile yeni üye 10 
ülke ve 3 aday ülkenin eAvrupa hedefleriyle uyumlu olma derecesini göstermektedir. eAvrupa 2005 
Indeksi, alt endeksleri de bulunan 5 bilesen endeksin (internet göstergeleri, modern online kamu 
hizmetleri, dinamik e-Is çevresi, güvenli bilgi altyapisi ve genis bant) ortalamasinin alinmasiyla 
olusturulmustur. Buna göre yeni üye ülkelerden Malta ve Estonya sirasiyla 13. ve 14. sirada yer almaktadir. 
Bu yeni iki üye ülke bilgi ve iletisim teknolojilerinin gelisimi açisindan Portekiz, Ispanya ve Yunanistan gibi 
diger AB ülkelerinden daha yüksek düzeydedir. Aday ülkelerden Türkiye 24. sirada yer alirken, Romanya ve 
Bulgaristan son siralarda bulunmaktadir. 

AB’de e-Is uygulamalari ülkeden ülkeye farklilik gösterdigi gibi isletmelerin büyüklügüne göre de 
farklilik göstermektedir. Bilgi ve iletisim teknolojisi altyapisinin ve is süreçlerinin otomasyonu için gerekli 
ERP ve SCM gibi gelismis e-Is çözümleri kullanimi isletme büyüklügüne göre degismektedir. Özellikle imalat 
ve kimya sanayinde faaliyet gösteren büyük isletmeler e-Is’in adaptasyonunda dünya liderleri arasindadir. 
KOBI’ler kapsaminda ise daha çok perakende ve turizm sektöründe ticari islemler online olarak 
gerçeklestirilmektedir (European Commission, 2004). 
 
SONUÇ 

Bilgisayarlarin iletisim teknolojisi yardimiyla birbirlerine baglanmasiyla baslayan yeni dönemde 
1990'larin ortasinda gelistirilen web teknolojisi tüm eski is anlayisini degistirecek güçte bir yenilige olanak 
saglamistir. Bu yeni yönetim yaklasimiyla is süreçleri yeniden tanimlanmaktadir. E-Is yaklasimina geçis 
isletmelerde is kültüründe, teknolojide, is süreçlerinde ve organizasyon yapisinda bazi degisimleri 
gerektirir. 

AB 6. Çerçeve Programi kapsaminda öncelikli tematik alanlardan biri olan Bilgi Toplumu 
Teknolojileri kapsaminda yer alan e-Is uygulamalarinin, üye ve aday ülkelerde gelistirilmesine yönelik 
olarak birçok proje AB tarafindan desteklenmektedir. Bu kapsamda e-Is, AB’ye entegrasyon sürecinde hem 
Türkiye hem de AB üye ülkeler açisindan oldukça önemlidir.  

Avrupa’da tüm üye ülkelerin bilgi ve iletisim teknolojilerinin getirdigi sosyal ve ekonomik 
faydalardan tam olarak yararlanabilmesi için eAvrupa projesi baslatilmistir. 

Türk KOBI’leri açisindan bakildiginda birçok firma sadece elektronik kataloglardan olusan basit web 
sitelerine sahipken, sadece bir kismi henüz e-ticaret asamasindadir bu da bilgi ve iletisim teknolojilerini 
stratejik bir is araci olarak kullanmada ne kadar yetersiz olduklarini göstermektedir. AB’de ise e-Is 
uygulamalari eAvrupa 2005 Eylem Plani kapsaminda hizlandirilmistir. Ancak, e-Is uygulamalari AB üyesi her 
ülkede ayni düzeyde gerçeklesmemektedir. Bu anlamda AB’de de global rekabet anlaminda altyapi, maliyet 
ve yasal engellerin  asilmasi gerekmektedir. 

Türkiye’de KOBI’ler AB’de oldugu gibi gerek sayilari ve gerekse istihdama katkilari bakimindan 
önemli bir paya sahiptir. Ülkemizde KOBI’lerin e-Is uygulamalarina geçisi için gerekli yapilanma ve destek 
faaliyetleri mevcut olmakla birlikte AB ile karsilastirildiginda bu alanda daha fazla yol alinmasinin geregi 
ortaya çikmaktadir. 
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ÖZET 

Günümüzde isletmeler, her düzeyde rekabetin artmasi, hizla degisen ve sekillenen yeni piyasa 
kosullari ve gittikçe daha karmasik ve önemli hale gelen tüketici ihtiyaç ve taleplerini karsilayabilme 
gereksinimi gibi etkenlerin yani sira teknolojik gelisme ve yenilenmenin sonucunda geçmise kiyasla daha 
büyük bir rekabet baskisina maruz kalmaktadirlar. Küresel rekabet ortaminda basarili olabilmek için üretilen 
ürünlerin dünya üzerindeki farkli yerlerde bulunan ve birbirlerinden farkli olan müsterilerin isteklerini 
karsilamasi kosulu giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu durum; tüm isletmecilik etkinliklerinde lojistik 
sektörünün önemini giderek artirmaktadir. Müsteri memnuniyetinin ve isletme verimliliginin saglanmasinda, 
ürün tesliminin zamaninda yapilmasi, isletme kaynaklarinin etkin bir biçimde degerlendirilmesi ve stok 
yönetimi önemli rol oynamaktadir. Ilaç sektörü, ürün teslim sürelerinin son derece önemli oldugu, insan 
yasami için kritik bir özellige sahiptir. Ilaç sektöründe faaliyet gösteren isletmelerin basarisi; lojistik 
faaliyetlerinin performansina baglidir. Bu çalismada; Konya ilinde ilaç tasima, dagitim ve depolamasinda 
faaliyet gösteren isletmeler ile ecza depolarinda e-lojistik uygulamalarinin kullanim düzeyi incelenmis, e-
lojistik uygulamalarinin genel isletme performansina etkileri belirlenmeye çalisilmistir.  

Anahtar Kelimeler: e-Lojistik, Ilaç Sektörü, Isletme Performansi 
 
1. GIRIS 

Günümüz rekabet ortamini isletmelere saglayan II. Dünya Savasi’ndan sonra üretim ve tüketim 
anlayislarinin degisimi, isletmelerin yapisinin degisimi ve isletmelerin rekabet sartlarinin degisimini 
gerektirmistir. Müsteriye yönelik hareket etmek, isletmelerin en önemli amaçlarindan birisi olmustur. Bu 
amaç etrafinda üretimde ve tüketimde dikkat çeken araçlar maliyet, kalite, zaman ve hizdir. Iste lojistik bu 
amaç ve araçlarin bir noktada birlesmesini saglayarak, isletmeler ile müsterileri arasinda ulasimi ve iletisimi 
saglamaktadir. 
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Lojistik faaliyeti, müsterilerin beklentilerinden yola çikarak talep tahminlerinin ortaya konmasi ile 
baslamakta, bu tahminlere göre üretimin gerçeklestirilmesi ve üretilen ürün ve hizmetlerin müsterilere 
ulastirilmasini kapsayan bir dizi islemlerin bütünlestirilmesini kapsamaktadir. Lojistik faaliyetlerin ortaya 
konmasi ve bu faaliyetlerin yönetilmesinde gerçeklestirilecek islemlere bu çalismada yer verilmektedir. Yeni 
düsüncelerin, yeni teknolojilerin ve stratejilerin yarattigi etkilerin lojistik faaliyetlerde meydana getirdigi 
degisimler, isletmelerde yürütülen lojistik faaliyetler ve saglanan avantajlar bu çalismanin temelini 
olusturmaktadir. 
 
2. LOJISTIK KAVRAMI, ÖNEMI VE LOJISTIK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIS 

Lojistik, Fransizca kökenli bir kelime olup, askerlikte, özellikle ilk defa II. Dünya Savasi’nda 
kullanilan; yol, haberlesme, saglik, yiyecek, içecek ve silah saglama gibi çok yönlü hizmetleri en akilci, etkili 
ve seri bir biçimde plan ve programa göre uygulayan hizmetler bütünü anlamina gelmektedir 
(www.yurticilojistik.com.tr). II. Dünya Savasi’ndan sonra üretim ve tüketim anlayisinin degismesi, bu 
dogrultuda rekabet sartlarinin da küresel anlamda olusmasi, pazarda yasanan degisiklikler, sirketlerin 
yeniden yapilanmalarini veya degisime ugrayarak müsteriye yönelik hareket etmelerini zorunlu kilmistir. 
Tüketicinin ihtiyaç ve isteklerinin sinirsiz olmasi, ihtiyaçlarini karsilayacak ürün ve hizmetlerde en uygun 
maliyet, en uygun zaman ve en iyi kaliteyi aramasi, isletmelerin, nakliye, depolama, stok kontrol, ambalaj, 
yeniden paketleme, etiketleme, sigorta, gümrükleme ve iç dagitim gibi faaliyetlere yönelmesini 
gerektirmistir. Bu gereksinim, sayilan faaliyetleri ayni çati altinda toplayarak müsterilerin farkli 
gereksinimlerine optimum sürelerde, rekabet edebilir fiyatlar ile çözüm üretmeyi amaçlayan lojistik 
sirketlerinin olusmasina neden olmustur (www.horoz.com.tr). 

En genel tanimiyla; malzeme yönetimi ve fiziksel dagitim faaliyetlerini kapsayan bir islev olarak 
tanimlanan lojistik, kullanilmis veya atik maddelerin geri kazanilmasi da dahil olmak üzere, mal ve 
maddelerin tedarik zinciri boyunca elde edilmesi, depolanmasi ve nakledilmesi islemlerinin planlanmasi ve 
gerçeklestirilmesi ile ilgili etkinliklerin tümü seklinde tanimlanmaktadir. Lojistik faaliyetleri, müsterilerin 
ihtiyaçlarini saglamak üzere her türlü ürün, hizmet ve bilgi akisinin, etkili ve verimli bir sekilde planlanmasi, 
uygulanmasi ve kontrolünü içerir (www.dba.ieu.edu.tr).   

Lojistik, müsteri taleplerine uygun bilgi ve üretim için gerekli hammadde, yardimci madde, ürün ve 
hizmetlere iliskin maliyet akisi ve depolama faaliyetlerinin planlanma, tamamlanma ve kontrol etme 
sürecidir. Lojistik sistem, müsteri servisi, talep tahmini, dagitimin ulastirilmasi, ürün kontrolü, parça ve 
servis destegi, satin alma, paketleme, geri dönüsüm, degisim, tasima ve depolama faaliyetlerini 
kapsamaktadir (Ballou, 1992). Lojistik yönetimi, maliyet/verimlilik ve deger avantaji kazanmasinda sirkete 
katkida bulunmaktadir. Lojistik felsefesi malzeme akisini birbirinden bagimsiz faaliyetler olarak 
yönetmektense, kaynaktan kullaniciya kadar ki malzeme akisini entegre eden tek bir sistem olarak 
planlamayi ve koordine etmeyi amaçlamaktadir. Bu nedenle lojistik yönetiminin ana amaci, isletmenin 
sahip oldugu veya ulasmayi hedefledigi pazari, dagitim agini, imalat prosesini ve de satin alma aktivitesini 
düsük maliyette ve daha yüksek kalitede müsteriye hizmet vermek için birlestirmektir. Baska bir deyisle, 
rekabet avantajini, maliyet azaltma ve hizmet iyilestirme ile en uygun zamanda ve maksimum hizda 
saglamaktir (www.yurticilojistik.com.tr). Lojistik yönetim faaliyetleri; müsteri servisi, talep tahmini, ürün 
yönetimi, lojistik iletisimi, materyal yönetimi, siparis, paketleme, parça ve servis destegi, depolama, 
ulastirma gibi fonksiyonlari kapsamaktadir (Stock and Lambert, 2001): 

Küresellesme sürecinde pazarlarin, müsterilerin, beklentilerin ve bunlara bagli olarak kurumsal 
yapilanmalar ile is anlayislarinin degismesi, lojistik yönetiminin büyük bir anlam ve önem kazanmasinda 
etkili olmustur. Bugün, isletmelerin belkemigi haline gelen lojistik yönetimi, küresellesmenin getirdigi yeni 
teknolojiler ve degisim hizi nedeniyle giderek daha da fazla önem kazanmakta ve isletmelerin baslica 
“rekabet avantaji” olarak nitelendirilmektedir (www.izmirekonomi.edu.tr). Lojistik yönetimin isletme 
yönetiminde önem kazanmasinin nedenleri su sekilde siralanabilir (Kobu, 1998): 

• Tasima uzakliklarinin ve maliyetlerinin artmasi, 
• Teknolojide, özellikle üretim teknolojisinde meydana gelen degisimlere cevap vermede 

maliyeti düsürmek için isletmelerin lojistik alanina yönelmesi, 
• Tüketici ihtiyaçlarini karsilamada mamul çesitliligini saglamak,  
• Bilgisayar kullaniminin ve haberlesme sisteminin geliserek daha etkin bir hale gelmesi, 
• Küresel rekabet ortaminda üretim ve satisa iliskin isletmelerin artmasi, 
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• Isletmelerin ana faaliyet kollari disinda kalan, tedarik zinciri ile talep zinciri içindeki tasima, 
depolama, stok, yönetim ve dagitim gibi hizmetlerin saglanmasini gerektirmesi, 

• Bilgiye sahip olmak, bilgiyi ve tasiyicilari yönetmenin önem kazanmasi, 
• 1970’lerde lojistik faaliyetlerinin, isletme maliyetlerindeki payinin hizla artmasi. 

Isletmelerin lojistik yönetiminde akis, tedarik kaynaklarindan baslar (Gilow, 2002). Müsterilerden 
temin edilen veya olusturulan talep tahminleri sonrasinda, üretim için gerekli olan hammadde, madde ve 
malzemeler imalat kaynaklari planlamasi (MRP), dagitim kaynaklari planlamasi (DRP) ve tam zamaninda 
üretim (JIT) sayesinde üretim noktalarina ulastirilir (Kobu, 1998). Malzeme ihtiyaç planlamasi (MRP, MRP 
II), dagitim kaynaklari planlamasi (DRP, DRPII) ve tam zamaninda üretim (JIT) gibi sistemler, sirketlerin 
siparis yönetiminden envanter yönetimine, tedarikçiye siparis vermeye, satis tahminine ve üretim 
planlamaya kadar bir çok malzeme yönetim faaliyetlerini birbirine baglamayi saglamaktadir. Bu noktada 
lojistik isletmelerinin görevi; stok yönetimini optimize ederek ortak çalismayi artirmak ve maliyetleri 
düsürmektir (www.microsoft.com). Talepler dogrultusunda üretilen ürün ve hizmetler, ya dogrudan yada 
toptancilar ve perakendeciler araciligiyla tüketiciye ulastirilmaktadir. Isletmeler lojistik faaliyetlerin basladigi 
ilk noktadan itibaren daha az maliyetle, daha kisa zamanda, en hizli bir sekilde, daha çok islem yapabilmeyi 
hedeflemektedir. Lojistik isletmeleri, faaliyetlerin daha kolay, hizli ve daha az maliyetli yönetilmesini 
saglamaktadir (www.sempa.com.tr).  Lojistik sistemde basari saglamak isteyen isletmeler; en az düzeyde 
stok bulundurma, en az düzeyde sapmalarin gerçeklesmesi, en yüksek düzeyde ve dogru bir biçimde mal 
bilesiminin saglanmasi, kalite kontrol islemlerinin gerçeklestirilmesi ve mamulün yasam seyrine göre 
zamanin en uygun bir biçimde ayarlanmasi görevlerini yerine getirmektedir  

Lojistik yönetimi, siparisin alinmasi, siparisin üretilmesi, siparisin yerine getirilmesi ve ürünün, 
hizmetin veya bilginin dagitiminin koordinasyonunun saglanmasidir. Lojistik yönetimiyle; hammaddelerin 
temini veya bitirilen ürünlerin tüketiciye ulastirilmasi, küresel isletme ve yönetim stratejisi benimsetilmesi, 
aninda ve zamaninda bilgi paylasimi ile toplam tedarik zincirinin görülebilirligi, tedarik zinciri 
organizasyonunun, yüksek performans saglayacak takimlar halinde yeniden organizasyon olusturulmasi 
saglanabilmekte ve tedarik zinciri sayesinde bilisim sistemi olusturulmasi ile maliyet ve ölçüm standartlarina 
ulasilabilmektedir. Lojistik yönetimi, sadece üretime giren, hammadde, madde ve malzemelerin, ürün yada 
hizmetlerin ilgili birimlere yada tüketicilere ulastirilmasi degil, bu süreç içerisinde gerekli ve önemli olan 
bilginin de tasinmasi ve ulastirilmasini kapsamaktadir(Timur, 1988). 

 
3. E-LOJISTIK UYGULAMALARI 

Müsteri odakli üretimin ön planda oldugu günümüz rekabet ortaminda, lojistik yönetimi, dogru 
ürünün dogru yerde, dogru zamanda ve dogru miktarda bulunmasini gerektirmektedir. Günümüzde lojistik 
hizmetlerin elektronik ortamda yapilmasi, firmalarla müsterileri arasindaki iletisimin daha hizli ve saglikli 
olmasini saglamaktadir. Böylece isletmeler, stok ve stok maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilmektedir. 
Elektronik lojistik isletmelere, üretim için ihtiyaç duyulan malzemelerin önceden belirlenebilmesi ve hizli 
güvenli bir sekilde temin edilebilmesi avantajini saglamaktadir. E-lojistikle, isletmeler kadar, müsterilerde 
internetten ürün yada hizmetler hakkindaki bilgilere ulasabilmekte, siparis verebilmekte ve siparis ettikleri 
ürün yada hizmetin nerede oldugu ya da ne kadar zamanda gelecegi gibi bilgileri aninda takip etme 
imkanina sahip olabilmektedirler (Kaya, 2001). 

Günümüz rekabet ortaminda bilisim ve iletisim teknolojilerinin gelismesi, üretim ve tüketim 
anlayisini da degistirmistir. Bilgisayar ag sisteminin ve internet kullaniminin ticaret ve kullanim hayatina 
girmesi ve gelismesi, üretim ve tüketiminde internet üzerinden yapilmasini saglamaktadir. Üretim için 
gerekli olan islemlerin internet üzerinden gerçeklestirilmesi E-Tedarik faaliyetlerini, ürün yada hizmetlerin 
pazarlanmasi, satisi, tasinmasi, depolanmasi ve dagitimina iliskin islemlerin internet üzerinden 
gerçeklestirilmesi E-Ticaret faaliyetlerini olusturmaktadir. 
3.1. E-Tedarik  

Elektronik tedarik (E-Tedarik), kurumsal satin alma islemlerinin internet üzerinden gerçeklestirilmesi 
olarak tanimlanabilir. Günümüz rekabet sartlari ve teknolojik gelismeler, e-tedariki yüksek gelisme 
potansiyeli ve birçok avantaja sahip sistem haline getirmistir. Ürün ve hizmetlerin üretimi için gerekli 
bilesen ve veriler e-tedarik sistemi sayesinde, hizli ve verimli bir biçimde elde edilmektedir (Kaplan ve 
Sawhney, 2000). Kurumsal satin alma islemlerinin internet üzerinden gerçeklestirilmesine imkan saglayan 
internet çözümleri e-tedarik sistemi olarak tanimlanabilir. E-tedarik sistemi hedefleri; tedarikçiler ve 
kullanicilar arasinda hizmet kalitesini gelistirmek, tüm arz zinciri boyunca daha entegre bir satin alma 
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yaklasimi olusturmak, etkin satin alma uygulamalari ile stok seviyesinin optimum noktasina getirmek, 
internet üzerinden otomatik islemler ile maliyetleri düsürmek, güvenilir tedarik kaynaklari arasinda 
tedarikçilerin rekabetini desteklemek seklinde siralanabilir.  

Internet, degisik pazarlara erisim saglamasinin getirdigi avantaj ile çok daha kisa sürede çok daha 
fazla sayida tedarikçiye ulasma imkani saglamaktadir. E-tedarik sistemlerinin otomatiklesmis arama ve 
izleme özellikleri sayesinde, gerçek zamanli ve stratejik önemde verilere ulasmak çok daha kolay 
olmaktadir. E-tedarik sistemleri kullanilarak, dünyanin herhangi bir yerinden tedarik isleminin 
gerçeklestirilebilmesi, tedarikçilerin performansinin degerlendirilmesi ve özellikle önemli tedarik 
faaliyetlerinde birden fazla tedarikçi alternatifi saglanmasi söz konusudur ve bu yolla kontrol edilemeyen 
faktörlerden dolayi tedarik akisinin kesilmesi engellenmektedir. E-tedarik sistemleri ile, isletmenin 
çalisanlari çok daha esnek ve dogru taleplerde bulunabilmekte ve isletmeler, tedarikçiler ve müsteriler 
arasinda etkin ve hizli iletisim saglanmaktadir (Porter, 2000). Lojistik yönetiminde e-tedarik; isletmelerde 
mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli olan bilesen ihtiyaçlarini karsilamak amaciyla yapilan tüm tasarim, 
gelistirme, test, üretim, yenilenme sistemleri ve etkin maliyetli lojistik faaliyetlerinden olusan sistemdir. 
Lojistik sistemde e-ticaretin temel amaci, sistem tasarim ihtiyaçlari dogrultusunda, tüm ömrü boyunca 
maliyetin etkin bir biçimde desteklenebilmesidir (Orhan, 2003). 
3.2. E-Ticaret 

Elektronik ticaret (E-Ticaret), ticaretin elektronik araçlarla yepyeni isleyis, dönüsüm ve degisimi 
hedefleyen dinamik ve bütün bir sistem olarak tanimlanabilir (www.eticaret.gov.tr). Elektronik ortamda 
açik ve kapali aglar üzerinden yapilan; mal (tasinir, tasinmaz) ve hizmet (bilgi servisleri, danismanlik, 
fînans, hukuk, saglik, egitim, ulastirma vb.) ticareti, sayisal biçime çevrilmis yazili metin, ses, video görün-
tülerinin islenmesi ve iletilmesi, ürün tasarimi, üretim, dogrudan tüketiciye pazarlama, üretim izleme, 
sevkiyat izleme, reklam ve bilgilendirme, siparis verme, sözlesme yapma, ortak tasarim gelistirme, güvenilir 
üçüncü taraf islemleri, fikir transferi gibi islemleri elektronik ticaret kapsaminda degerlendirilmektedir. 
Ayrica, e-ticaret, internet ortaminda, ticari islemlerde bir veya daha fazla insan tarafindan ses, görüntü ve 
yazili metinlerin ayni anda iletilmesi, zaman ve mekan sinirinin olmayisi ve maliyetlerin düsük olmasi gibi 
avantajlari sunmasi e-ticaretin önemini artirmistir (www.ceterisparibus.net). 

E-ticaretin temel araçlari; -Telefon, -Faks, -Televizyon, -Elektronik ödeme ve para transfer 
sistemleri, -Elektronik veri degisimi, -Internet seklinde siralanabilir. Isletmeler müsteriye yönelik hareket 
etmede ve rekabet üstünlügü saglamada e-ticaret araçlarindan ve özellikle bilgisayar aglari olan 
internetten yararlanmaktadir. Internet’in diger elektronik ticaret araçlarina göre daha esnek olmasi 
isletmelerin ve müsterilerin bu e-ticaret aracini seçmelerini saglamaktadir (Özbay ve Devrim, 2000). 

Ticari islemlerin yürütülmesi için gerekli bilgiler,  isletmeler arasinda veya isletme ile tüketiciler 
arasinda gerekli olan veri ve belgeler elektronik ortamda hazirlanmakta ve bu bilgi ve belgeler ilgililerin 
kullanimina sunulmaktadir. Böylece, islemler minimum hata ile kisa bir süre içinde tamamlanmaktadir. E-
ticaret ve internet ile, isletmelerin pek çok faaliyetinin daha düsük maliyetle yapilmasi ve üreticiler arasinda 
rekabetin artmasinin yani sira bilgilerin hizli ve etkin biçimde iletilmesi saglanmaktadir. Tüketiciler için islem 
maliyetleri ve nakliye masraflari düsürülebilmektedir. Ürünlerin siparis edilmesi ile teslim alinmasi arasinda 
geçen süreden kaynaklanan maliyetler ile stok maliyetleri düsmekte ve bilgi ve iletisimin gelismesi 
saglanmaktadir. Lojistik yönetimde internet üzerinden faaliyetlerin gelismesinin isletmelere sagladigi 
avantajlar söyle siralanabilir (Bozkurt, 2000):  

• Internet, isletmelerin faaliyetlerinin düsük maliyetle yapilmasi ve üreticiler rekabetin 
artmasinin yani sira bilgilerin hizli ve etkin bir biçimde iletilmesini saglamaktadir. 

• Daha hizli bir biçimde ürün gelistirilmesi, test edilmesi ve müsteri ihtiyaçlarinin tespit 
edilmesi sayesinde talebe göre üretim yapilmasini saglamaktadir. 

• Internet, hatalari azaltarak, islem süresini kisaltarak ve sabit maliyetlerden tasarruf 
saglamaktadir. 

• Cografi bakimdan uzak piyasalara ulasma imkani saglamaktadir. 
• Internet, siparislerin alinmasi, islenmesi, siniflandirilmasi gibi zaman harcamayi gerektiren 

faaliyetlerin çok daha kisa sürelerde yapilmasini sagladigindan önemli ölçüde zaman 
tasarrufu saglamaktadir.  

• Internet, aninda ve daha fazla bilgiyi iletme gibi üstünlükleriyle, uluslar arasi alanda 
isletmelerin karsilikli iletisiminde önemli degisimleri de beraberinde getirmektedir. 
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• Isletmeler, magaza, depo, pazarlama ve dagitim agi gibi fiziki yatirimlara ihtiyaç 
duyulmadan ürün ya da hizmetlerin satisini isletmeler yoluyla gerçeklestirebilmektedir. 

Lojistik yönetimin müsterilere sagladigi avantajlar ise söyledir (Çavus, 2002): 
• Elektronik ortamda istek ve ihtiyaçlarin daha çubuk, hizli ve kaliteli olarak karsilanmasi 

tüketicileri cezbetmektedir. 
• Tüketiciler, ürün ve hizmetlerin fiyatlarini, çesitlerini, modelini, fiziki özelliklerini ve 

isletmeler hakkindaki bilgileri çok kisa ve sürede ve düsük maliyetle ögrenebilmektedirler. 
• Internet, tüketiciler için islem maliyetlerini ve nakliye masraflarini düsürme imkani 

saglamaktadir. Ürün ve hizmetlerin siparis edilmesinden ile teslim alinmasi arasinda geçen 
süreden kaynaklanan maliyetler ile stok maliyetleri düsürülebilmektedir. 

• Lojistik sistemde elektronik kullanim daha güçlü ve daha etkin satin alma, daha çok sayida 
tercih, daha yeni üretim ve hizmetleri ve yeni satin alma biçimlerini ortaya koymaktadir. 

• Internet, ürün ve hizmetler için, özelliklerine göre siniflandirilmis verileri barindirdigindan, 
tüketicilere karsilastirmali alisveris yapma olanagini tanimaktadir. 

• Zaman ve fiziksel engellerin ortadan kalkmasi ile tüketiciler, çok genis pazarlarda, çok 
genis ürün ve hizmet sekillerine ulasabilmektedirler. 

• Elektronik faaliyetler, çok sayida isletmenin birbiri ile rekabet etmesine olanak saglamakta 
ve bu rekabet fiyatlari ve maliyetleri düsürmekte, kalite ve ürün çesitliligini 
artirabilmektedir. 

• Elektronik ticaret faaliyetleri isletme ve müsterilere bir çok avantaji saglamaktadir. Bunun 
yani sira daha basarili isletme- müsteri iliski ve iletisimlerinin kurulabilmesi için ürün ve 
hizmetlerin pazarlanmasinda lojistik destek sistemlerinin tam anlamiyla faaliyet akisina 
uyarlanmasi gerekmektedir (Kirçova, 2002). 

 
4. ILAÇ SEKTÖRÜNDE E-LOJISTIK UYGULAMALARININ ISLETME PERFORMANSINA ETKILERI 
ÜZERINE BIR ARASTIRMA 

Çalismanin bu bölümünde Konya ilinde ilaç tasima, dagitim ve depolamasinda faaliyet gösteren 
kargo isletmeleri ile ecza depolarinin faaliyetlerini ve etkinliklerini tespit etmek amaciyla yapilan 
uygulamanin amaçlari, varsayimlari ve yöntemi açiklandiktan sonra uygulamada elde edilen bulgular 
degerlendirilecektir. 

Teknolojik degisimlerle meydana gelen gelismelerle birlikte rekabetin ulusal alandan çikip,küresel 
alanda kendini göstermesi, isletmelerin dünya ölçegi üzerinde faaliyette bulunmalarini gerektirmektedir. 
Günümüz rekabet ortaminda üretilen ürün kadar, müsteriye sunulan hizmet ve bu ürün ve hizmetlerin 
müsterilere ulastirilmasi önem kazanmistir. Bu faaliyetlerden en önemlisi lojistiktir. Bu baglamda 
uygulamanin temel amaci; Konya ilinde ilaç tasima, dagitim ve depolamasinda faaliyet gösteren kargo 
isletmeleriyle ecza depolarina ait dagitimin gerçeklestirilmesi ve etkinligi, internet kullanimi, ve müsteri 
memnuniyetini tespit etmektir. 

Arastirmada 31 adet ilaç lojistigi faaliyetini yerine getiren ecza depolari ve kargo sirketlerine 
akademisyenler gözetiminde hazirlanan anket sorulari yöneltilmis, uygulamaya katilan isletmelerden 
cevaplamalari istenmis ve elde edilen veriler bilgisayar programlari araciligi ile degerlendirmeye tabi 
tutulmustur. Degerlendirme sonrasinda uygulamada yer alan veri ve bilgilerden örnekler ise asagidaki 
gibidir: 

 Uygulamaya katilan isletmelerin faaliyette bulunulan pazarlardaki dagitima iliskin rekabet algilama 
düzeylerine ait bilgiler Tablo 1.’de gösterilmektedir. 

Tablo 1. Isletmelerin Pazardaki Dagitima Iliskin Rekabet Algilama Düzeyleri 
Rekabet Derecesi Isletme Yüzde 

Çok Yüksek 15 48,4 
Yüksek 15 48,4 
Orta 1 3,2 
Çok Düsük 0 0 
Düsük 0 0 
TOPLAM 31 100,0 

Tablo 1.’de görüldügü gibi isletmelerin pazardaki dagitima yönelik olarak çok yüksek (%48,4), 
yüksek (%48,4) ve orta (%3,2) rekabet derecelerinde faaliyet göstermektedir. Bu baglamda uygulamaya 
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katilan isletmeler dagitim faaliyetlerini çok yüksek ve yüksek rekabet derecelerinde gerçeklestirebildikleri 
söylenebilir. Uygulamaya katilan isletmelerin tamami müsteriye önem vermekte ve müsteri taleplerini 
belirleme faaliyetlerini gerçeklestirmektedir. Isletmelerin gerçeklestirdikleri müsteri taleplerini belirleme 
dönemi Tablo 2.’de gösterilmektedir. 

 
Tablo 2. Uygulamaya Katilan Isletmelerin Müsteri Taleplerini Belirleme Dönemi 

Talep Dönemi Isletme  Yüzde 
Orta Vadeli Tahminler 14 45,2 
Kisa Vadeli Tahminler 8 25,8 
Çok Kisa Vadeli Tahminler 6 19,4 
Uzun Vadeli Tahminler 3 9,7 
TOPLAM 31 100,0 

Tablo 2.’de görüldügü gibi isletmelerin müsteri taleplerini belirleme dönemi, orta vadeli tahminler 
(%45,2), kisa vadeli tahminler (%25,8), çok kisa vadeli tahminler (%19,4) ve uzun vadeli tahminler 
(%9,7) seklinde siralanmaktadir. Bu baglamda uygulamaya katilan isletmeler lojistik faaliyetlerde müsteri 
taleplerini orta vadede belirlemeyi tercih etmektedir. 

 Uygulamaya katilan isletmelerde dagitim faaliyetleri gerçeklestirilirken, diger isletmeler veya 
müsteriler ile saglanan organizasyona iliskin bilgiler Tablo 3.’de gösterilmektedir. 

Tablo 3. Uygulamaya Katilan Isletmelerin Organizasyon Tercihleri 
Organizasyon Modeli Isletme  Yüzde 

Müsteri Temeline Göre Organizasyon 19 61,3 
Bölge veya Cografik Temele Göre Organizasyon 14 45,2 
Zaman Temeline Göre Organizasyon 8 25,8 
Mamul Temeline Göre Organizasyon 5 16,1 
NOT: Isletmelerin cevaplamada birden fazla seçenegi tercih etmesinden 
dolayi oranlar toplami  %100’ü geçmektedir.  

 
Tablo 3.’de görüldügü gibi isletmelerin %61,3’ü müsteri temeline göre organizasyon, %45,2’si bölge 

veya cografik temele göre organizasyon, %25,8’i zaman temeline göre organizasyon, %16,1’i ise mamul 
temeline göre organizasyon yapisini tercih etmektedir. Bu baglamda, isletmeler müsteri odakli olarak 
faaliyet göstermekte ve bu yönde organizasyon olusturmaktadir. Bunun yani sira isletmeler cografik 
bakimdan organizasyon olusturarak müsteriye yakin olmayi da tercih etmektedir. 

 Uygulamaya katilan isletmelerden stok bulundurma politikasini uygulayan isletmelerin stok 
bulundurma nedenlerinin önem derecelerini tespit etmek amaciyla Tablo 4.’deki faktörler besli likert ölçegi 
olarak sorulmustur. Ölçekte 1 hiç önemli degil ve 5 çok önemli anlamindadir. Isletmelerin stok bulundurma 
nedenlerinin önem derecelerine iliskin bilgiler Tablo 4.’ de görüldügü gibidir. 

Tablo 4. Uygulamaya Katilan Isletmelerin Stok Bulundurma Nedenleri 
Önem Derecesi 

Stok Bulundurma Nedenleri 
Ortalama Standart 

Sapma 
Müsteri Talepleri Ortaya Çiktigi Anda Bu Talebi Aninda 
Karsilamak Amaci Ile Stok Bulundurma 4,16 1,344 

Fiyat Degisimlerinin Gerçeklestirildigi Dönemlerde, Maliyet 
ve Satis Avantajlarindan Yararlanmak ve Kâr Elde Etmek 
Amaci Ile Stok Bulundurma  

3,40 1,354 

Zaman ve Miktar Bakimindan Günlük Faaliyetlerini 
Gerçeklestirme Amaci Ile Stok Bulundurma 3,16 1,068 

Stok Miktari Arttikça Satin Alma ve Dagitim Maliyetlerini 
Düsürme Amaci Ile Stok Bulundurma 2,92 1,412 

Emniyet Stogu Olusturma Amaci Ile Stok Bulundurma 2,44 1,387 
NOT: (i) n=25 (ii) ölçekte 1 hiç önemli degil, 5 çok önemli anlamindadir; (iii) Friedman çift yönlü 
Anova testine göre (?2=18,100 ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakimdan anlamlidir. 
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 Tablo 4.’den anlasildigi üzere isletmelerde stok bulundurma nedenlerinin önem dereceleri müsteri 
talepleri ortaya çiktigi anda bu talebi aninda karsilamak amaci ile stok bulundurma (4,16), fiyat 
degisimlerinin gerçeklestirildigi dönemlerde, maliyet ve satis avantajlarindan yararlanmak ve kâr elde 
etmek amaci ile stok bulundurma (3.40), zaman ve miktar bakimindan günlük faaliyetlerini gerçeklestirmek 
amaci ile stok bulundurma (3.16), stok miktari arttikça satin alma ve dagitim maliyetlerini düsürme amaci 
ile stok bulundurma (2.92) ve emniyet stogu olusturma amaci ile stok bulundurma (2,44) seklinde 
siralanmaktadir. Belirtilen faktörler önem derecelerine iliskin olarak ortalama degerler degisiklik 
göstermektedir. Bu baglamda siralanan stok bulundurma nedenleri arasinda istatistiksel bakimdan fark 
oldugu söylenebilir.  Isletmelerin tedarikçilerle çalismasinda çesitli kriterlerin önem derecesine ait bilgiler 
Tablo 5.’de gösterilmektedir. 

 
Tablo 5. Uygulamaya Katilan Isletmelerin Tedarikçilerle Isbirligi Kriterleri 

Önem Derecesi 
Tedarikçilerle Isbirligi Kriterleri 

Ortalama Standart 
Sapma 

Zamaninda Teslimat 4,13 1,284 
Tedarikçinin Talepleri Karsilayabilme Gücü 3,90 1,106 
Tedarikçinin Arastirma Gelistirme Faaliyet Düzeyi 3,42 1,336 
Tedarikçinin Teknolojiye Uyum Yetenegi 3,13 1,360 

Cografi Yakinlik  2,19 1,376 
NOT: (i) n=31 (ii) ölçekte 1 hiç önemli degil, 5 çok önemli anlamindadir; (iii) Friedman çift yönlü 
Anova testine göre (?2=33,579 ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakimdan anlamlidir. 

 
Tablo 5.’de görüldügü gibi tedarikçilerle isbirligi uygulamalarinda isletmeler için önem dereceleri 

zamaninda teslimat (4,13), tedarikçinin talepleri karsilayabilme gücü (3,90), tedarikçilerin arastirma 
gelistirme faaliyet düzeyi (3,42), tedarikçilerin teknolojiye uyum yetenegi (3,13) ve cografi yakinlik (2,19) 
seklinde siralanmaktadir. Bu baglamda, isletmeler tedarikçilerle çalismalarinda zamaninda teslimat ve 
tedarikçinin talepleri karsilayabilme gücü büyük oranda önem arz etmektedir. Bunun yani sira siralanan 
kriterlerin önem derecelerine iliskin ortalama degerler orta degerde ve sonuçlar istatistiksel bakimdan 
anlamlidir.  

 Bilisim teknolojilerini kullanan isletmelerin, bu kullanimdan sagladiklari faydalara ilisin bilgiler 
Tablo 6.’da gösterilmektedir. 

Tablo 6. Uygulamaya Katilan Isletmelerin Bilisim Teknolojilerinden Faydalanma Derecesi 
Önem Derecesi 

Bilisim Teknolojilerinden Faydalanma Derecesi 
Ortalama Standart 

Sapma 
Ürünlerin Zamaninda Teslimi Için Planlama ve Satin 
Alma Siparislerinin Olusturulmasi 3,97 1,295 

Planlama ve Envanter Kontrol Faaliyetlerinin 
Gerçeklestirilmesinin Saglanmasi 

3,55 1,270 

Dogru Ürünün, Dogru Yerde Dagitiminin Saglanarak 
Gereksiz Maliyetlerin Engellenmesi 3,41 1,500 

Faaliyet Akisinin Iyilestirilmesinin Saglanmasi 3,31 1,491 
Müsteriler ile Bilgi Paylasiminin Saglanmasi 3,28 1,437 
NOT: (i) n=29 (ii) ölçekte 1 hiç önemli degil, 5 çok önemli anlamindadir; (iii) Friedman çift 
yönlü Anova testine göre (?2=6,286 ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakimdan anlamlidir. 
 

 Uygulamaya katilan isletmelerin bilisim teknolojilerinden faydalanma derecelerini tespit etmek 
amaciyla Tablo 6.’daki faktörler besli likert ölçegi olarak sorulmustur. Ölçekte 1 hiç önemli degil ve 5 çok 
önemli anlamindadir. Tablo 6.’da görüldügü gibi isletmelerin bilisim teknolojilerinden yararlanma dereceleri 
sirasiyla ürünlerin zamaninda teslimi için planlama ve satin alma siparislerinin olusturulmasi (3,97), 
planlama ve envanter kontrol faaliyetlerinin gerçeklestirilmesinin saglanmasi (3,55), dogru ürünün, dogru 
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yere dagitiminin saglanarak gereksiz maliyetlerin engellenmesi (3,41), faaliyet akisinin iyilestirilmesinin 
saglanmasi (3,31) ve müsteriler ile bilgi paylasiminin saglanmasi (3.28) seklindedir.  Bu sonuçlara göre, 
isletmeler bilisim teknolojilerini en fazla, ürünlerin zamaninda teslimi için planlama ve satin alma 
siparislerinin olusturulmasin elde edilen faydadan yararlanmak amaci ile tercih etmektedir. Ancak 
görüldügü gibi siralanan faydalarin ortalama degerleri birbirine yakindir. Bu baglamda isletmelerin 
siralanan faydalardan farkli farkli  derecelerde degil, yakin düzeylerde faydalanmak amaci ile bilisim 
teknolojilerini kullandiklari söylenebilir. 

 Uygulamaya katilan isletmelerin tamami bir dagitim sistemine sahip olmaktadir ve  dagitim yolu 
tercihleri ve kullanimina iliskin bilgiler Tablo 7.’de gösterilmektedir. 

Tablo 7. Uygulamaya Katilan Isletmelerin Dagitim Yolu Tercihleri ve Kullanimi 
Dagitim Yolu Isletme Yüzde 

Karayolu Ile Dagitim  31 100 
Direkt Dagitim  19 61,3 
Havayolu Ile Dagitim 4 12,9 
Demiryolu Ile Dagitim  2 6,5 
Denizyolu Ile Dagitim - - 
Toptancilar Araciligi Ile Dagitim - - 
Perakendeciler Araciligi Ile Dagitim - - 

NOT: Isletmelerin cevaplamada birden fazla seçenegi tercih etmesinden dolayi oranlar 
toplami  %100’ü geçmektedir. 

 
 Tablo 7.’de görüldügü gibi uygulamaya katilan isletmelerin tamami ürün ve hizmetlerinin 

dagitiminda karayolunu kullanmaktadir (%100). Bunun yani sira dagitimda karayoluyla beraber %61,3 ile 
direkt dagitim yöntemini, %12,9 ile havayolu ile dagitim yöntemini ve %6,5 ile demiryolu ile dagitim 
yöntemini kullanmayi tercih etmektedir.  

 Uygulamaya katilan isletmelerin dagitim yolu tercihinde yakalayabilecekleri firsat ve avantajlarin 
önem düzeyine iliskin bilgiler Tablo 8.’de gösterilmektedir. 

 
Tablo 8. Uygulamaya Katilan Isletmelerin Dagitim Yolu Tercihlerinde Yakalayabilecekleri 

Firsat ve Avantajlar 
Önem Derecesi 

Dagitim Yolu Tercihinin Firsat ve Avantajlari 
Ortalama Standart 

Sapma 
Hizli ve Kaliteli Dagitimin Gerçeklestirilmesi 4,13 1,258 
Maliyet Avantaji Saglamasi 4,06 1,237 
Cografik Bakimdan Avantaja Sahip Olunmasi 3,16 1,508 
Dagitim Yolu Seçiminde Tercih Sayisinin Çok Olmasi 2,65 1,199 
Teknolojik Degisimlerin Dagitima Etkisinden Yararlanilmasi 2,45 1,261 

NOT: (i) n=31 (ii) ölçekte 1 hiç önemli degil, 5 çok önemli anlamindadir; (iii) Friedman çift yönlü 
Anova testine göre (?2=34,916 ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakimdan anlamlidir. 
 

 Tablo 8.’de belirtilen sonuçlara göre isletmelerin dagitim yolu tercihinin sagladigi firsat ve 
avantajlar hizli ve kaliteli dagitimin gerçeklestirilmesi (4,13), maliyet avantaji saglamasi (4,06), cografik 
bakimdan avantaja sahip olmasi (3,16), dagitim yolu seçiminde tercih sayisinin çok olmasi (2,65) ve 
teknolojik degisimlerin dagitima etkisinden yararlanilmasi (2,45) seklinde siralanmaktadir. Bu baglamda 
dagitim yolu tercihlerinin sagladigi faydalar, isletmeler açisindan farklilik arz etmekte ve istatistiksel 
bakimdan anlamli olarak sonuçlanmaktadir.  

 Uygulamaya katilan isletmelerin dagitim yolu tercihinde karsilasabilecekleri engel ve 
dezavantajlarin önem düzeyine iliskin bilgiler Tablo 9.’da gösterilmektedir. 
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Tablo 9. Uygulamaya Katilan Isletmelerin Dagitim Yolu Tercihlerinde Karsilasabilecekleri 
Engel ve Dezavantajlar 

Önem Derecesi 
Dagitim Yolu Tercihinin Engel ve Dezavantajlari  

Ortalama Standart 
Sapma 

Tasima Miktari Bakimindan Istenilen Düzeyde Tasinip 
Tasinmamasi  3,77 1,499 

Tüketimin Hizli Gerçeklesmesinden Dolayi Hizli ve Etkin 
Dagitimi Saglamada Güçlük 

3,65 1,112 

Ek Tasima Maliyetleri 3,55 1,234 

Dagitim Araçlarinin Bakim Maliyetlerinin Çok Yüksek 
Olmasi 

2,94 1,237 

Varsa Gümrük Sorunlari 1,34 0,974 
NOT: (i) n=31 (ii) ölçekte 1 hiç önemli degil, 5 çok önemli anlamindadir; (iii) Friedman çift yönlü 
Anova testine göre (?2=47,729 ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakimdan anlamlidir. 

 
 Tablo 9.’da görüldügü gibi isletmelerin dagitim yolu tercihlerinde karsilasabilecekleri engel ve 

dezavantajlarin önem düzeyi tasima miktari bakimindan istenilen düzeyde tasinip tasinmamasi (3,77), 
tüketimin hizli gerçeklesmesinden dolayi hizli ve etkin dagitimi saglamada güçlük ortaya çikmasi (3,65), ek 
tasima maliyetlerinin ortaya çikmasi (3,55), dagitim araçlarinin bakim maliyetlerinin çok yüksek olmasi 
(2,94) ve gümrük sorunlarinin ortaya çikmasi (1,34) seklinde siralanmaktadir. Elde edilen sonuçlar 
istatistiksel bakimdan anlamlidir. Bu baglamda dagitim yolu tercihlerinin yarattigi engeller, isletmeler 
açisindan farklilik arz etmektedir. Ancak isletmeler çogunlukla yurt içi pazarlarda faaliyet gösterdikleri için, 
gümrük sorunlari isletmeler açisindan bir engel olusturmadigi söylenebilir. 

 Uygulamaya katilan ve dagitim yöneticisi bulunduran isletmelerde, dagitim yöneticisinin 
faaliyetlerinin ve etkinliginin önem derecesine iliskin bilgiler Tablo 10.’da gösterilmektedir. 

Tablo 10. Uygulamaya Katilan Isletmelerde Dagitim Yöneticisinin Faaliyetlerinin ve 
Etkinliginin Önem Derecesi 

Önem Derecesi 

Dagitim Yöneticisinin Etkinligi    
Ortalama Standart 

Sapma 
Isletme Açisindan Uygun Destekleri Organize Ederek 
Etkili Tasimayi Gerçeklestirmesi 4,09 1,083 

Isletme ve Müsteriler Için En Hizli ve Etkin Ulastirma 
Faaliyetlerini Gerçeklestirmesi 

3,65 1,434 

Isletme, Tedarikçiler ve Müsteriler Arasinda Rekabet 
Sartlarini ve Etkinligini Saglayacak Sekilde Liderlik 
Görevini Gerçeklestirmesi 

3,52 1,473 

Dagitim ve Sevk Islemlerinde Kullanilacak Teçhizat ve 
Ulasim Araçlarini Seçim Kararlarinin Isletmeye Etkisi 

3,39 1,530 

Siparisleri Elde Etmede Etkinlik ve Verimlilik Saglamasi 3,26 1,453 

NOT: (i) n=31 (ii) ölçekte 1 hiç önemli degil, 5 çok önemli  anlamindadir; (iii) Friedman çift yönlü 
Anova testine göre (?2=5,313  ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakimdan anlamlidir. 

 
 Tablo 10.’da görüldügü gibi isletmelerin dagitim yöneticilerinin etkinligi, isletme açisindan uygun 

destekleri organize ederek etkili tasimayi gerçeklestirmesi (4,09), isletme ve müsteriler için hizli ve etkin 
ulastirma faaliyetlerini gerçeklestirmesi (3,65), isletme, tedarikçiler ve müsteriler arasinda rekabet sartlarini 
ve etkinligini saglayacak sekilde liderlik görevini gerçeklestirmesi (3,52), dagitim ve sevk islemlerinde 
kullanilacak teçhizat ve ulasim araçlarini seçim kararlarinda isletmeye etkisinden yararlanilmasi (3,39) ve 
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siparisleri elde etmede etkinlik ve verimlilik saglamasi (3,26) seklinde siralanmaktadir. Bu bakimdan 
dagitim yöneticilerinin faaliyetlerin, isletmeleri birbirine yakin düzeyde etkiledigi söylenebilir. 

 Uygulamaya katilan ve bilgisayar aglarindan yararlanan isletmelerin, bu kullanimi hangi faaliyetler 
açisindan tercih ettiklerine dair bilgiler Tablo 11.’de gösterilmektedir. 

Tablo 11. Uygulamaya Katilan Isletmelerde Bilgisayar Aglarinin Kullanildigi Faaliyetler 
Önem Derecesi 

Isletmelerde Bilgisayar Aglarinin Kullanildigi 
Faaliyetler Ortalama Standart 

Sapma 

Isletmeler arasi ve Müsterilerle Iletisimin Saglanmasinda  4,00 1,113 

Ürün yada Hizmetlere Iliskin Bilgi Aktariminin 
Gerçeklestirilmesinde 

3,82 1,181 

Müsteri Potansiyelinizin Artirilmasinda 3,77 1,343 

Isletmeye Saglayacagi Verimlilik ve Kâr Avantajinda  3,45 1,143 

Müsteri Siparislerinin Alinmasinda 3,00 1,633 

NOT: (i) n=22 (ii) ölçekte 1 hiç önemli degil, 5 çok önemli  anlamindadir; (iii) Friedman çift 
yönlü Anova testine göre (?2=8,304  ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakimdan anlamlidir. 

 
 Tablo 11.’deki faktörlerin önem dereceleri besli likert ölçegine tabi tutulmus ve isletmelerde 

bilgisayar aglarinin kullanildigi faaliyetlerin önem dereceleri isletmeler arasi ve müsterilerle iletisimin 
saglanmasi (4,00), ürün yada hizmetlere iliskin bilgi aktariminin gerçeklestirilmesi (3,82), müsteri 
potansiyelinin artirilmasi (3,77), isletmeye saglayacagi verimlilik ve kâr avantajinin saglanmasi (3,45) ve 
müsteri siparislerinin alinmasi (3,00) seklinde siralanmaktadir. Bu baglamda gerçeklestirilen faaliyetlerin 
isletmeler için yakin degerlerde önem arz ettigi söylenebilir.  
 
SONUÇ VE ÖNERILER 

 Gelisen ve degisime rekabet sartlarinda faaliyet gösteren isletmelerde, müsteri memnuniyetinin 
saglanmasi ve artirilmasinda  lojistik faaliyetlerinin önemi giderek artmaktadir. Günümüzde Lojistik 
faaliyetleri müsterilerin istek ve özelliklerinden yola çikarak talep tahminlerinin ortaya konmasi ile 
baslamakta, bu tahminlere göre üretimin gerçeklestirilmesi ve üretilen ürün ve hizmetlerin müsterilere 
ulastirilmasini kapsayan bir dizi islemlerin bütünlestirilmesini kapsamaktadir. Yeni düsüncelerin, yeni 
teknolojilerin ve stratejilerin yarattigi etkilerin lojistik faaliyetlerde meydana getirdigi degisimler, 
isletmelerde yürütülen lojistik faaliyetlerin etkinliginin saglanmasini ve bu konuda firsat ve avantajlarin elde 
edilmesini önemli ölçüde etkilemektedir. Ilaç sektörü; müsterileri, tedarikçileri ve rakipleriyle birlikte 
kendine ait birtakim özellikler barindirmasindan dolayi, lojistik faaliyetlerinin performansi hayati bir önem 
kazanmaktadir. Bu baglamda, ilaç sektöründeki lojistik faaliyetlerinin elektronik ortamda 
yapilandirilmasiyla, gerek müsteri memnuniyetinin artirilmasi gerekse isletme maliyetlerinin azaltilmasi 
anlaminda isletme performansina önemli katkilar saglanacaktir. Ilaç sektörünün kapsaminda lojistik 
faaliyetlerinin elektronik ortamda yapilmasiyla ilgili yukarida genel olarak anlatilan arastirma sonuçlarina 
dayanarak isletme yöneticilerine genel olarak su önerilerde bulunulabilir: 

 Ilaç lojistik sektöründe hiz ve zaman ve teslimatta güvenilirlik ilk planda oldugundan dolayi, 
isletmeler müsterilerle iletisimde teknolojinin de yardimiyla daha hizli iletisimi yeni iletisim metotlarina 
önem verilmelidir.  

 Isletmelerin bütün faaliyetlerinde bilisim teknolojileri yapilandirilmali, gelisen teknolojiye yönelik 
olarak degisime ve yenilenme gidilmeli ve bu konuda personel gerekli bir sekilde egitilmelidir.  

 Uygulamaya katilan isletmeler arasinda bilgisayar aglarindan yararlanmayan isletmeler 
bulundugundan bu konuda isletme yöneticileri egitilmeli ve kullanmaya tesvik edilmelidir. Ayrica bir web 
sayfasina sahip olmayan isletme orani çok yüksek oldugundan, yine isletmelere bu konuda egitim verilmeli, 
elde edecekleri faydalar hakkinda bilgilendirilmeli ve gerekirse bu bir yasal zorunluluk haile getirilmelidir. 
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Bu yolla isletmelerin kendi açilarindan çok yüksek derecelerde müsteri memnuniyeti saglayacaklari 
konusunda bilinçlendirilmelidir. 
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ÖZET 

Ülkemizde ve dünya genelinde oldugu gibi KOBI’ler Sivas imalat sanayinde önemli bir paya 
sahiptir. Sivas imalat sanayinde faaliyette bulunan isletmelerin (kamu isletmeleri disinda) tamamina yakin 
bir bölümü KOBI niteligindedir. Bilgi çagini yasayan dünyada bilgisayar teknolojilerinin ekonomideki  önemli 
rolüne ragmen arastirma kapsamindaki isletmelerin büyük bir çogunlugunun bilgisayar teknolojilerinden 
yeterince yararlanmadigi görülmüstür.  

Anahtar Kelimeler: KOBI, Bilgisayar Teknolojileri, KOSGEB 
 
1. GIRIS   

Bilgi çagini yasayan dünyada bilim ve teknolojiye dayali yeni fikir ve buluslarin önemi gün geçtikçe 
artmaktadir. Teknolojideki hizli ilerlemelere paralel olarak degisen piyasa ekonomisi de  üründe, üretim 
biçiminde ve pazarlama tekniklerinde yenilikler yapmayi zorunlu kilmaktadir. Esnek ve dinamik yapilari ile 
KOBI’ler yeniliklere kolay uyum saglayarak günün beklentilerine daha hizli cevap verebilmektedir. 
Küresellesen dünyada küçük ekonomik birimlere ihtiyaç duyuldugu bir zamanda  KOBI’ler her ne kadar 
avantajli konuma geçseler de yogun rekabet ortaminda degisen teknolojiyi ve daha dar kapsamda bilgi ve 
iletisim teknolojilerini yeteri kadar degerlendiremedigi takdirde avantajli konumunu yitirerek dezavantajli 
hale gelmektedir.   
 
2. YENI YÜZYILDA KOBI’LERIN YERI VE ÖNEMI  

21. yy.da isletmelerin yeni model arayislari ön plana çikmistir. Bu isletmeler degisim, yenilesme, 
globallesme, bilgi teknolojilerinin yönetime etkisi, girisimciligin, yatirimciligin ve insan kaynaklarinin yeniden 
tanimlanmasi nedeniyle hükümetlerle kuvvetleri birlestirerek ortak bir sinerji olusturmak amaciyla çok 
yönlü arastirmalar yapmaktadir (YALÇIN, 2005). Isletmecilik anlayisi ekonomik kaynaklarin; emegin, 
sermayenin, enerjinin, bilginin rasyonel kullanimini saglayacak biçimde yeniden yapilandirilmaktadir. 
Ekonomik gelismeyi hizlandirmanin, teknolojik gelismeyi yakalamanin en etkin yöntemlerinden birisi yeni ve 
yaratici fikirleri ortaya koyabilmekle mümkün olmaktadir. Dev ölçekler ve otomasyon ekonomisi 19. yy. 
kosullarinin ve düsüncesinin bir artigi olarak kalmistir ve  bu yüzyilin gerçek sorunlarindan hiçbirini çözecek 
yetenekte degildir. Küçük birimlerin sayisi ise gün geçtikçe artmaktadir ve bu küçük birimlerin bir çogu 
gayet iyi is yapmakta ve gerçekten yararli yeni gelismelerin bir çogunu topluma kazandiranlar bunlar 
olmaktadir (SCHUMACHER,1989). 
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 Günümüzde küçük isletmeleri sahip olduklari esneklikleriyle dinamik, degisen kosullara süratle 
uyabilen; bürokratik olmayan yapilariyla yaratici, yenilikçi, talep bosluklarini süratle yakalayip firsatlari 
zamaninda degerlendirebilin isletmeler olarak algilamak gerekir(MÜFTÜOGLU, 1989). 
 Çagin degisen kosullarinda önemleri giderek artan küçük ve orta büyüklükteki isletmeler (KOBI) 
sahip olduklari avantajlarin yani sira ekonomideki  yeri  dikkate alindiginda KOBI’lere özel politikalar 
gelistirme ihtiyaci ortaya çikmaktadir.  

Türkiye’de KOBI’lerin sayisi hizmet sektörü de dahil olmak üzere, tüm isletmelerin sayisinin % 
99,8’ini ve bu isletmeler de toplam istihdamin % 76,7’sini olusturmaktadir. KOBI yatirimlarinin, toplam 
yatirimlar içindeki payi % 38’e ulasmakta ve toplam katma degerin % 26,5’i yine bu isletmelerce 
yaratilmaktadir. KOBI’lerin toplam ihracat içindeki paylari, yillar itibariyla degisiklik göstermekle beraber, 
ortalama % 10 oraninda gerçeklesmekte ve bu kesimin toplam banka kredileri içindeki payi %  
5’in altinda seyretmektedir  
(http://www.sanayi.gov.tr/WebEdit/Gozlem.aspx?sayfaNo=1874&navigate=var, Erisim Tarihi: 
16.06.2005).  Isletme sayisi ve istihdam kapasitesi açisindan  önemli bir paya sahip olan KOBI’lerin 
yarattigi katma deger, ihracat ve toplam kredilerden aldigi pay degerlendirildiginde bu oranlarin  oldukça 
yetersiz oldugu gözlenmektedir.  
 
3. KOBI’LER IÇIN BILGI TEKNOLOJILERININ ÖNEMI 

Günümüzde isletmeler, bilgi ve iletisim teknolojisindeki ilerlemelerle birlikte, cografi sinirlarin 
kalktigi ve müsterilerin tüm dünya olarak tanimlandigi, üretim ve tüketimin dünya ölçeginde planlandigi 
rekabetçi pazar ortaminda faaliyet göstermek durumundadirlar. Geleneksel yöntemlerle is yapan KOBI’lerin 
uluslararasi pazarlarda büyük isletmelerle rekabet edebilme sansi her geçen gün zorlasmaktadir (KARALAR 
ve Digerleri ,2005). 
 Küresel düzeyde rekabet edebilmenin kosulu yeni teknolojilere ve degisen ekonomik yapiya  hizli 
bir sekilde uyum saglayabilecek teknolojik yetenekler ile donanmayi zorunlu kilmaktadir. Yeni teknolojiler 
arasinda bilisim ve iletisim teknolojileri çok önemli bir yer tutmaktadir. Bu teknolojiler, üretim süreçlerinin 
örgütlenmesinden ürün teknolojilerine kadar pek çok alanda köklü dönüsümlere yol açmis, üretkenlik artisi 
ve rekabet gücünün gelistirilmesinde belirleyici bir rol oynamislardir(TAYMAZ, 2001).  

Küresellesme, Ar-Ge faaliyetlerinin, yeniliklerin ve bilgi teknolojilerinin öneminin artmasi, piyasa 
faaliyetlerindeki esneklik,  rekabetin artmasi, çevre sartlarindaki degisim, is yasami ve yerindeki degisimler  
KOBI’leri büyük oranda etkilemektedir. Bu dinamikler KOBI’ler için avantaj olarak görünse de, eger ilgili 
firmalar bu dinamikleri kendilerine uygulayamazlarsa, bunlar firmalar için bir tehdit unsuru haline 
gelmektedir. Internet ve e-ticaret bu dinamiklerin KOBI’lere uygulanmasinda ve adaptasyonunda önem 
kazanmaktadir (ÇAKMAKLI/ÖZMEN,,2004). “Bilgisayar iletisimi ve aglari alt yapisinin sanayi toplumunun 
demir yollari ya da otoyollari benzetimiyle, gelecegin bilgi toplumunun alt yapisinin önemli parçalarindan 
birini olusturacagi beklenmektedir”(ÖZGENER,2003). 

Bilgi teknolojileri sayesinde KOBI’ler üretim sistemleri ve is akislarini daha sistemli ve hizli hale 
getirebilmektedirler. Diger yandan elektronik ticaret araciligiyla kendilerini tanitma, yeni müsteriler ve 
pazarlar bulma, yan sanayilere entegre olma olanagi elde edebilmektedir. KOBI’lerin yogun rekabet 
ortaminda varliklarini sürdürebilmesi, ürün ya da hizmetlerini farkli ve tercih edilebilir kilacak degisiklikleri 
ne ölçüde ve ne hizda yapabileceklerine baglidir. KOBI’ler bu hedeflerini gerçeklest irirken teknolojinin 
kendilerine sundugu olanaklari kullanarak, isletme içinde ve isletmenin dis dünyayla iliskisinin saglanip 
sürdürülmesinde bilgi teknolojilerinden ve onun sundugu çesitli araçlardan yararlanmaktadirlar. Bu noktada 
bilgi teknolojileri, yenilik ve iyilestirmelerin hizli ve güvenilir sekilde yapilmasina yardimci olmaktadir 
(KARALAR ve Digerleri, ,2005).  

Elektronik ticaret, ticari anlamda bir çok küçük isletme için inanilmaz firsatlar ortaya koymaktadir. 
KOBI’lerin ekonomiye daha derinlemesine katilmasi hem pazar sartlarini iyilestirecek, hem de hareketlilik 
katacaktir. Özellikle isletmeden isletmeye elektronik ticaret KOBI’lere e-tedarik, e-pazaryerleri için önemli 
firsatlar sunabilmektedir. Kurumsal satinalma islemlerinin internet üzerinden gerçeklestirilmesi olarak 
tanimlanan e-tedarik pazari gelecekte rekabet avantaji saglamanin en önemli yollarindandir (SAHIN,2002). 

Bilisim ve iletisim teknolojilerindeki gelismelerle birlikte bilginin internet ortamina tasinmasi 
sonucu ortaya çikan elekt ronik ticaret su sekillerde gerçeklesebilmektedir 
(http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=274 , Erisim Tarihi: 12.08.2005): 
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• Müsteri Odakli Ticaret: Internet üzerinden dogrudan tüketicilere çesitli ürünler satma veya 
bankacilik, borsa araci kurumlulugu gibi hizmetler verme seklinde gerçeklesir. 

• Isletmeler Arasi Ticaret: Özellikle tedarik zinciri dahilindeki ticari faaliyetlerin internet üzerinden 
yapilmasi anlamina gelen isletmeler arasi e-ticaret ile isletmeler bayileri ve tedarikçileri ile internet 
üzerinden son derece hizli ve düsük maliyetli bir sekilde faaliyetlerini gerçeklestirebilmektedirler.  

 
4. TÜRKIYE’DE KOBI’LERE SAGLANAN TEKNOLOJI DESTEKLERI 

Bilgi teknolojilerinin firma ve cografyalarin ötesinde yayginlik kazanmansa ragmen tüm ülkelerde 
KOBI’ler basta olmak üzere uluslar arasi ticaret potansiyeli olan firmalar, uygun prosedürlerin eksikligi, 
bilgiye ve bilgi aglarina erisimlerinin olmamasi veya ticari lojistik destek hizmetlerinin yetersizligi gibi 
nedenlerle uluslararasi elektronik ticaretin disinda kalabilmektedirler.  Elektronik yöntemleri kullanarak yeni 
dis pazarlara yönelmek bir isletmenin  ürün pazarlamasi, tüketici iliskilerinin yönetilmesi ve gelistirilmesi ve 
satis sonrasi tüketici desteginin saglanmasi gibi temel is yapma yöntemlerini degistirmesini gerektirecektir. 
Genellikle baslangiçta bu dönüsümü tamamen yapmak için gerekli kaynaginin olmamasi ve teknik bilgi ve 
deneyim eksikligi KOBI’lerin internete deneyim kazanma ve haberlesme araci ve pazar arastirmasi için bilgi 
saglama kaynagi olarak yaklasmasina neden olmaktadir 
(http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=383, Erisim Tarihi: 17.08.2005). Yapilan 
arastirmalarda gösteriyor ki KOBI’lerin %42’sinin internet baglantisinin bulunmasina ragmen bunlarin 
yalnizca %20’si interneti ticari amaçlar için kullanmaktadir 
(http://www.kobinet.org.tr/kosgebabm/godigital/Docs/GoDigital-Son11.pdf, Erisim Tarihi: 09.05.2005). 
 Türkiye’de 1996 yilindan itibaren KOBI’ler ile ilgili çalismalara agirlik verilmeye baslanmis ve 
KOBI’lerin gelistirilmesi ve çagdas teknolojiye uyum saglayarak agirlasan rekabet ortaminda ayakta 
kalabilmesi için yeni politikalar gelistirilmeye baslanmistir. KOBI’lere yönelik e-ticaret  çalismalari da bu 
politikalarin bir ayagini olusturmaktadir. KOBI teknoloji politikasini Türk Bilim ve Teknoloji Politikasi (1993-
2003) ile birlikte degerlendirmek daha dogru olacaktir. Türkiye’de teknoloji ve yenilik politikalarinin 
uygulanmasi ve bilgisayar teknolojilerinin yayginlasmasi için  faaliyet gösteren önemli kurumlardan bazilari; 
1996 yilinda Ulusal Akademik Ag ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM)  altinda kurulan UBIM (Ulusal Bilgi Merkezi), 
Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Arastirma Enstitüsü (BILTEN), Bilisim ve Arastirma Enstitüsü ve Türkiye 
Teknoloji Gelistirme Vakfi’dir.   

UBIM, genel politikasi çerçevesinde ulusal inovasyon sisteminin bilgi gereksinimlerinin 
karsilanmasina dogrudan ya da dolayli olarak teknolojik kolaylik saglamayi hedeflemektedir. UBIM’in 
saglamakla yükümlü oldugu teknolojik kolayliklar; inovasyon merkezlerini etkinligini ve üretkenligini artirici 
nitelikte, basta bilgisayar aglari olmak üzere bilgi teknolojisi destegi ile basta bilgi ve belge erisimi olmak 
üzere bilgi hizmetleri seklindedir(PEKSEN, 2001). 

TÜBITAK Ar-Ge birimlerinden Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Arastirma Enstitüsü (BILTEN), Bilisim 
Teknolojileri Arastirma Enstitüsü ve  Türkiye Teknoloji Gelistirme Vakfi (TTGV) bilgi teknolojileri alanlarinda 
arastirmalarin gelisimi ve yayginlasmasi için faaliyet göstermektedirler. 

BILTEN bünyesinde bilgisayar donanimi ve yazilimi, elektronik, haberlesme, isaret isleme ve 
kodlama, iletim ortamlari ve bilgi teknolojileriyle ilgili, kontrol, güç sistemleri ve benzeri konularda 
faaliyetler yapilirken, Bilisim Teknolojileri Arastirma Enstitüsü, dünyadaki teknolojik, ekonomik, sosyal 
gelismelere paralel olarak, Türkiye’nin “bilisim toplumu” olmasi amaciyla ulusal kalkinma hedefleri 
dogrultusunda Türkiye’de bilisim teknolojilerinin gelistirilmesi ve yayginlastirilmasi için üst düzeyde 
arastirma-gelistirme ve egitim çalismalari yapmaktadir (PEKSEN,2001). 1991 yilinda kurulan  TTGV’de 
basta KOBI’ler olmak üzere özel sektörde sanayi kuruluslarini teknoloji gelistirme ve inovasyona yatirim 
yapmalarini tesvik etmek amaciyla isletmeleri desteklemektedir.  TTGV tarafindan desteklenen isletmelerin 
çogunlugunu (%73) KOBI’ler olusturmaktadir (ÇOLAKOGLU, 2001). 

Türkiye’nin genel teknoloji politikasi dahilindeki  kurumsal yapilanmadan baska 8. Bes Yillik 
Kalkinma Plani’nda  KOBI’lere yönelik  olarak  teknoloji destekleri verilecegi belirtilmistir (DPT,2000:124-
125). Teknoloji düzeyinin ve ürün kalitesinin yükseltilmesi, verimliligin arttirilmasi, bilgiye erisimimin 
kolaylastirilmasi, rehberlik ve danismanlik hizmetlerinin saglanmasi, ara-yan sanayi bütünlesmesi, 
isletmelerarasi isbirligi ve elektronik ticaret imkanlarinin arttirilmasi gibi unsurlari kapsayan bu desteklerden 
en önemlilerini KOSGEB saglamaktadir.  

KOSGEB Destekleri(http://www.kosgeb.gov.tr/Destekler/, Erisim Tarihi: 15.08.2005): 
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Bilgisayar yazilimi destegi: Isletmelere bilgisayar destekli tasarim/üretim, üretim planlama ve takip 
kontrolü, kurumsal kaynak planlamasi, bakim onarim yazilimlari satin almalari için verilen destekleri kapsar. 
Imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren isletmelerin yararlanabilecegi bu destegin üst limit 8 milyar olup 
%50 oraninda desteklenmektedir. 

E-ticarete yönlendirme destegi: Isletmelerin dünya pazarlarina açilmalari ve rekabet düzeylerini 
yükseltmeri amaciyla, e-ticarete yönelmelerine destek verilmesidir. Imalat sanayi sektöründe faaliyet 
gösteren isletmelerin yararlanabilecegi alt yapi desteginin üst limiti 3 milyar olup %100 oraninda 
desteklenir.  E-ticaret destegi ise e-ticaret yapmalarini ve e-dis ticarete geçmelerini teminin verilen bu 
destegin üst limit, e-dis ticaret portallarinda yer almalari için 4000 YTL, ulusal e-ticaret portallarinda yer 
almalari için ise 2000 YTL olup %50 oraninda desteklenir. 
 Bu desteklerden baska KOBI’lerin bilgi ve iletisim teknolojilerine uyum saglamasi için yapilan en 
önemli çalismalardan  biri de KOBI-NET’in kurulmasi olmustur.  
  KOSGEB Avrupa Birligi Merkezi tarafindan 1998 yilinda kurulan KOBI-NET,  KOBI’lerin yurtdisina 
açilmalari ve AB standartlarinda üretim yapilabilmesi için gerekli enformasyona erisebilmelerini ve yabanci 
firmalarin Türkiye’deki is dünyasi ve isletmeler hakkinda bilgi sahibi olmalarini saglamak amaciyla KOSGEB 
tarafindan kurulmus imalat ve hizmet sektöründeki KOBI’ler ile büyük isletmelerin sanal ortamda 
bulusmasini saglayacak ana sanayi-yan sanayi irtibatinin kurulmasini hedeflemektedir 
(http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=274).  
 
5. KOBI’LERIN BILGISAYAR TEKNOLOJILERINDEN YARARLANMA DURUMUNUN 
BELIRLENMESINE YÖNELIK SIVAS ILINDE UYGULAMA ÇALISMASI 
 
Arastirmanin Yöntemi 

KOBI’lerin bilgisayar teknolojilerini  kullanim düzeylerini belirlemek amaciyla yapilmis bu çalismada 
yöntem olarak soru cetvelleri hazirlanarak görüsme teknigi kullanilmistir. KOBI sahip ya da yöneticileri ile  
yapilan görüsmeler disinda  KOSGEB’in bilgisayar teknolojisi desteklerini Sivas Ili’nde saglayan yürütücü 
kurulusla da görüsülmüs ve  KOBI’lerin bilgisayar teknolojileri ile ilgili  mevcut durumlari ve sorunlari tespit 
edilmeye çalisilmistir.  

Bu arastirmanin örneklemini Sivas Ili’nde imalat sanayinde faaliyet gösteren  KOBI’ler 
olusturmaktadir. Sivas Ticaret ve Sanayi Odasi’ndan edinilen bilgilere göre Sivas’ta imalat sanayinde 
merkez ve ilçelerde olmak üzere  226 isletme faaliyet göstermektedir. Görüsme tekniginin veri toplama 
yöntemi olarak daha ayrintili olmasi ve uzun sürmesi nedeniyle Sivas Organize Sanayi Bölgesi’nde imalat 
sanayinde faaliyette  bulunan 56 isletmeden  30’u ikinci örneklem  olarak belirlenmistir.  

Arastirma sonucu elde edilen verilerin degerlendirilmesinde SPSS programindan yararlanilmis ve 
hazirlanan soru cetvellerine verilen cevaplar sistematik bir sekilde degerlendirilerek frekans tablolar 
olusturulmustur. 
 
Arastirma Bulgulari 
 
Tablo 1: Isletmelerin Genel Özellikleri 
Çalisan Sayisi Frekans Yüzde(%) 
1-10 2 6,7 
11-20 8 26,7 
21-30 7 23,3 
31-40 7 23,3 
40 ve  üstü 6 20 
Faaliyet Alani   
Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi 8 26,7 
Metal Esya Sanayi 7 23,3 
Insaat Sanayi 6 20 
Kimya Sanayi 4 13,3 
Gida Sanayi 3 10 
Tekstil Sanayi 2 6,7 
Toplam 30 100 
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Tablo 1’de  görüldügü gibi arastirmaya katilan isletmelerin çalisan sayisi, faaliyet alanlari dikkate 
alindiginda %26,7’sinin 11-20,  arasi personel istihdam ettigi, %26,7’sinin orman ürünleri ve mobilya 
sanayinde faaliyette bulunduklari görülmektedir. Ankete katilan isletmelerden ikisi 124 ve 125 olmak üzere 
99’un üzerinde personel sayisi ile istihdam kriterine göre orta boy isletme sinifina dahil olurken isletmelerin 
büyük bir çogunlugu  küçük boy isletme sinifina girmektedir. KOBI’lerin faaliyet alanlari degerlendirildiginde 
% 26,7’si orman ürünleri ve mobilya  %23,3’ü metal esya sanayinde faaliyet gösterirken %6,7’si tekstil 
sektöründe faaliyet göstermektedir.  

 
Tablo 2: KOBI’lerde Bilgisayar ve Internet Kullanimi 

Frekans Yüzde (%)  
Evet Hayir 

Bilgisayar Kullanimi 30 (%100) - 
Isletmede Internet Baglantisi Bulunma 24 (%80) 6 (%20) 
E-Mail Adresine Sahip Olma 21(%70) 9(%30) 
Isletmenin Web Sayfasi Bulunma 20 (%66,7) 10 (%33,3) 

 
Isletmelerin bilgisayar ve internet kullanimi incelendiginde, isletmelerin tümünde bilgisayar 

kullanildigi ve büyük bir bölümünde internet baglantisinin oldugu (%80) görülmektedir. Isletmelerin yine 
çogunlugunun e-mail adresine (%70) ve web sayfasina (%66,7) sahip oldugu görülmektedir.  
 

Tablo 3: Bilgisayar Teknolojilerini Kullanim Amaci 
Bilgisayar Teknolojilerini Kullanim Amaci Frekans Yüzde (%) 
Bilgi edinmek 13 43,3 
Hammadde Tedariki 11 36,7 
Kullanmiyorum 6 20 
Toplam 30 100.0 

 
 Tabloda görüldügü gibi KOBI’lerin %43,3’ü bilgisayar teknolojilerini bilgi edinmek amaciyla 
kullaniyorum cevabini verirken, %36,7’si hammadde tedarikinde kullandigini ve %20’si hiç kullanmadigini 
söylemistir. Ancak isletme sahipleri ile yapilan ikili görüsmeler sonucunda isletmelerin internet üzerinden 
hammadde tedarikinde bulunmadigi sadece hammaddelerin kalite, fiyat gibi özellikleri  ile ilgili bilgilere 
ulastigi sonucuna varilmistir.  Bu nedenle bilgi teknolojilerini bilgi edinmek amaciyla kullanan isletmelerin 
orani %80 oldugunu söylemek daha dogru olacaktir.  
 

Tablo 4: Bilgisayar Teknolojilerinin Pazarlama Alaninda Kullanimi 
Bilgisayar Teknolojilerinin Pazarlama Alaninda Kullanimi Frekans Yüzde 
Evet 15 50,0 
Hayir 15 50,0 
Toplam 30 100,0 

 
Tablodan KOBI’lerin pazarlama alaninda bilgisayar teknolojilerinin kullanimi incelendiginde; 

KOBI’lerin %50’sinin pazarlama alaninda bilgisayar teknolojilerini kullandigi, %50’sinin ise kullanmadigi 
görülmektedir. KOSGEB’in KOBI’leri internetle  tanistirmak için tasarladigi ve 1998 yilinda kurulan KOBI-Net 
projesi kapsaminda yerel olarak kurulan  www.e.sivas.net ticaret portalina kayitli 27 isletmenin 200 ürünü 
sanal ortamda tanitilmaktadir. Ancak e-ticaretin ilk asamasinda bulunan bu isletmeler on-line olarak satis 
yapamamakta sadece ürünlerini tanitabilmektedir. Görüsmelerde bilgisayar teknolojilerini pazarlama 
alaninda kullandigini belirten isletmeleri de bu kategoride degerlendirmek gerekmektedir. 
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Tablo 5: Bilgi Teknolojilerinden Yeterince Yararlanmamanin Nedenleri 
Bilgisayar Teknolojisinden yeterince yararlanamamanin 
nedenleri 

Frekans Yüzde (%) 

Ekonomik imkansizlik 19 63,3 
Nitelikli personel eksikligi 15 50,0 
Maliyetinin faydasindan yüksek olusu 2 6,7 
Toplam 30 100.0 

 
 KOBI’lerin bilgi teknolojilerinden yeterince yararlanamamasinin en önemli nedenlerinden ilki 
ekonomik imkansizliklar olurken  nitelikli personel eksikligi (%50) ile  ikinci sirada yer almaktadir.  
Isletmelerin %6,7’si ise bilgi teknolojileri kullanimi için olusturulacak alt yapinin maliyetinin, faydasindan 
yüksek olacagini belirtmistir.  
 

Tablo 6: Bilgi Teknolojilerinin Avantajlari 
Bilgi Teknolojilerinin Avantajlari Frekans Yüzde(%) 

Yeni Dis Pazarlara Açilma 20 66,7 
Bilgiye Erisim Olanagi 16 53,3 
Reklam Tanitim Amaçli 14 46,6 
Firmalarla Isbirligi Yapma Imkani 9 30,0 

  
KOBI’lerin % 66,7’si bilgi teknolojilerini yeni dis pazarlara açilma, %53,3’ü bilgiye erisim olanagi 

olarak, %46,6’si reklam ve tanitim amaçli, %30,0’u ise firmalarla isbirligi yapma imkanini bilgi 
teknolojilerinin avantajlari olarak görmektedir. Yapilan görüsmelerde isletmelerin büyük bir çogunlugu yeni 
dis pazarlara açilmak istediklerini  ve bilgi teknolojilerinin bu konuda yarar saglayacagini düsündüklerini 
belirtmislerdir.  
 

Tablo 7: KOSGEB’in Teknoloji Desteklerinden Yararlanma Durumu 
Frekans(%) Frekans(%)  
Evet Hayir 

Bilgisayar Yazilimi Destegi  4 (13,3) 26 (86,7) 
E-Ticarete Yönlendirme Destegi 5 (16,7) 25 (83,3) 

 
 Tablodan KOBI’lerin  % 86,7’si KOSGEB’in yazilim desteginden yararlanmadigi,  %83,3’ü e-ticaret 
destegi almadigi görülmektedir. Isletmelerle yapilan görüsmelerde isletmelerin büyük bir çogunlugu 
KOSGEB’e basvuruda bulunduklarini ancak henüz bir cevap alamadiklarini belirtmisler ve bu desteklerin 
maliyetinin belirli bir kismini karsilamasi nedeniyle çok avantajli olmadigini söylemislerdir. 

 KOSGEB’in bilgisayar teknolojileri desteklerini isletmelere ulastiran yürütücü kurulus Dizayn 
Bilgisayar’dan elde edilen bilgilere göre Sivas’ta ikisi 27 milyar degerinde, dördü 16 milyar degerinde ve 
ikisi 13 milyar olmak üzere sekiz firma yazilim destegi alirken, 10 isletme  3000 € degerinde  e-ticaret 
desteginin birinci asamasindan  yararlanmistir. Bunlardan baska üç firma da KOSGEB’in yazilim destegi 
kapsaminda VEGA firmasindan yazilim destegi almistir. 
 
6. SONUÇ 

Sivas ilindeki küçük ve orta ölçekli imalat sanayi isletmelerinin bilgisayar teknolojileri ile ilgili 
faaliyetlerinin ve sorunlarinin arastirildigi bu çalismada arastirma kapsamindaki isletmelerin büyük bir 
çogunlugunu küçük isletmeler olusturmaktadir.  

Isletmelerin bilgisayar ve internet kullanimi incelendiginde isletmelerin tamaminda bilgisayarin 
bulundugu ve büyük bir bölümünde internet baglantisinin ve web sayfasinin oldugu görülmektedir. Ancak 
bilgisayar teknolojilerini kullanim durumlari incelendiginde büyük bir çogunlugunun bilgi edinmek amaçli 
oldugu bir kisminin ise bilgisayar teknolojilerini hiç kullanmadigi tespit edilmistir. Isletmelerin büyük bir 
çogunlugu bilgisayar teknolojilerinden yeterince yararlanamamanin nedeni olarak ekonomik imkansizliklari 
ve nitelikli personel eksikligini gösterirken küçük bir bölümü maliyetinin faydasindan yüksek oldugunu ve 
bu nedenle kullanmadiklarini belirtmislerdir.  
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Isletmelerin çogunlugu  bilgisayar teknolojilerinin yeni dis pazarlara açilmak açisindan avantaj 
saglayacagini düsünürken bilgi edinmek ve reklam tanitim gibi yararlar da saglayacagini belirtmislerdir. 
Isletmelerin küçük bir bölümü ise diger firmalarla isbirligi yapmak için bilgisayar teknolojilerin yarar 
saglayacagini düsünmektedirler. 

Arastirma kapsaminda incelenen KOBI’lerin büyük bir çogunlugu KOSGEB’in yazilim ve e-ticaret 
desteklerine basvurdugu  ancak küçük bir bölümünün bu desteklerden yararlandigi ve digerlerinin henüz 
yanit alamadiklari ortaya çikmistir.  
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ÖZET 

 Bilgiye Dayali Yeni Ekonomiler (Knowledge-Based Economy) incelendiginde etkin isleyen ulusal 
inovasyon sistemlerine dayali olduklari gözlemlenmektedir. Söz konusu inovasyon sistemleri içerisinde ise,  
sahip olduklari bir takim özellikler nedeni ile, KOBI’ler önemli roller oynamaktadir. Böylece inovasyon 
süreçlerinin gelistirilmesine yönelik politikalar çerçevesinde KOBI’lere yönelik uygulamalar önemli bir araç 
olmaktadir. Çalismamizin temel amaci, ulusal inovasyon süreçleri ile KOBI’ler arasindaki etkilesimi analiz 
etmektir. Bu çerçevede, KOBI’lerin esnek üretim yapisi, müsteriye yakinliklari, ekonomik potansiyellerinin 
ve girisimcilik ruhlarinin güçlü olmasi gibi özellikleri ile inovasyon sisteminin dinamikleri arasindaki iliskiler 
irdelenecektir. Sonuçta inovasyon sistemi içerisinde KOBI’lerin oldukça önemli fonksiyonlarinin oldugu 
belirlenmektedir. Bu baglamda, KOBI’lerin zayif yönlerini gelistirmeye yönelik uygulamalar ayni zamanda 
inovasyon politikasi seçeneklerinin önemli birer unsuru olmaktadir. KOBI Merkezli Inovasyon Politikalari 
çerçevesinde olusturulabilecek bu unsurlar ise, esas olarak, söz konusu isletmelerin finansman imkanlarini, 
bilgi iletisim aglarini ve istihdam niteliklerini gelistirmeye yönelik uygulamalar ile danismanlik hizmetlerinin 
saglanmasini kapsamaktadir. 
 Anahtar Kelimeler: Ulusal Inovasyon Sistemi, Küçük ve Orta Boylu Isletmeler, Inovasyon 
Politikalari 
1. GIRIS 
 Toplum refahinin artirilmasinda ülkede bulunan kaynaklarin etkin kullanilmasi, baska bir ifade ile, 
verimli isleyen bir ekonomik yapiya sahip olunmasi temel bir kosuldur. Söz konusu kosulun yerine 
getirilmesinde ise ulusal inovasyon sisteminin kurularak etkinlestirilmesinin gerektigi fikri gittikçe 
yayginlasmaktadir. Böylece, bilim ve teknolojideki yetkinlige dayali olarak mal ve hizmet üretimi ve 
sunumu, gittikçe artan oranda  ulusal çapta sistematiklestirilerek analiz edilmeye baslanmistir.  
 Genel olarak Ulusal Inovasyon Sistemi olgusu ile, bilimsel bilgi, teknoloji, üretim ve tüketim gibi 
degisik unsurlarin karsilikli iliski içinde bulundugu, ülke ekonomisinin rekabet edebilirligini artiran dinamik 
bir etkilesim süreci ifade edilmektedir. Çalismamizin amaci, Ulusal Inovasyon Sistemi içerisinde yeniliklerin 
uygulandigi üretim sürecinin yeri ve önemini KOBI’ler baglaminda analiz etmektir. Bu çerçevede, etkin bir 
Ulusal Inovasyon Sistemine ulasmak için, KOBI’lere yönelik uygulanabilecek bir takim politika önerileri de 
gelistirilecektir. 
 Çalismamizin ikinci bölümünde, Ulusal Inovasyon Sistemi analiz edilmektedir. Üçüncü bölümde, 
KOBI’lerin Ulusal Inovasyon Sistemi içerisindeki yeri ve önemi arastirilmaktadir. Baska bir ifade ile, 
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KOBI’lerin Ulusal Inovasyon Sistemi ile etkilesimi incelenmektedir. Dördüncü bölümde ise, inovasyon 
sisteminin daha etkin çalisabilmesi için, KOBI’lere yönelik uygulanabilecek politika alanlari belirlenmeye 
çalisilmaktadir.  
2. ULUSAL INOVASYON SISTEMI  

Ekonomik globalizasyon süreci sonunda, gerek firmalar ve gerekse ülke ekonomileri için, rekabet 
yetenegi artan oranda bilgi ve ögrenme kavramlarina dayali olarak gelismeye baslamistir (Golden vd. 1997: 
28). Bu baglamda, günümüzde verimli isleyen ekonomiler incelendiginde, söz konusu unsurlarin Ulusal 
Inovasyon Sistemleri içerisinde etkinlestirildigi gözlemlenmektedir. Baska bir ifade ile, kaynaklarin etkin 
kullanimi ifade eden yüksek ekonomik verimlilik ile Ulusal Inovasyon Sistemlerinin yetkinligi arasinda çok 
yakin bir iliskili bulunmaktadir (Hwang, 2002: 12). En genel anlami ile inovasyon olgusu bilim ve 
teknolojideki bir gelismeyi ekonomik veya sosyal bir faydaya dönüstürme süreci olarak ifade edilebilir. 
Inovasyon olgusu, basta Kapitalist Sistemin baslangiç dönemlerinde olmak üzere, ekonomik yasamdaki 
önemli dönüsümlerin analiz edilmesinde etkin bir araç olarak kullanilmistir. Daha sonra inovasyon süreci 
birbirinden bagimsiz çok çesitli unsurlari içine alacak sekilde ulusal boyutta ele alinarak 
kavramsallastirilmistir. 

Ikinci Dünya Savasi sonrasi sanayilesmis ülkelerin uzunca bir süre Fordist Üretim Modeline göre 
endüstriyel organizasyonlarini yönettikleri gözlemlenmektedir. Bu üretim modeli verimliligi ölçek 
ekonomisine dayali olarak ortaya çikan avantajlarla açiklamaktaydi. Buna göre, maksimum sayida standart 
ürün üretimini esas alan yaklasimin sonucu olarak ölçek ekonomilerinin birim maliyetlerde sagladigi 
avantajlar verimlilik göstergeleri olarak algilanmaktaydi. Gerek firma ve gerekse kamu politikalari da bu 
tespitten hareketle olusturulan rekabet stratejisine göre belirlenmekteydi. Ancak, özellikle 1980’lerden 
sonra, Japon ekonomisinde basari ile uygulanan, Arastirma ve Gelistirmeye dayali olarak gerçeklestirilen 
esnek üretim biçimi Fordist Üretim Modelinin bir süre sonra terk edilmesine neden oldu. Böylece verimlilik 
veya rekabet gücünün artirilmasi için üretim sisteminde “nicelik” yerine “nitelik” esas alinmaya baslandi. 
Japon ekonomisinin diger gelismis kapitalist ülkelerle karsilastirildiginda kollektivist bir yapiya sahip olmasi 
da degisen üretim sistemi anlayisinda etkili oldu. Buna göre Japonya da yeniliklere dayali üretim sisteminin 
esasi, kollektivist özelligini de gösterecek bir biçimde, Ulusal Inovasyon Sistemi  ile açiklandi. Böylece, 
ekonomide verimlilik artisi saglayan yeniliklerin bulunarak uygulanmasinda, ülkedeki bir çok kamu ve özel 
sektöre ait kurum ve kurulusun ortaklasa çabasinin belirleyici oldugu vurgulanmaktaydi (Golden vd. 2003: 
2). 

Öte yandan, yine özellikle 1980’li yillarla birlikte iktisat literatüründe, “bilgi” nin çok önemli oldugu 
Kapitalizm ötesi yeni bir ekonomik sisteme dogru gidildigi ifade edilmeye baslandi. Teknolojinin dissal bir 
faktör olarak kabul edildigi Neo-Klasik üretim fonksiyonunun büyümenin dinamiklerini yeterince 
gösteremedigi bu Yeni Ekonomi’lerde, bilgi’nin önemli bir ekonomik kaynak olarak belirlendigi 
gözlemlenmektedir. Böylece, firma ve ülkeler için verimlilik ve rekabet anlayisini kökünden degistirecek bir 
biçimde teknoloji olgusunu içsellestiren bir üretim ve büyüme modeli gelistirilmistir. Bunun sonucu olarak, 
ekonomi içerisinde bilginin üretimi, dagilimi ve kullanimi süreçleri büyük bir önem kazanmistir (OECD, 
1999: 11). Bu durum, üretim süreçlerinde verimlilik saglayacak modellerin, ulusal bazda çok sayida 
organizasyonu içine alan bir inovasyon sistemine dayandirilmasina neden olmustur.         

Bütün bu gelismelerden sonra, yeni ürünlerin veya üretim yöntemlerinin bulunmasi sürecini ifade 
eden inovasyon olgusu, ülke içinde farkli kisi, grup, sektör ve organizasyonlar arasinda çok yönlü ve 
karsilikli iliskiler çerçevesinde gelisen bir süreci ifade edecek sekilde sistematiklestirilmistir. Böylece, 
verimlilik artisi dolayisi ile rekabet üstünlügü saglayacak ekonomik yenilik yaratan üretim modelleri “Ulusal 
Inovasyon Sistemi” kavramina dayali olarak açiklanmaya baslanmistir. Bölgelerin, sektörlerin ve firmalarin 
verimliliklerini gelistirme becerileri ile içinde bulunduklari ulusal inovasyon sistemi arasinda çok yakin 
iliskiler kurulmustur. Bu anlayisa göre, her seyin globalleserek küresellesmenin bir parçasi oldugu günümüz 
ortaminda dahi, bütün öz dinamiklerine ragmen ekonomik birimlerin verimlilik becerileri son analizde ulusal 
inovasyon sisteminin kisitlari ile sinirlanmaktadir (Arikan, 2003: 38-40) .     

Ulusal Inovasyon Sistemi çerçevesinde hangi alt sistemlerin veya kurumlarin mekanizma içine 
alinmasi gerektigine iliskin bir çok degisik görüs ileri sürülmektedir. Bu çalisma çerçevesinde, Ulusal 
Inovasyon Sistemi ile, faaliyetleri ve etkilesimleri ülkenin ekonomik ve sosyal yasaminda yeni bilgi ve 
teknolojilerin üretilmesine, uygulanmasina ve yayilmasina imkan veren çesitli birimlerin olusturdugu 
network ifade edilmektedir. Buna göre, network içerisinde genel olarak dört temel birim bulunmaktadir. 
Bunlar, Bilimsel Bilgi Üreten Birimler, Teknolojik Bilgi Üreten Birimler, Firmalar ve Tüketiciler olarak 
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sayilabilir (OECD, 1999: 9). Üniversiteler ve Arastirma Kurumlari Bilimsel Bilgi Üreten Birimler olarak kabul 
edilmektedir. Öte yandan, bilimsel bilgiyi teknolojik bilgiye dönüstüren Enstitüler ve benzeri kurumlar 
Teknolojik Bilgi Üreten Birimleri olusturmaktadir. Teknolojik bilgilerin ekonomik yasamda uygulanmasi 
Firmalar tarafindan gerçeklestirilmektedir. Yenilikler sonucu ortaya çikan ürünler ise Tüketiciler tarafindan 
talep edilmektedir. 

Ulusal Inovasyon Sistemi özünde bir network’tür. Dolayisi ile, dinamik ve  interaktif  bir iliskiler 
agina sahiptir. Sistemin belli bir noktadan yönlendirilmesi veya kontrol edilmesi söz konusu degildir. Sistem 
içerisindeki iliskiler tek bir hat üzerinde geriye dönüssüz degil, çok yönlü ve karsilikli bir nitelige sahiptir. 
Böylece Birimler arasinda her biri bir öncekine bagli edilgen iliskilerin olmasi söz konusu degildir 
(Houghton, 2000: 6). Bilimsel Bilgi Üreten Birimler, Teknolojik Bilgi Üreten Birimler, Firmalar ve Tüketiciler 
hep birlikte aktif rol oynamaktadir. Bu durumda, klasik inovasyon anlayisinin ileri sürdügü sekilde Bilimsel 
ve Teknolojik Bilgi’nin üretildigi Birimler’in sistem içerisinde tek basina bir deger yaratmalari mümkün 
olmamaktadir. Öyle ki, yeni icatlarin yapilmasi artik bagimsiz ve izole olmus Thomas Edison gibi bilim 
adamlarinin tekelinden çikmis, çok yönlü ve dinamik Ulusal Inovasyon Sistemlerinde gerçeklestirilir 
olmustur (Stiglitz, 1999 : 37). Yeni gelistirilen Ulusal Inovasyon Sisteminde, tüketiciler de sadece sistem 
içerisinde üretilen yeni ürünleri talep eden  pasif unsurlar degildir. Bunun tersine, Tüketim Birimi, 
Japonya’nin esnek üretim modeli örneginde görüldügü gibi, Ulusal Inovasyon Sistemi içerisinde yeniliklerin 
tüketici tercihlerine göre belirlendigi bir esneklik içinde dönüsmesini saglamaktadir. Öte yandan, yeni bilgi 
ve teknolojilerin uygulama alani buldugu is yasami da sistemin etkin islemesinde önemli bir rol 
oynamaktadir. Çalismamizin bundan sonraki bölümünde firmalarin oynadigi bu rolü KOBI’ler baglaminda 
analiz edecegiz.   
3. INOVASYON VE KOBI’ LER 

Ulusal Inovasyon Sistemi’nin etkinlesmesinde rol oynayan önemli asamalardan biri yaratilan 
yeniliklerin basarili bir biçimde uygulanmasidir. Bilimsel ve teknolojik arastirmalar sonucu ortaya konan 
bulgular, firmalarda etkin bir biçimde uygulanma imkani bulamazlarsa, yeni yada daha geliskin bir ürün 
veya üretim yöntemine dönüsemezler. Bu sekilde bilim ve teknolojik gelismeleri ekonomik ve toplumsal 
faydaya dönüstüremeyen inovasyon sistemlerinin de etkinlesmesi söz konusu olamaz. Bu çerçevede, 
özellikle Küçük ve Orta Boylu Isletmeler (KOBI’ler), sahip olduklari nitelik ler nedeni ile, büyük bir önem arz 
etmektedirler. Bundan sonra çalismamizin temel amacida bu önemi ortaya koyan bir analiz gelistirmektir.  

KOBI tanimlarinda çesitli kriterlerin ve bu kriterlere iliskin de farkli ölçütlerin kullanildigi 
gözlemlenmektedir. Isletmelerin bagli olduklari iskollarina ve üretim tekniklerine oldugu kadar içinde 
bulunduklari ülkenin sanayilesme düzeyine göre çok çesitli tanimlar yapilabilmektedir. Örnegin, Ingiltere’de 
imalat sektöründe 250 isçiden daha az istihdama sahip isletmeler KOBI statüsünde sayilirken, insaat ve 
madencilik sektöründe bu sayi 25 isçi olarak belirlenmektedir. Almanya’da da 250 isçi sayisi imalat 
sektöründe çalisan isletmeler için KOBI sayilabilmeye yeterli olurken, toptan ticaret yapan isletmeler için bu 
sayi 99 ve perakende ticaret yapan isletmeler için ise 49 sayisina kadar gerilemektedir. Ülkemizde Sanayi 
ve Ticaret Bakanliginin KOBI’lerle ilgili kurulusu olarak KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelistirme ve 
Destekleme Idaresi Baskanligi), imalat sektöründe 150’ye kadar isçi çalistiran isletmeleri KOBI statüsünde 
saymaktadir.  Öte yandan, çalistirilan isçi sayisi disinda baska göstergelerde KOBI tanimlamalarinda 
kullanilmaktadir. Buna göre, Almanya’da imalat sektöründe yillik hasilati 40 milyon Euro olan isletmeler 
KOBI statüsüne alinirken, Ingiltere de perakende sektöründeki isletmelerin KOBI sayilabilmesi için 50 bin 
Poun’dan daha az hasilata sahip olmalari gerekir (Akgemci, 2001:7-11). 

Görüldügü gibi, KOBI’ler için kesin kriterler kullanarak tek bir tanim yapmak oldukça güçtür. 
Ancak, büyük isletmelerle karsilastirildiklarinda, KOBI’lerin bir takim ortak özelliklerinin oldugu 
belirlenmektedir. Böylece bu ortak özelliklerden hareket ederek olusturacagimiz bir analiz çerçevesinde 
KOBI’lerin inovasyon sistemi içerisindeki rollerini belirleyebiliriz. Buradan hareket edildiginde, KOBI’lerin 
göreli küçüklüklerinden kaynaklanan bir takim özellikleri nedeni ile ulusal inovasyon sistemi içerisinde 
önemli fonksiyonlari yerine getirdigi gözlemlenmektedir. Gerçektende, ampirik çalismalarda belirlendigi 
sekilde, KOBI’ler sahip olduklari nitelikler itibari ile, büyük isletmelerle karsilastirildiginda, inovasyon 
uygulamalarina çok daha fazla yatkindirlar (Cogan, 1993, Santarelli vd. , 1996, Martinez-Ros vd. , 2002). 
Baska bir ifade ile, KOBI’ler büyük isletmelere göre Ulusal Inovasyon Sistemi Içerisinde çok daha önemli 
fonksiyonlari yerine getirmektedir. KOBI’lerin inovasyon sistemi içerisindeki önemini belirleyen özellikleri 
asagida belirlenen basliklar çerçevesinde ortaya konabilir.  
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3.1  KOBI’ler Yeniliklerin Ekonomik Sistemin Genis Kesimine Uygulanmasina Imkan Veren 
Büyük Bir Potansiyele Sahiptirler 

KOBI’ler genel olarak bütün ülkelerde çok önemli bir ekonomik potansiyele sahiptirler. KOBI’ler 
ekonomide toplam isletmeler içinde sahip olduklari pay, yarattiklari istihdam ve katma deger gibi özellikler 
nedeni ile oldukça önemli bir yere sahiptir. Tablo.1’deki verilerden görülebilecegi gibi, KOBI’lerin gerek 
toplam isletme sayisi, gerek üretim miktari ve gerekse istihdam sayisi bakimindan ülke ekonomileri 
içerisinde önemli bir agirliklari bulunmaktadir. Üstelik bu durum, degerlerde bir miktar oynama olsa da, 
hem gelismis ve hem de gelismekte olan ülkeler açisindan geçerlidir.  
 

Tablo.1 : KOBI’lerin Çesitli Ülke Ekonomileri Içerisindeki Agirliklari 
KOBI Payi 
(%) 

 
ABD 

 
Almanya 

 
Hindistan 

 
Japonya 

 
Ingiltere 

 
G.Kore 

 
Italya 

 
Türkiye 

 
Isletme 
Sayisi 

 
97,2 

 
99,8 

 
98,6 

 
99,4 

 
96,0 

 
97,8 

 
97,0 

 
98,8 

 
Üretim 
Miktari 

 
36,2 

 

 
49,0 

 
50,0 

 
52,0 

 
25,1 

 
34,5 

 
53,0 

 
37,7 

 
Istihdam 
Sayisi 

 
50,4 

 
64,0 

 
63,2 

 
81,4 

 
36,0 

 
61,9 

 
56,0 

 
45,6 

Kaynak: ( Akgemci, 2001: 17 ) 
 

Sonuç olarak, KOBI’lerin ekonomilerde isletme sayisi, istihdam ve üretim hacmi olarak oldukça 
genis bir paya sahip olabilmeleri, yaratilan yeniliklerin bütün bir ekonomi içerisinde yayilabilmesinde çok 
önemli rol oynamaktadir. Bu durumda KOBI’ lerin Ulusal Inovasyon Sistemi içerisindeki önemini 
artirmaktadir. Çünkü bilim ve teknoloji alaninda sagladigi gelismeleri uygulamaya yeterinde yansitamayan 
inovasyon sistemlerinin etkin olmalari düsünülemez.  

Nitekim Avrupa Birligi, Amerika Birlesik Devletleri ve Japonya gibi rekabet ettigi bölgeler ile 
karsilastirildiginda, bilimsel arastirma performansi onlarin çok fazla gerisinde olmamasina ragmen, yeni 
ürün ve üretim yöntemlerinin gelistirilmesi bakimindan söz konusu ülkelerin oldukça gerisinde kalmaktadir. 
Avrupa’nin, bilimsel ve teknolojik arastirmalardaki etkinliklerine ragmen ekonomik yenilik konusunda 
rekabet ettigi bölgelerin gerisinde kalmasi durumu “Avrupa Paradoxu” kavrami ile isimlendirilmektedir. Bu 
durum Avrupa’da üretilen bilimsel ve teknolojik bilgilerin ekonomik yasamda verimliligi artiracak sekilde 
kullanilmasi konusunda önemli bir sorunun yasandigina isaret etmektedir. Bu durum Birligin ekonomik 
gelismesini hizlandirmak amaci ile olusturulmus bir çok organizasyonda belirlenmistir. Yine bu 
organizasyonlarda, sorunun çözümüne iliskin olarak, önemli bir ekonomik potansiyele sahip olan KOBI’lere 
yönelik politikalara isaret edilmistir (European Commission: 2002a, 11). Böylece, önemli bir ekonomik 
potansiyele sahip olan KOBI’lerin desteklenerek güçlendirilmesi, bilimsel ve teknolojik gelismelerin is 
yasaminda yeterince uygulama alani bulmasina imkan taniyacaktir. Sonuç olarak, bilim ve teknolojideki 
ilerlemeler ekonomik gelisme sürecine yeterince yansitilabilecektir.           
3.2 KOBI’ler Sürekli Olarak Yeniliklerin Uygulanmasini Esas Alan Bir Girisimcilik 
Stratejisine Sahiptirler 

KOBI’lerin önemli özelliklerinden biri “girisimcilik” unsurunun etkin olmasidir. Bu durum yeniliklerin 
söz konusu isletmelerde uygulama alani bulmasini kolaylastirmaktadir. Girisimcilik, üretim faktörlerini 
katma deger saglayacak sekilde etkin bir is plani çerçevesinde organize etmeyi amaçlayan ekonomik bir 
faaliyet olarak tanimlanabilir. Girisimciligin basarili olabilmesi için, gösterdigi ekonomik faaliyet alaninda ya 
tamamen yeni bir etkinlik ortaya koymasi ya da yerlesik mevcut ekonomik birimler tarafindan sürdürülen 
faaliyetleri verimlilik saglayabilecek sekilde yeniden organize edebilme yetenegine sahip olmasi 
gerekmektedir. Böylece girisimcilik basit bir isletme kurma faaliyeti veya mevcudu aynen tekrar eden bir 
ekonomik etkinlik olarak algilanamaz. Buna göre, girisimciligin özünde degisimi arayarak ona cevap verme 
gayreti, yani yaraticilik yatmaktadir. Degisim merkezli bir strateji süphesiz her asamasinda önemli riskler 
içermektedir. Bu anlamda girisimcilik risk alabilme ve yönetebilme fonksiyonlarini da kapsar (Drucker, 1993 
: 27-28). 
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Böylece, girisimcilik olgusu, yeniliklerin uygulanmasi sonucu verimlilik artislarina bagli gerçeklesen 
makroekonomik büyüme sürecinin önemli bir unsurudur. Bu baglamda, Ulusal Inovasyon Sisteminin 
gelistirilmesini esas alan strateji çerçevesinde girisimciligi gelistirmeye yönelik politikalar önemli bir yer 
tutmaktadir. Uygulamalarina bakildiginda ise, girisimciligi destekleyen politikalar içerisinde KOBI’leri merkez 
alan bir stratejinin benimsendigi görülmektedir. Çünkü girisimciligin esaslari ile KOBI’lerin faaliyetlerini 
sürdürürken benimsedikleri ilkeler arasinda büyük bir benzerlik vardir. Çünkü büyük sirketlerin ölçek 
ekonomilerinden kaynaklanan avantajlarina karsilik, KOBI’lerin sahip olduklari kisitli üretim kapasiteleri ile, 
hiçbir yenilik faaliyetine girismeden piyasada tutunabilmeleri oldukça güçtür. Baska bir ifade ile, büyük 
isletmeler karsisinda pazarda ayakta kalabilmek için KOBI’ler degisim ve yenilikten bir firsat olarak 
yararlanmak zorundadirlar (OECD, 2004a: 8-11). Bu anlamda da KOBI’lerin önemli bir girisimcilik veya 
yenilik kaynagi oldugu söylenebilir 
 Büyük isletmeler pahali Ar-Ge çalismalarini finanse edecek kaynaklara, bilgi birikimini güçlendiren 
etkin iletisim agi altyapisina, kalifiye elemanlara yüksek ücret ödeyecek yeterli fonlara sahip olsalar dahi, 
piyasada kurmus olduklari üstünlük nedeni ile yenilik arama motivasyonlarini kolaylikla kaybetmektedirler. 
Genellikle büyük firmalar tek baslarina veya diger birkaç firma ile anlasarak piyasada monopol gücü 
olusturma egilimindedirler. Böylece, ölçek ekonomilerinin sagladigi avantajlar sayesinde, oldukça yüksek bir 
kar marji ile çalisirken üretim süreçlerinde her hangi bir degisime girmeyi riskli bulabilmektedirler. Baska bir 
ifade ile, büyük firmalarin piyasada sahip olduklari güç onlari aktif bir biçimde inovasyona yönlenmeleri 
konusunda isteksiz kilmaktadir. Ampirik çalismalarla da belirlenen bu durum KOBI’lerin Ulusal Inovasyon 
Sistemi içerisindeki önemine isaret etmektedir (Martinez-Ros vd. 2002: 48). Baska bir ifade ile, KOBI’ler bir 
is stratejisi olarak yenilikçilige, büyük isletmelerle karsilastirildiginda, çok daha yakindir.     
3.3  KOBI’ler Yeniliklere Kolaylikla Uyabilecek Esnek Üretim Yapilarina Sahiptirler 

KOBI’ler sahip olduklari nitelikler nedeni ile, Modern Ulusal Innovasyon Sisteminin dinamik 
yapisina en iyi biçimde uyum saglayan ekonomik birimlerdir. Böylelikle yeni fikirlerin ve buluslarin kolaylikla 
uygulanma alani buldugu KOBI’ler, ekonomilerin büyük bir esneklik içinde dönüserek gelismelerine imkan 
tanimaktadir.  Öncelikle, nispeten küçük isletmeler olduklarindan, bürokrasinin KOBI’lerin isleyis 
süreçlerindeki esneklikleri azaltmasi söz konusu olamaz. Öte yandan, teknolojik ilerlemelere uygun bir 
biçimde yeni üretim yöntemlerinin uygulanmasi gerektiginde, karsilasilan ek maliyetler nispeten küçüktür. 
Ayrica çalisan personel ile iliski kanallari informel ve çok daha siki oldugundan yeni üretim süreçlerine 
motivasyonlari kolaylikla saglanabilir. Böylece degisimin bütün isletme içerisine yayilmasi çalisanlarla sahip 
olunan bu informel fakat güçlü iliski sayesinde daha kolay olabilmektedir.  Baska bir ifade ile, etkin bir 
inovasyon performansi gösterebilmek için gerekli olan personel motivasyonu KOBI’erde daha kolay 
saglanabilmektedir. Dolayisi ile, dinamik bir organizasyon olarak yenilikleri çabuk ögrenme ve uygulama 
yeteneklerinin oldugunu söyleyebiliriz. (Nooteboom, 1994: 340).    

Teknolojik ürünlerin ilk piyasaya çikis asamalarinda genellikle taleplerinin oldukça kisitli oldugu 
gözlemlenmektedir. Böylece bu tür ürünlerin kullanimi yayginlasincaya kadar, özellikle büyük isletmeler 
tarafindan, üretilmeleri mümkün olmamaktadir.  KOBI’ler sahip olduklari küçük ve esnek üretim yapilari ile 
pazari sinirli bu tür yeni ürünleri üretebilme imkanina sahiptirler (Akgemci, 2001:16) . Bu durumda KOBI’ler  
yeni ürünlerin piyasada tutuluncaya kadar geçen süreçte var olabilmelerini saglamak konusunda önemli bir 
rol oynamaktadirlar.   
3.4 KOBI’ler Tüketiciler ile Kurabildikleri Yakin Iliskiler Sayesinde Yeniliklerin Etkin Bir 

Biçimde Üretilmesini Saglamaktadirlar 
Ulusal Inovasyon Sistemi içerisinde tüketiciler oldukça aktif bir rol oynamaktadir. Böylelikle, 

yenilikler üretim yapilarini sürekli olarak tüketici ihtiyaçlarina duyarli bir biçimde dönüstürebilirlerse basarili 
olabilirler. Tüketici ihtiyaçlarini esas alan yeniliklerin çok daha çabuk gerçeklestikleri ve piyasada 
tutunabildikleri belirlenmektedir. Çünkü basarili yeniliklerin dayandigi bilgi birikiminin en önemli 
kaynaklarindan birisi tüketicilerle gerçeklestirilen iletisimdir. Japonya’nin esnek üretim modeli örneginde 
görüldügü gibi, bütün tüketicilerin tek tek isteklerini cevaplama çabasi bir çok yeniligin temelini teskil 
etmistir (OECD, 1999:26). Bu durumda tüketiciler ile yogun iliski kurma imkanina sahip olan KOBI’lerin 
inovasyon uygulamalarinda önemli katkilarinin oldugunu söyleyebiliriz. Gerçektende, KOBI’ler, tüketicilerle 
sahip olduklari yakin iliski sayesinde, pazarin tüketici ihtiyaçlarini karsilayabilecek sekilde ne tür yeni 
ürünlere açik oldugunun tespitinde önemli bir bilgi birikimine sahip olabilirler.   Böylece büyük miktarlarda 
yatirim harcamalarina gitmeden önce, yeni bir fikir veya bulusa karsi pazarin verebilecegi tepkinin tahmin 
edilmesinde önemli bir rol oynayabilirler.     



 51 

4. KOBI MERKEZLI INOVASYON POLITIKASI  UYGULAMALARI  
Yukaridaki bölümde belirledigimiz sekilde, KOBI’ler, sahip olduklari bir takim özellikler nedeni ile, 

Ulusal Inovasyon Sistemi’nin etkinlestirilmesinde önemli fonksiyonlari yerine getirebilmektedir. Bu nedenle 
Ulusal Inovasyon Sistemini gelistirmeye yönelik politikalar içerisinde KOBI’lere özel bir yer verilmeye 
baslanmistir. Böylece, ekonomilerin rekabet gücünü artirmayi amaçlayan strateji çerçevesinde Ulusal 
Inovasyon Sistemini gelistirmeye yönelik politikalar ile birlikte KOBI’lerde önemlerini artirmislardir. Baska 
bir ifade ile, KOBI’lere yönelik uygulamalarla inovasyon kapasitesini artirmaya yönelik politikalar büyük 
oranda özdeslesmistir. KOBI Merkezli Inovasyon Politikasi Uygulamalari seklinde ifade edebilecegimiz 
yaklasim çerçevesinde, esas olarak, söz konusu isletmelerin zayif yönlerinin gelistirilmesine çalisilmaktadir.    

14-15 Haziran 2000 tarihlerinde Italyanin Bologna kentinde toplanan Avrupa Birligi Bakan ve 
Temsilcileri yayinladiklari bildiride, ülkelerin rekabet güçlerini yükseltebilmeleri için etkin bir Ulusal 
Inovasyon Sistemi kurmalari gerektigini isaret ederek, bu süreçte KOBI’lerin zayif yönlerini destekleyici 
uygulamalari önemli bir yöntem olarak belirlemislerdir. Söz konusu politikalar çerçevesinde KOBI’lere 
yönelik olarak, iletisimlerini artirmak için network aginin güçlendirilmesi, kalifiye personel saglanmasi ve 
danismanlik hizmetlerinin sunulmasi, finansman imkanlarinin gelistirilmesi, ilgili mevzuatin etkinliklerini 
kolaylastiracak sekilde düzenlenmesi gibi uygulamalarin hayata geçirilmesi öngörülmektedir.  

Avrupa Birligi’nin 2010 yilina kadar rekabet gücü yüksek, dinamik bir bilgi ekonomisi niteligini 
kazanmasini öngören Lizbon Stratejisi’nin eylem planinin odak noktasini da, KOBI’lere yönelik uygulamalar 
olusturmaktadir. Girisimciligin gelismesine paralel olarak ekonomik yenilik ve ilerlemeler arasinda güçlü bir 
baglanti kurularak, söz konusu çerçevede dönüsümün saglanabilmesi için KOBI’lerin desteklenmesi önemli 
bir araç olarak benimsenmistir. Baska bir ifade ile, ekonomilerin dinamizmi ve rekabet gücü ile yenilik veya 
girisimcilik arasinda dogrudan bir bag kurularak, olusturulan stratejinin odak noktasina da KOBI’lerin 
güçlendirilmesine yönelik politikalar  konulmustur.  Bu strateji ile birlikte,  girisimciligi destekleyici 
programlar ve risk sermayesi fonunu gelistirici uygulamalar yaninda, egitim ve danismanlik hizmetlerinin 
önem kazandigini görmekteyiz.  

Avrupa Birligi tarafindan olusturulan 6. Çerçeve Programi ise, öncelikle Avrupa’nin yaratici ve 
yenilikçi düsünceyi kullanmada ve bilgi toplumuna dönüsme sürecinde ABD’nin ve Japonya’nin gerisinde 
kaldigini tespit etmektedir. Buradan hareketle, rekabet ettigi bölgelerle arasinda olusan farkin kapatilmasi 
amaci ile, basta AB üyesi ülkeler olmak üzere, yaratici düsüncelerin ve yenilikçi potansiyelin harekete 
geçirilmesine hizmet edecek projelerin desteklenecegini belirtmektedir. Programin bir çok uygulama alani 
olmakla birlikte, KOBI’lere özel bir önem verdigi gözlemlenmektedir. Öyle ki, Avrupa genelindeki büyük 
isletmelerle karsilastirildiginda, KOBI’lerin istihdam edilen isçi basina iki kat daha fazla yenilik yaptigi tespiti 
yapilarak, söz konusu kuruluslar ekonomide degisimin motoru olarak kabul edilmektedirler.   

Ülkemizde de ekonomi içerisinde KOBI’lerin etkinligini artirmak üzere 12.04.1990 tarih ve 3624 
sayili kanun ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme Idaresi Baskanligi (KOSGEB) 
kurulmustur. KOSGEB 1996’dan bu yana kurdugu Teknoloji Gelistirme Merkezleri (TEKMER) ile teknolojiye 
dayali ya da teknoloji üreten sirketlerin kurulmasi ve desteklenmesi alaninda çalismalar yürütmektedir. 
Ayrica TÜBITAK- Teknoloji Izleme ve Degerlendirme Baskanligi, Türk Sanayinde Ar-Ge faaliyetlerini 
artirmak için Ar-Ge yapan sirketlere proje bazinda yardim yapmaktadir.  Halen uygulamasi süren KOBI 
Stratejisi ve Eylem Plani ile AB 6. Ar-Ge Çerçeve Programi kapsaminda KOBI’lerin teknoloji ve yenilikçilik 
kapasitelerinin gelistirilmesine yönelik stratejilerin olusturulmasi ve projelerin hazirlanmasina 
çalisilmaktadir.  

Gerek Avrupa Birligi Uygulamalari ve gerekse buna uyum saglamaya çalisan Türkiye uygulamalari 
göz önüne alindiginda, asagida belirlenen konularin öne çiktigi belirlenmektedir. KOBI’lere yönelik 
politikalar içinde öne çikan en önemli üç uygulama alani, finasman, iletisim ag yapisi, istihdam ve 
danismanlik gibi konularda saglanan destekleri kapsamaktadir (European Commission, 2002a: 27).   
4.1 KOBI’lere Finansman Destegi Saglanmasina Yönelik Uygulamalar 

KOBI’lerin Ulusal Inovasyon Sistemi içerisinde fonksiyonlarini etkin bir biçimde yerine 
getirebilmeleri için desteklenmeleri gereken en önemli alanlardan biri finansmandir. Yenilikleri uygulama 
konusunda güçlü egilimlere sahip olan KOBI’ler faaliyetlerini sürdürürken çok önemli finansman 
problemleriyle karsilasmaktadirlar. Sorunun iki temel kaynagi belirlenebilir (OECD, 2004a:18).  

Öncelikle, bilindigi gibi, yenilikçi faaliyetler nispeten uzun dönem getiri saglayan riskli 
aktivitelerdir. Çünkü yenilik getirmeyi amaçlayan etkinliklerin büyük oranda basarili olmasi beklenemez. 
Üstelik yenilikçi uygulamalari hayata geçirmeye çalisan girisimcilerle fon arz eden birimler arasinda yasanan 
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asimetrik bilgi problemi çok daha siddetlidir. Diger tür ekonomik faaliyetleri yürüten girisimcilere göre, 
yenilikçi yatirimlari yürüten girisimciler fon arz edenler karsisinda çok daha fazla bilgiye sah ip 
olabilmektedir. Böylece fon arz edenlerin asimetrik bilgi sorunun çok daha yogun yasandigi bu tür 
girisimlere kaynak saglamak konusunda oldukça çekimser olduklari gözlemlenmektedir. Bu durumunda 
inovasyon uygulamalari süresince yürütülen faaliyetlerin finansmanini oldukça güçlestirdigini belirleyebiliriz.  

Ikinci olarak, KOBI’ler nispeten küçük isletmeler oldugu için, sirketin yapisi hakkinda bilgi veren 
formel bilgi kaynaklarina çok fazla sahip degildir. Bunun için KOBI’ler inovasyon uygulamalari disindaki her 
hangi bir etkinlik sirasinda dahi faaliyetlerini dis kaynaklarla finanse ederken zorlanmaktadirlar. Boyutlari 
küçük oldugu için borsaya açilma imkani bulamayan KOBI’ler, sermaye piyasasi imkanlarini 
kullanamadiklari gibi, sirket hakkindaki bilgilerin seffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulmasi sansinida 
yitirmektedirler. KOBI’lerin sahip olduklari kisitli kaynaklar nedeni ile, kendilerini Bagimsiz Kredi 
Derecelendirme Kuruluslarina sürekli izleterek kredibilitelerini iliskin raporlar sunmalarini saglamalari da 
mümkün degildir. Bu durumda KOBI’lerle fon arz edenler arasinda finansal piyasalarda olusan asimetrik 
bilgi sorunu daha da artmaktadir.   

Sonuç olarak, inovasyon uygulamalarina yönelen KOBI’lerin finansal piyasalarada asimetrik bilgi 
probleminden kaynaklanan önemli kisitlarla karsi karsiya oldugunu söyleyebiliriz. Bunun için, KOBI Merkezli 
Inovasyon Politikalarinin temel uygulama alanlarindan biri söz konusu isletmeleri finansal yönden 
desteklemektir. Avrupa Birligi politikalarina bakildiginda KOBI’lerin finansman sorunlarinin çözümüne 
yönelik uygulamalarin, söz konusu isletmelerin istihdam niteliklerini artirmayi amaçlayan etkinliklerden 
sonra ikinci sirada yer aldigi görülmektedir (European Commission, 2002b: 9). Bu baglamda, özellikle, 
yenilikçi faaliyetlerin finansmaninda kullanilan özel bir araç olan Risk Sermayesi yönteminin gelistirilmesine 
çalisilmaktadir.     

Konu Türkiye açisindan ele alindiginda ise, özellikle 1990’lardan sonra yasanan finansal krizler 
nedeni ile, ülkedeki bütün ekonomik birimler için önemli finansal problemlerin oldugu gözlemlenmektedir. 
Türkiye’de yeterince derin olmayan finansal piyasalarda kamu borçlanma politikasinin yarattigi baskilar 
önemli yapisal sorunlara isaret etmektedir. KOBI’lerin finansmanina iliskin asimetrik bilgi olgusundan 
kaynaklanan problemler yaninda Türkiye’ye özel ortaya çikan bu durumlar KOBI’lerin finansal piyasalardan 
aldigi fon miktarini oldukça kisitlamaktadir.  Öyle ki, KOBI’ler 2004 yili itibari ile ülkedeki toplam istihdamin 
66,5’ini ve yaratilan katma degerinde %34’ünü saglamasina ragmen, banka kredilerinden aldigi pay sadece 
% 5’dir (OECD, 2004b, 27). Böylece, Türkiye için KOBI’lerin desteklenmesine yönelik politikalar içerisinde 
finansal politikalarin öncelik tasimasi gerekmektedir. Yapilan ampirik çalismalarda da belirlendigi sekilde, 
bu sorun o kadar siddetlenmistir ki, Türkiye’deki KOBI’ler için artik yasamsal bir önem tasimaktadir 
(Akgemci, 2001: 31).  
4.2 KOBI’lerin Iletisim Agini Güçlendirmeye Yönelik Uygulamalar 

Ulusal Inovasyon Sistemi, içinde bulunan birimlerin karsilikli etkilesimine dayanan interaktif bir 
süreçtir. Dolayisi ile, sistem içerisindeki her birim gibi firmalarinda fonksiyonlarini tam olarak yerine 
getirebilmesi için güçlü bir iletisim altyapisina sahip olmasi gerekir. Bir çok basarili inovasyon faaliyetinin 
dayandigi bilgi birikiminin sirketlerin sahip olduklari yogun network aginin sagladigi imkanlarla disaridan 
saglandigi belirlenmektedir (Love, 1999: 62). Öyle ki, isletmelerin hem kendi aralarinda, hem de bilimsel ve 
teknolojik bilgi üreten birimlerle siki iliski içinde bulunmalari, yeniliklerin basari ile uygulanmasina imkan 
veren bilgi birikiminin saglanmasina katki vermektedir.    

Öte yandan, KOBI’ler sahip olduklari sinirli kaynaklar nedeniyle etkin bir biçimde isleyen iletisim alt 
yapisini kurmak konusunda oldukça yetersiz kalmaktadirlar. Böylece, Ulusal Inovasyon Sistemi içerisinde 
yeniliklerin uygulanmasi konusunda önemli avantajlara sahip olan KOBI’lerin bu alanda problem yasadigi 
gözlemlenmektedir. Bunun için, KOBI Merkezli Inovasyon Politikasi Uygulamalari içerisinde, söz konusu 
kuruluslarin iletisim agini güçlendirmeye yönelik uygulamalar önemli bir yer tutmaktadir.  

Özellikle Avrupa Birliginde bu konuya özel bir önem verildigi gözlemlenmektedir. Buna uygun 
olarak, son dönemlerde KOBI’lerin bilgi ve iletisim teknolojilerine yönelik alt yapisini gelistirmek için önemli 
yatirimlar gerçeklestirilmistir. Bu konuda Türkiye’nin gösterdigi performans ise oldukça yetersizdir. Ülke 
olarak bilgi ve iletisim teknolojilerinin kullanilmasi konusunda sahip oldugumuz özellikler Bilgi Toplumu 
olma kriterlerinin çok ötesindeyken, özelde de KOBI’lerin basta kaynak yetersizligi ve egitimsizlik gibi 
nedenlerle, söz konusu araçlari çok az kullandiklari gözlemlenmektedir (OECD, 2004b:30). Üstelik 
ülkemizde iletisim hizmetlerine iliskin harcamalarinin özel vergilerle iyice agirlastirilmasi sorunu daha da 
agirlastirmaktadir. Problemin çözümü için KOSGEB tarafindan kit kaynaklarla gerçeklestirilen, Organize 
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Sanayi Bölgelerinde Internet Salonlari açmak gibi, uygulamalarda oldukça yetersiz kalmaktadir. Bu 
bakimdan, hem bilgi ve iletisim alt yapisinin edinilmesi ve hem de kullanilmasi sürecinde karsilasilan mali 
problemlerin çözümüne iliskin desteklerin çok daha fazla artirilmasi gerekmektedir.      
4.3 KOBI’lerin Istihdam Niteliklerini Gelistirmeye Yönelik Uygulamalar  

KOBI’lerin inovasyon uygulamalarinda basarili olabilmelerinin temel kosullarindan biri nitelikte 
eleman istihdam edilmesinin gerekliligidir. Ancak, KOBI’ler sinirli kaynaklara sahip olduklarindan, genellikle 
düsük ücret politikasi izlemek zorunda kalmaktadirlar. Öte yandan, KOBI’ler personeline büyük isletmelerin 
tanidiklari bir takim sosyal haklari da saglayamamaktadirlar. Böylelikle KOBI’lerin nitelikli bir istihdam 
yapisina sahip olmalari oldukça güç görülmektedir. Bu durum yeniliklerin uygulanmasina oldukça açik olan 
KOBI’lerin, isteklerini hayata geçirme asamasinda önemli bir sorun teskil etmektedir. Öyle ki, nitelikli bir 
istihdam yapisi olmaz ise, KOBI’lerin bütün girisimc i ruhlarina ragmen, yenilikleri etkin sekilde hayata 
geçirmeleri söz konusu olamaz.  

Avrupa Birligi üyesi olan ülkelerde faaliyet gösteren toplam 350 KOBI üzerinde yapilan bir 
arastirmada, isletmelerin yaklasik %80’nin kalifiye eleman istihdam edememesini önemli bir sorun olarak 
belirledigi tespit edilmistir (European Commision, 2002a: 33). Bu baglamda, Avrupa’da KOBI’lerin sahip 
olduklari isgücünün niteliklerini gelistirmek ve kalifiye personel kullanimlarini kolaylastirmak için çesitli 
programlarla destek saglandigi gözlemlenmektedir.    

Türkiye’de KOBI’lerin yogun olarak bulundugu alti ili kapsayan bir çalismada, söz konusu 
isletmelerin sahip olduklari personelin egitim seviyesini yükselmek konusunda büyük bir ihtiyaç içerisinde 
bulunduklari tespit edilmistir. Öyle ki, KOBI’lerin sahip oldugu egitim talebinin önemli bir piyasa 
olusturdugu belirlenmektedir. Ancak saglanan egitim hizmeti fiyatlarinin yüksekligi nedeni ile KOBI’lerin 
taleplerini piyasaya yeterince yansitamadiklari, dolayisi ile de, hizmetlerden yeterince yararlanamadiklari 
belirlenmistir (Dagdeviren vd., 2004:59-81).  

KOBI’lerin sahip olduklari bütçelerin darligi sadece istihdamin genel niteliklerinin düsük seviyelerde 
kalmasina neden olmaz. Ayni zamanda danismanlik fonksiyonlarini yerine getirecek uzman personel 
istihdamini da güçlestir. Böylece, özellikle yeni uygulamalarin hayata geçirilmesi sürecinde ortaya çikmasi 
oldukça muhtemel, idari ve teknik konulardan kaynaklanan problemlerin çözümünde, ihtiyaç duyulan 
uzman destegi saglanamamaktadir. Büyük isletmeler fonksiyonlarina göre ayrilmis, finansman ve 
pazarlama gibi  bölümlere ve bu bölümlerde çalisan uzman kisilere sahiptirler. Ancak, KOBI’lerin hem 
yapilari geregi ve hem de sahip olduklari kaynaklarin kitligi nedeni ile bu sekilde bir organizasyona 
gitmeleri oldukça zordur. Bu durumda, yeni uygulamalarin gerçeklestirilmesi sürecinde ortaya çikmasi 
muhtemel olan problemlerin çözüm asamasinda ihtiyaç duyulan kritik kararlar gerektigi gibi alinamayabilir. 
Bu durumda, süphesiz, inovasyona yönelik uygulamalarin basari sansini oldukça azaltmaktadir.            
5. SONUÇ 

Günümüzde verimlilik artisi saglayan yenilikler, farkli firma, grup, sektör, organizasyon ve bölgeler 
arasinda çok yönlü ve karsilikli iliskiler çerçevesinde ulusal çapta gelisen bir süreç sonunda elde 
edilmektedir. Böylece, ülkesel, bölgesel, sektörel ve hatta firma bazinda rekabet üstülügü saglayacak 
becerilerin edinilmesi sürecini içinde bulunulan Ulusal Inovasyon Sisteminin etkin islemesinden bagimsiz bir 
biçimde düsünmek mümkün degildir. Bu baglamda KOBI’lerin rekabet yetenegini de Ulusal Inovasyon 
Sistemi ile etkilesiminden bagimsiz bir biçimde ele alinamaz. 

Öte yandan, KOBI’lerin sahip oldugu bir takim özellikler nedeni ile Ulusal Inovasyon Sistemi’nin 
etkin çalismasinda çok önemli roller üstlenebilecegi gözlemlenmektedir. KOBI’ler söz konusu fonksiyonlarini 
ne kadar iyi bir biçimde yerine getirirlerse Ulusal Inovasyon Sistemi o derece etkin isleyebilir. Bir sonraki 
asamada ise etkin bir Ulusal Inovasyon Sistemi içerisinde KOBI’ler çok daha verimli bir biçimde 
çalisabileceklerdir. Bu sekilde KOBI’lerin verimliligi ile Ulusal Inovasyon Sisteminin etkinligi arasinda birbirini 
besleyen karsilikli bir iliski bulunmaktadir. 

 Söz konusu iliskinin güçlü bir biçimde sürdürülebilmesi için öncelikle KOBI’lerin zayif yönlerini 
güçlendirmeye yönelik uygulamalara gidilmesi gerekmektedir. Böylece, KOBI’ler Ulusal Inovasyon Sistemi 
içerisinde fonksiyonlarini daha iyi bir biçimde yerine getirerek sistemin etkinlesmesini saglayacaktir. Bu 
durum ise ekonomideki bütün birimlerde oldugu gibi KOBI’ler içinde verimlilik artisi saglayacak önemli 
imkanlar sunacaktir. Buna göre, KOBI’lerin zayif yönlerini destekleyici uygulamalar salt olarak sanayi 
politikalarinin bir parçasi olmanin çok ötesinde inovasyon politikalarinin esasini olusturmaktadir. Bunun için 
söz konusu faaliyetleri KOBI Merkezli Inovasyon Politikasi Uygulamalari  olarak isimlendirebiliriz. Bu sekilde, 
KOBI’ler ile Ulusal Inovasyon Sistemi arasindaki karsilikli etkilesimi güçlendirmeye yönelik KOBI Merkezli 
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Inovasyon Politikasi Uygulamalari, rekabet üstünlügü saglayan yeniliklere dayali ekonomik büyüme 
stratejisinin önemli bir parçasi olarak görülebilir. Böyle bir strateji çerçevesinde, KOBI’lerin dez avantajli 
taraflarini desteklemeye yönelik olarak gelistirilen, KOBI Merkezli Inovasyon Politikasi Uygulamalarinin 
temel olarak üç alana yöneldigi belirlenmistir. Bunlar, KOBI’lerin finansman sorunlarinin çözümüne yönelik 
uygulamalar, KOBI’lerin iletisim aglarini güçlendirmeye yönelik uygulamalar ve KOBI’lerin istihdam 
niteliklerini artirmaya yönelik uygulamalardir.      
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ÖZET 

KOBI’lerin rekabet gücününü elde etme ve bu gücün aktif bir sekilde kullanabilme yetisi bir çok 
faktörün yaninda bilisim teknolojilerinin de aktif bir sekilde kullanilmasini gerektirmektedir. Çünkü bilisim 
teknolojileri ve telekominikasyon rekabet ortamini yeniden sekillendirmekte dünya üzerindeki birey ve 
isletmelerin çalisma ve rekabet tarzini kökten degistirmektedir. Bu çerçevede, isletmeler, tüm faaliyetlerine, 
bilisim teknolojilerini adapte etmek durumundadirlar. Aksi halde, isletme faaliyetlerinin verimli ve etkin 
olmasi mümkün olmamaktadir. KOBI’lerin bilisim teknolojilerine uyum saglamalari bir ihtiyaçtan degil 
zorunluluk haline gelmistir.  

Çalismamizin amaci; Bilisim teknolojilerinin KOBI’ler açisindan önemini vurgulamak ve bu amaçla 
Van ilinde faaliyet gösteren Imalat sektöründeki KOBI’lerin bilisim teknolojilerini ne düzeyde kullandiklari ve 
bu konuda karsilastiklari sorunlari belirleyerek çözüm önerilerini gelistirmektir.  
Anahtar Kelimeler: Kobi, Bilisim Teknolojileri, Rekabet gücü  
 
1- GIRIS 

Bilisim teknolojilerindeki  isletmeleri bilisim teknolojisindeki ilerlemelerle birlikte cografi sinirlarin 
kalktigi ve müsterinin tüm dünya olarak tanimlandigi, üretim ve tüketimin dünya ölçeginde planlandigi 
rekabetçi Pazar ortaminda faaliyet göstermek durumundadirlar. Geleneksel yöntemlerle is yapan Kobi’lerin 
uluslar arasi pazarlarda büyük isletmelerle rekabet edebilme sansi her geçen gün zorlasmaktadir. Bilisim 
teknolojileri Kobi’ler için yeni pazarlara erisme ve rekabet edebilme konularinda genis olanaklar 
sunmaktadir (Karluk ve digerleri:40)  

 
2- BILISIM TEKNOLOJILERININ KAVRAMSAL ÇERÇEVESI 

Bilisim teknolojilerinin tarihsel gelisimi incelendiginde teknolojik gelismelerin ekonomik faaliyetlere 
uygulanmasinin 1920’li yillara kadar uzandigi görülmektedir. (Yahyagil: 2001) bununla birlikte bilisim 
teknolojilerindeki en önemli gelismenin 1950’li  yillarda transistörün icad edilmesi ile bilgisayar 
boyutlarindaki devrimsel küçülme ve kapasitelerinin artmasi hem teknolojik gelisim açisindan hem de 
ekonomik gelisim açisindan bir dönüm noktasi olarak kabul edildigi görüsü de  yaygindir. (Demirhan: 1993)  
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Bilisim teknolojileri kavrami kapsami ve içerigi ile ilgili literatürde yüzlerce farkli tanim 
görülmektedir. Bunun nedeni bilisim teknolojilerini olusturan alt ve üst yapi araçlarinin sürekli bir degisim 
içerisinde olmasidir. Bu nedenle bu konuda tüm taraflarca üzerinde tam bir fikirbirligi olusan tanim yoktur. 
Bilisim teknolojileri aslinda tamamiyla bir sistemin bütününü kapsamaktadir. Sistem, araç ve aygitlardan 
olusan bir “donanim” (hardware) ile bu donanimda kullanilmak üzere özel olarak gelistirilmis yazilimlar-
programlar (software) ve bu iki temel unsur araciligiyla bilginin erisimi, kullanimi ve paylasilmasini içeren 
bir kavrami ifade etmektedir.  

Robbins’e göre (1989) bilgi kaynaklarina erismek, paylasmak ve kullanmak amaciyla elektronik 
araçlardan faydalanmayi mümkün kilan uygulamalarin tümü bilisim teknolojilerinin içerisinde yer almaktadir 
Bir baska tanimda ise, bilisim sistemleri kavramiyla; bilginin erisilmesi, toplanmasi, saklanmasi, islenmesi, 
ve dagitilmasina hizmet eden teknolojileri, uygulama ve sistem üzerindeki bilgilerin tümü kastedilmektedir 
(Güles: 2000) Literatürde farkli görüslerin ve tanimlamalarin ortak noktasi, bilisim teknolojilerinin karsilikli 
etkilesime imkan saglamalari  ve bilgisayar destekli çalismalaridir. (Demirhan: 1993) 

Bilisim teknolojileri uygulamada iki önemli islevi yerine getirir birincisi bilginin iletilmesi, 
kullanilmasi ve yayginlastirilmasi seklindeki faydasi ile ekonominin etkinligini arttirici bir görev üstlenmesi 
ikincisi ise, bilginin tamamlayici mal olarak kullanip bilgiden bilgi üretilmesi görevini yerine getirmesidir.  Bu 
çerçevede bilisim teknolojileri alt sistemlerden olusan bir üst sistem bütününü kapsadigi ve ifade ettigi 
söylenebilir ki, bu alt sistemler söyle gruplandirilmaktadir; 1-Iletisim sistemleri 2- Ticari Islemler sistemleri 
3-Karar destekleme sistemleri 4-Yönetsel bilisim teknoloji sistemleri 5-idari destek sistemleridir.  (Yahyagil: 
2001)  

Uygulamada bu sistemlerin rekabet açisindan faydali olabilmesi ve etkin yürütülebilmesi için,  
teknolojik araç ve aygitlara ihtiyaç vardir.  Bu araç ve aygitlar alt ve üst yapi araçlari olarak iki gruba ayrilir.  
Alt yapi araçlari, bilgisayar ve donanimlari, internet, intranet ve extranet, elektronik posta, Alan adi, 
(domain name) Tel net, posta listeleri IRC (internet Relay Chat), Worl wide Web (w.w.w) olarak 
belirtilebilir. Üst yapi araçlari ise, bilgisayar isletim sistemleri, elektronik ödeme sistemleri, elektronik veri 
degisimi, fiziksel iletisim araçlari, (kablolu telefonlar, faks, televizyon, mobil telefonlar, telefon cep 
bilgisayari karisimi araçlar, Kisisel bilgisayarlar, Blue tooth, Akilli kartlar, Telematik hizmetleri ve Mesh 
Radyo gibi araçlardan meydana gelmektedir.  (Akgül: 2004)  

Görüldügü gibi, bilisim teknolojileri tek bir uygulamayi, belli bir donanimi yada yazilimi degil; tüm 
bu unsurlari birbiri ile uyumlu bir sekilde birlestirerek etkin is görmeye olanak taniyan bütüncül bir olusumu 
kapsamaktadir. 

 
3- REKABET VE REKABET GÜCÜ KAVRAMI 

Rekabet gücü (competitiveness ) kavraminin ne anlama geldigi konusunda leteratürde bir tanim 
birliginin oldugunu söylemek zordur. Rekabet gücü kavrami, ele alinmak istenen alana (firma sanayi veya 
ülke) rekabet  gücünü belirlemede kullanilan ölçütlere ve bakis açisina (mikro veya makro düzey) bagli 
olarak farkli biçimlerde tanimlanmaktadir.  Bu çalismada rekabet gücü firma düzeyinde yani mikro düzeyde 
ele alinmistir. 

Kester ve Luerman Rekabet gücü ulusal bir kavram olarak kabul edilmesine karsin pazarlarda 
rekabet icinde bulunan kurum devletler degil isletmelerdir. Isletmelerin özel ya da kamu isletmeleri olmasi 
durumu degistirmemektedir. Kuskusuz etkin ya da edilgen hükümet politikalarinin isletmelerin rekabet 
gücü üzerine büyük etkisi bulunmaktadir. Fakat yatirim fiyat politikalari ve örgütsel yapi her isletmenin 
yöneticileri tarafindan belirlenir. (Kester ve Luehrman:1989) 

Mikro düzeyden hareketle rekabet gücünü tanimlayan (Sharples ve digerleri 1990) Cook ve 
digerleri 1991) da rekabet gücünü üretilen ürün ya da hizmetlerin mümkün olan en uygun fiyatlarla , 
uygun zamanda ve uygun yerde müsterilere teslim edilmesi bu islemler sirasinda en azindan tüketilen 
kaynaklarin firsat maliyeti kadar kazancin  elde edilmesi olarak tanimlamaktadir.  

Isletmelerin rekabet üstünlükleri konusunda çalismalar yapan arastirmacilarin bir kismi, 
çalismalarina isletmelerin kaynaklarini analiz ederek baslamislardir. Kaynak tabanli teori olarak 
adlandirililan bu çalismalar rekabet üstünlüklerinin elde edilmesinde isletme kaynaklarinin çok önemli rol 
oynadigini vurgulamaktadir. Day ve Wensley (1988)  

Isletmelerin kaynak türleri ile kullanim yerlerinin ve davranis özelliklerinin rekabet üstünlügü 
kazanimindaki yeri üzerinde durmaktadir. Rekabet gücünün kaynaklari çalisanlarin becerileri, üstün 
kaynaklar( insan kaynagi hariç diger kaynaklarin yapisi ) ya da bu iki kaynagin birlikte incelenmesiyle 
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ortaya çikarilabilecegi sonucuna varmislardir. Isletmenin sahip oldugu rekabetçi yapi ise pazardaki konumu 
ile ilgilidir. Düsük fiyatla satilabilme ya da diger isletmelerden farkli posizyon alabilme özelligi isletmelerin 
davranis üstünlüklerini belirlemektedir. Davranis üstünlügü müsteri isteklerinin çabul algilanabilmesi ve 
karsilanabilmesiyle iliskilendirilmistir. Marthur :1992 ) 

Duffey (1988) yöneticilerin mühendislerin ve organizasyondaki diger çalisanlarin yeteneklerine 
kalitesine odaklanan çalismalarla rekabet gücünün olusumu konusunda arastirma yapmistir. Eaker rekabet 
üstünlügünün elde edilmesinde isletme varliklari ile yeteneklerinin gelistirilmesi ve kullanilabilmesi için 
uygun stratejilerin seçilmesi, bu varlik ve yeteneklerin etkin sekilde kullanilacagi rekabetçi alanlarin 
bulunmasi, rakiplerin mevcut varlik ve yeteneklerin etkisiz hale getirilmesinin öneminden bahsetmistir.  
Eaker yaptigi arastirmada isletmelerin ülkenin dünyadaki konumunu belirleyen rekabet gücü kaynaklarini  
söyle siralamaktadir. Firma imaji, müsteri hizmetleri satis sonrasi destek, taninmis bir marka, yenilikleri 
takip düsük maliyetli üretim, güçlü finansal kaynaklara sahiplik, müsteri odaklilik, ürün hattinin genis 
olmasi, teknik açidan rakiplerine göre ileride olmasi, sürekli yenilik yapabilme yetenegi, Pazar payi, dagitim 
aginin kalitesi ve genisligi müsteri istekleri dogrultusunda hizla hareket edebilme... gibi. (Aaker:1989)  

Harrison ve kennedy rekabet gücünü ürünlerini belirli pazarlarda diger rakip saticilarin fiyatlarina 
esit ya da düsük fiyatla satisa sunulmasi ve zamaninda teslimi olarak  tanimlamaktadirlar (Harrison ve 
Kennedy: 1985)  

Porter isletmelerin kendi endüstrileri içinde uygun strateji olusturabildigi ölçüde rekabet 
üstünlügünü elde edebilecegi ve bunu devam ettirebilecegini ifade etmektedir (Porter: 1996)  

 
4- BILISIM TEKNOLOJILERININ REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRICI ETKILERI  

Bilisim  teknolojileri elektronik sekilde depolama aktarma, isleme ve depolama araçlari ile kelime, 
sayi, imaj ve ses elde etme araçlarini içerir. Bilisim teknolojileri firmalarin rekabet gücü üzerinde karmasik 
etkiler meydana getirir. Yaygin kani bilisim teknolojilerinin firmalarin rekabet gücünü arrtiracagi yönünde 
olmasina ragmen bu teknolojilerden mahrum kalan ya da kendisini adapte edemeyen firmalarin rekabet 
güçlerini azaltabilir ve hatta tamamen ortadan kaldirabilir. Bilisim teknolojileri bilgiyi ve bilgi akisini daha 
ucuz , kolay ve hizli hale getirerek ürün yasam döngüsünü kisaltarak yerel piyasa avantajlarini ortadan 
kaldirarak ve bilgi ile alakali engelleri azaltarak firmalarin rekabet güçleri üzerinde etkili olur. Bilisim 
teknolojileri firmalarin tüm organizasyon yapilarina etki etme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle firmanin 
deger zincirlerinde basarili bir sekilde uygulanmasi halinde emegin ve sermayenin verimliligini ve 
esnekligini arttirir ve ürün kalitesini yükseltir. Kaynaklarin üretimin ve lojistigin deger zincirinin her 
halkasinda basariyla koordine edilmesini saglayarak tasarrufa yol açar (Stank ve digerleri: 1999)  

Avrupa Birligi ülkelerindeki KOBI’lerde e-ticaret kullanimi alaninda yapilan arastirmalarda ürün 
tanitim amaçli kullanimda artis oldugu, internet karli satis yöntemi olarak algilandigi, internetin pazarlama 
ve yeni müsterilere ulasma araci olarak benimsendigi , isletmelerin bünyelerinde bilisim teknolojilerini 
kullanma arzusu gün geçtikçe arttigi ancak isletme bütçesinden bu ise ayrilan oran sabit kaldigi 
belirtilmistir (Pollaais:2002). Bununla birlikte  yapilan arastirmalar e- ticaretin  KOBIler de gelisimiyle ilgili 
bes temel engelin bulundugunu göstermektedir. Bu engeller, a) güvenlik, b) is gücünün niteliginden 
kaynaklanan engeller, c) teknik altyapidan kaynaklanan engeller d) uygulama maliyetleri,  e) e-ticaretin 
boyutlariyla ilgili bilgi yetersizligi olarak belirtilmistir (Walzuch: 2000)  

Bilisim teknolojisinin bir çok alanda devrim yarattigi iddia edilmektedir. Diger bir ifade ile, bilisim 
teknolojisindeki gelismelerin kapitalist toplumlarin temel iki kurumu olan isletmeler ve pazarlarin radikal bir 
yapisal dönüsüm geçirmelerine yol açtiklari ileri sürülmektedir. Bu devrimin is dünyasinin is yapma usulleri, 
örgütlenme tarzlari, üretim biçimleri gibi sadece isletmelerin iç isleyislerini degistirmedigi, bunun da 
ötesinde rekabet ortaminda varolabilmek için gerekli basarinin temel dayanaklarini da degistirdigi ileri 
sürülmektedir. Daha da spesifik olarak, bilisim teknolojilerinin rekabetin kurallarini, rekabetçi üstünlük elde 
etmenin temel dayanaklarini ve rekabeti süreklilestirmenin yöntemini degistirdigi ileri sürülmektedir 
(Kelly:1998)  

Bununla beraber, bilisim teknolojilerindeki ilerlemelerin, iddia edildigi gibi, rekabetin kurallarini, 
basarinin temel dayanaklarini ve basarinin sürdürülebilirliginin yöntemini degistirmedigini ileri süren karsit 
görüslü akademisyen ve arastirmacilarda bulunmaktadir (Porter: 2002) Bunlar, bilisim teknolojisi etrafinda 
söylenenlerin çogunun gözlem ve analiz sonucu olmadigini ve daha çok piyasadan gelen yanlis sinyallerin 
yorumlari oldugunu ileri sürmektedirler. 
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Bilisim teknolojilerinin kullanimi açisindan her ne kadar kendilerine bir çok avantaj sunsa da küçük 
isletmelerin  büyük isletmelere göre bu teknolojileri ayni haz ve oranda benimsememektedirler.  Disaridan 
bakildiginda genel olarak bütün isletmelerin yeni teknolojilerinin etkilerini kavramis gözüktügünü belirten 
Dutta ve Evard bu genel kaninin aksine isletme büyüklügü ile isletmelerin bilgisayar kullanimini 
benimsemesi bilgi teknolojisini benimsemesi ve internet kullaniminin artmasi arasinda pozitif bir iliski bulan 
istatistiksel bulgulara yer vermislerdir (Dutta:1999)  

Bilisim teknolojileri arasinda en önemli sayilacak bir enstrüman olan internet erisiminin ucuz 
olmasi küçük isletmelerin interneti daha fazla kullanmalarini saglamaktadir. Küçük isletmeler internetin 
saglayacagi firsatlari kolaylikla rekabet avantajina dönüstürebilirler. Internet küçük isletmelerin gerçekten 
de bir gece içerisinde küresellesmesini mümkün kilabilir. Küçük isletmeler basit bir sekilde kendilerine web 
sayfasi yaparak internet ortaminda rekabet edebilirler (Sterrett: 1998) ABD de internet erisimi olan KOBI 
sayisinin 3 milyon bunlarin % 84’ünün bilgisayar sahibi ve % 21’i nin web sitesi oldugu bilinmektedir. 
KOBI’lerin e- Ticaretteki paylari % 25 tir (KOSGEB: 1997)  

Türkiyede KOBIlerin bir çogu  teknolojik yenilikleri tek baslarina takip edebilecek düzeyde degildir. 
Teknolojik açidan yeterli olsalar da hi yetismis eleman sikintisi çekmektedirler. Bu durum mevcut 
teknolojiden maksimum düzeyde yararlanmalarina engel olmaktadir (Yerlikan:2001). Elektronik ticaretin 
KOBI’ler tarafindan benimsenmesi, yeni ve uzak pazarlara girisi kolaylastiracagi gibi bu isletmelerin 
güçlenmesini de saglayabilir. Ancak, gelismekte olan ülkelerde bazi altyapi eksiklikleri nedeniyle umulan 
sonuçlarin elde edilemedigi bilinmektedir. KOBI’lerin bir çogu interneti sadece e-mail ve reklam amaçli 
kullanmakta ileri asamalara geçme noktasinda yetersiz kalmaktadirlar (Yaprak:2000) firmalarin boyutlari 
küçüldükçe, elektronik ticaretin temeli olan Internet kullaniminin da geriledigine tanik olunmaktadir 
(Bozkurt:1999) Her ne kadar  rekabet güçlerini arttiracagi için bilisim teknolojilerini benimsemeye 
yönelseler de uygulamada KOBI, ler açisindan bilgi teknolojisinin yayilmasinda engeller ortaya çikmaktadir. 
KOBI’lerin büyük çogunlugu ancak yeni is firsatlari algilamalari durumunda veya tedarikçiler ile 
müsterilerden baskilar geldiginde yenilik önerilerini benimsemektedir (Rovere: 1998) KOBI'ler genellikle 
uluslarasi ticarete gerekli ölçüde katilma sansi bulamamaktadir. Çogu kez aramallar yüksek fiyatla ithal 
ederken buna karsin ayni ölçüde ihracat yapma olanagina sahip degildirler.Internet ve araçlari bu anlamda 
KOBI'lere hareket esnekligi saglamaktadir (Frohler, 1998:4). 

 
5 ARASTIRMANIN METODOLOJISI  
5.1. Çalismanin Amaci, Kapsami, Kisitlari  

Çalismamizin amaci; Bilisim teknolojilerinin KOBI’ler açisindan önemini vurgulamak ve bu amaçla 
Van ilinde faaliyet gösteren Imalat sektöründeki KOBI’lerin bilisim teknolojilerini ne düzeyde kullandiklari ve 
bu konuda karsilastiklari sorunlari belirleyerek çözüm önerilerini gelistirmektir.  

Bu arastirma Van ilinde faaliyet gösteren Imalat Sektöründeki  Küçük ve Orta Boy Isletme (KOBI) 
niteligindeki  isletmeler üzerinde gerçeklesmistir. Çalismanin en önemli kisiti sadece bir yerlesim yerinde 
yapiliyor olmasidir. Arastirmanin bu kisitina ragmen isletmelerin bilisim teknolojilerini kullanim düzeyini 
ortaya koymasi açisindan önemlidir.  
5.2. Çalismanin Evreni ve Yöntemi  

Ülkemizde isletmeleri gruplamada kullanilan en yaygin ölçüt, istihdam edilen isçi sayisidir. Buna 
göre 1-9 kisi istihdam eden isletmeler çok küçük, 10-49 kisi istihdam eden isletmeler küçük, 50-99 kisi 
istihdam eden isletmeler ise orta ölçekli isletme olarak tanimlanmaktadir10. Çalismamizda KOBI’ler  olarak 
DPT’ nin yapmis oldugu bu tanim kabul edilmistir. Böylelikle 99 çalisanin üzerinde isçi istihdam eden 
isletmeler örneklemin disinda tutulmus, Van ilinde faaliyet gösteren ve bir kismi Ticaret Odasina kayitli 
bulunan KOBI’ Kapsamindaki 214 isletmede, 33  sorudan olusan anket çalismasi yapilmistir. Arastirma ile 
ilgili olarak hazirlanan anketler arastirmaya katilan firmalarin sahipleri ve diger yetkilileri ile yüzyüze  
görüsmek suretiyle yapilmistir. Elde edilen veriler bilgisayar ortamina kaydedilerek bir veri kütügü 
olusturulmus ve elde edilen veriler daha sonra SPSS 10.0 programina aktarilarak veriler analiz edilebilir 
konuma getirilerek frekans ve yüzde dagilimlari elde edilmistir.  
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6. BULGULAR VE YORUMLAR  
6. 1. Isletmelerin Faaliyette Bulundugu Sektörlere Göre Dagilimi 
 Arastirma kapsamindaki isletmelerin sektörlere göre siniflandirmasi yapildiginda % 38.31’ini 
mobilya agaç isleri, % 21.96’sinin gida %24.76’sinin insaat yapi sektörü ve geri kalan % 14’lük dilimin 
plastik, tekstil ve otomobil yan sanayi, kimya ve mermer sektörlerinin olusturdugu görülmektedir.  

Tablo 1: Isletmelerin Faaliyet Gösterdigi Sektörler 
Sektör Frekans % 
Mobilya Dograma 82 38.31 
Gida 47 21.96 
Insaat Yapi 53 24.76 
Plastik 14 6.54 
Tekstil 7 3.27 
Otomobil yan sanayi 4 1.87 
Kimya 4 1.87 
Mermer 3 1.40 
TOPLAM 214 100 

 
6. 2. Isletmelerde Çalisan Personel Sayisi 

Arastirmaya katilan isletmelerin büyüklükleri çalisan sayisi esas alinarak incelendiginde % 
73.36’sinin çok küçük (mikro) % 26.17’sinin küçük isletme, % 0.46’sinin da Orta ölçekli isletmelerden 
olustugu görülmektedir.  

Tablo 2: Isletmelerin Çalisan Toplam Personel Sayilari 
Personel sayisi Frekans % 
1-9 157 73.36 
10-49 56 26.16 
50-99 1 0.48 
TOPLAM 214 100 

 
6.3. Bilgi Islem Personel Sayisi 

Asagidaki tabloda görüldügü gibi isletmelerin yaklasik % 98.60’inda bilgi islem personeli 
çalistirmamaktadir. Bu sonuç Van ilinde faaliyet gösteren KOBI” lerin Bilgisayar teknolojisinden 
yararlanmadigini açikca göstermektedir.   

TABLO 3: BILGI ISLEM PERSONELI SAYISI 
Bilgi Islem Personel Sayisi Frekans (%) 
Evet 3 1.40 
Hayir 211 98.6 

 
6.4. Isletmelerin Bilgisayar Sahiplik Oranlari  

Isletmelerin yarisindan fazlasinda yaklasik % 55’inde bilgisayar bulunmamaktadir. Isletmelerin % 
27.10’ unda ise sadece 1  adet bilgisayar bulunmaktadir. 214 isletme arasinda sadece iki isletmede 6 dan 
fazla bilgisayar bulunmaktadir. Bu bilgisayarlarin büyük bir kismi da isletmelerin personel ve muhasebe 
bölümlerinde yer almaktadir.  

Tablo 4: Bilgisayar Sahiplik Oranlari 
Bilgisayar Sayisi Frekans (%) 
Yok 116 54.20 
1 adet 58 27.10 
2 adet 24 11.21 
3 adet 10 4.67 
4 adet 3 1.41 
5 1 0.47 
6 + 2 0.94 
Toplam 214 100 

Bu çalismanin benzer bir türünü gerçeklestiren Interpro Sirketi Istanbul’da 49 bin 400 
KOBI’kurulusunda yaptigi arastirma  sonuçlarinda KOBI’lerin bilgi teknolojilerini etkin kullanamadigina 
dikkat çekiliyor. Buna göre; Istanbul’daki KOBI’lerin yüzde 94’ü, bilgisayari adres ve etiket dökümü için, 
yüzde 80’i de muhasebe için kullaniyor. Bunun yaninda KOBI’lerin elektronik ticaret, veritabani ve 
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bilgisayar destekli tasarim gibi alanlardaki kullanim oranlari çok düsük seviyede gerçeklesmektedir.(Anonim 
2003)  

Microsoft Türkiye’nin arastirmalarina göre Türkiye’de toplam 3,5 milyon küçük isletme bulunuyor. 
Bu isletmelerin 1 milyonu bilgisayar kullanma potansiyeline sahip. 1 milyon KOBI’nin PC penetrasyonu ise 
% 25. Bu % 25’lik kesimin yaklasik % 70’i Internet’e bagli, yüzde 40’inin web sitesi var, yüzde 2’si e-ticaret 
yapiyor 
6.5. Bilgisayar Kullanmama Nedenleri: 

Ankete katilan ve   bilgisayari bulanmayan sirket yöneticilerine sordugumuz Neden bilgisayar 
teknolojisinden faydalanmiyorsunuz sorusuna firma yöneticilerinin  cevabi asagidaki tabloda görülmektedir.   

Tablo:5 Bilgisayar Kullanmama Nedeni Teknolojilerinden Faydalanmama Nedeni 
Bilisim Teknolojilerinin  Kullanilmama Nedeni Frekans (%) 
Ihtiyaç yok 27 23.28 
Ekonomik Yetersizlik 82 70.69 
Nitelikli Personel Eksikligi 7 6.03 
TOPLAM 116 100 

 
 Ankete katilan ve hiç bilgisayari olmayan isletme sahip ve yöneticilerinin bilgisayar 

teknolojisini kullanamama nedenleri arasinda birinci sirada Ekonomik yetersizlik gelmektedir. (%70.69)  
Türkiyede ki kobilerin bir çogu gibi Van ili Kobileri de teknolojik yenilikleri tek baslarina takip edecek 
düzeyde degildir. Parasal sorunlar, yetismis eleman sikintisi mevcut teknolojiden maksimum düzeyde 
faydalanmalarina engel olmaktadir.  
6.6. Internet, E-Mail, Websitesi Kullanma Orani  

Internet KOBI’ler için bir rekabetçi avantaj kaynagidir. Ancak bu rekabet enstrümanini basarili bir 
sekilde kullanmak önemlidir. Globallesme ve teknolojik degisme KOBI’ler için yeni firsatlar olusturmaktadir. 
Ancak büyük sirketler genelde e-ticareti uygulamak için gerekli personel ve finansal kaynaklara sahip iken, 
KOBI’ler bunun tam tersi bir durum sergilemektedir. KOBI’lerinlerin e- ticarette karsilastiklari temel 
sorunlarindan bir kaçi sunlardir. Nitelikli elemanlara sahip olamama, Bilgi teknolojilerine iliskin alt yapi 
sorunlari, Is modellerinin olmamasi ve teknolojiden yararlanamama, Sistemin kurulma maliyeti ve yasal 
sorunlar . (Sakai: 2002)  

 Asagidaki tabloda Van da  faaliyet gösteren KOBI’ lerin internet kullanimi, e-mail ve web sitesi 
sahiplik oranlari görülmektedir. Isletmelerin % 29’u  internet teknolojisini kullanmakta fakat bu 
teknolojiden yararlanma imkanlari oldukça  kisitli kalmaktadir. Ankete katilan isletmelerde internet daha 
çok  bankacilik islemlerinde para transferleri için kullanmaktadirlar. (%64.13) Isletmelerin yaklasik % 
8.41’inin e- mail adresi mevcuttur. Web Site sahiplik orani ise  binde 0.46’dir.  E ticaret yöntemiyle satis 
yapan isletme ise mevcut degildir. Intrnanet ve Extranet uygulamalarini da hiçbir  

 
Tablo: 6 Internet -Intranet-Extranet-e-Mail-Web Sitesi 

Internet Intranet Extranet e-mail E-ticaret Web sitesi 
63 0 0 18 0 10 
Bugün ABD, Kanada ve Avrupa Birligi ülkelerinin bir çogunda KOBI’lerin % 90’i internet 

baglantisina sahiptir. 2001 yilindan bu yana  Kanada KOBI’leri internet üzerinden 1.3 milyar dolarlik satis 
yapmistir (King:2002). 2001 yili itibariyle Avrupa’da KOBI’lerin  % 30’u Intranet ve % 71’i bil bilgisayar 
sebekesine sahiptir. Internet baglantisina sahip olan KOBI’lerin % 57 sinin kendine ait bir web sitesi 
bulunmaktadir.(Sakai: 2002). KOBIlerin bilisim teknolojileri arasinda yer alan interneti en çok asagida 
belirtilen bes temel amaç için kullandiklari belirlenmistir bunlar  Pazar arastirma, yeni ürün arastirma, 
pazarlama,müsteri ile iletisim, girdi teminidir (Poon ve digerleri: 2001). Özellikle, küçük isletmeler, 
elektronik piyasada kendilerine yeni firsatlar yaratarak dev sirketlerin arasinda hayatlarini sürdürme ve 
sürekli büyüme imkani yakalama firsati ele geçirmislerdir. 2004 yilinda isletmeden son kullaniciya toplam 
elektronik ticaret cirosunun 1.4 trilyon  $ ulasmasi beklenmektedir.  Internetin ticari hayata "Elektronik 
Ticaret" seklinde yansiyan bu yayginlasmasi her kurulusa farkli açilardan firsatlar sunmustur. Elektronik 
ticaretin sagladigi faydalar sadece bir isletmenin iç süreçlerini hizlandirmaktan degil kazanimlarini 
tedarikçilerine ve müsterilerine de yaymaktan ibarettir. Bir baska  ifadeyle, KOBI’ ler ulusal ve uluslararasi 
rekabette avantaj saglayabilmek için, sadece teknolojiyi gerektigi gibi kullanmakla kalmayip, ayni zamanda 
diger isletmelerle gereksinim duyduklari alanlarda isbirligini de gerçeklestirmelidir (Haspolat:2003). Pazarin 
yerel ölçekten daha küresel bir ölçege dogru gelismesi, geleneksel yapi içerisinde pazara giriste degisik 
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zorluklar yasayan KOBI’ler için pazara giriste engellerin azalmasi nedeniyle e- ticaret yeni firsatlar 
olusturmaktadir.  

Küçük ve orta ölçekli sanayi isletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle uyumlarini saglamak, 
rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkilarini ve etkinliklerini artirmak amaciyla kurulmus olan 
KOSGEB’in  hayata geçirmis oldugu KOBI NET projesi özellikle imalat sanayi firmalarinin dis pazarlara 
açilabilmesi ve bilisim teknolojilerinden yararlanabilmesi için uygulamaya konulmustur.  KOBI’leri internetle 
tanistirmak için tasarlanan en kapsamali proje olan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme 
Idaresi Baskanligi’nin (KOSGEB) yürüttügü ve teknoloji sirketlerinin destekledigi Kobi.net. KOBI’lerin 
yurtdisina açilmalari ve AB standartlarinda üretim yapilabilmesi için gerekli enformasyona erismelerini ve 
yabanci firmalarin Türkiye’deki is dünyasi ve isletmeler hakkinda bilgi sahibi olmalarini saglamak amaciyla 
kurulmus. Imalat ve hizmet sektöründeki KOBI’ler ile Büyük ölçekli isletmelerin sanal ortamda bulusmasini 
gerçeklestirerek Ana sanayi-Yan sanayi irtibatinin kurulmasini hedeflemektedir.  
6.7. Üretim Sürecinde Kullanilan Teknoloji 

1980'li yillar boyunca sanayilesmis ülkelerde, bilisim teknolojileriyle ileri imalat teknolojileri es 
anlamli olarak kullanilmislardir. Bilisim teknolojileri, bilgisayar ve iletisim teknolojilerinin bir karmasi olarak 
düsünülebilir. Ileri imalat teknolojisi, ürün ve süreç tasarimi, üretim planlama ve kontrol, üretim süreci ve 
bu faaliyetlerin bütünlestirilmesi için kullanilan teknolojilerin bütünüdür. Üretim esnasinda kullanilan ve 
bilgisayar araciligiyla kontrol edilen makine ve teçhizatlar üretim teknolojisi, olarak adlandirilir. 

Bilisim teknolojilerinin ilerlemesiyle bilgisayar destekli üretimler daha yaygin sekilde kullanilmaya 
baslamistir. Bu sayede üretimde kalite ve verimlilik artarak rekabet avantaji olusturmak mümkündür. Bu 
yolla . Isletmeler müsteri isteklerine göre kalite kriterlerinin belirler ve daha hizli müsteri memnuniyetinin 
saglayarak Pazar paylarini artirirlar. Ayrica isletmelerde sürekli tekrarlanan islemlerin bilgisayar araciligiyla 
yapilmasi üretimin daha hizli olmasinin saglar, çalisanlarin kisisel bilgi ve becerilerinden daha fazla 
yararlanma firsati da dogmus olur. 

Arastirma kapsamindaki KOBI’lerde asagidaki tabloya bakildiginda üretim sisteminde kullanilan 
bilisim teknolojilerinin kullanim orani görülmektedir. (CAM, Auto CAD, NC, CNC) gibi teknolojileri kullanan 
Isletmelerin ancak % 7.93’ü bu teknolojilerden bir veya bir kaçini kullanmaktadir. 

  
Tablo 7: Üretim Hattinda Kullanilan Teknolojiler 

Teknoloji Tipi Frekans (%) 
CAM 9 4.20 
AUTOCAD 5 2.33 
NC-CNC 3 1.40 
Toplam 17 7.93 

 
6. 8. Ofis Otomayon Sistemleri  

Çalismamizda isletmelerin ofis bilisim teknolojilerinden daha fazla yararlandiklari görülmüstür. 
KOBI’lerin %54’ü muhasebe bölümünde bilgisayar teknolojisinden faydalanmakta ve bu bölümde bilgilerin 
düzenli  anlamli ve kullanilabilir hale getirilmesini saglayan bir paket program kullanmaktadir (Eta, Logo, 
Micro vs). Bununla birlikte isletmelerin %34.57’sinde faks, %3.8’inde fotokopi makinesi bulunmaktadir. 
Rekabet ortaminda KOBI’leri bir adim önde tutacak  olan standartlar  ve kalite belgelerine sahip olma 
durumu irdelendiginde isletmelerin % 15.88’inde ISO belgesine sahip oldugu, bununla birlikte  gida 
sektöründe gelecegin standardi olarak görülen ve birçok ülkede gida ihracatinin ön sarti olarak kabul edilen  
bu nedenle  rekabet gücünün olusturulmasinda önemli bir enstrüman olan  HACCP belgesine sahip isletme 
sayisi sadece 3 tür.  

 
SONUÇ 

Günümüzde özellikle bilginin islenmesi, saklanmasi ve iletilmesi amaciyla kullanilan teknolojilerin 
iletisim teknolojileriyle bütünlesmesi ile birlikte bilisim teknolojilerinin etkin bir sekilde kullanimi  rekabetin 
belirleyici unsurlari arasinda yer almistir. Sadece isletmeler degil Uluslar da bilisim teknolojilerine yatirim 
yapmanin avantajlarini görerek bu alana yatirimlarini hizlandirmislardir.   

Bununla birlikte bilisim teknolojileri gelistirilmesi ve uygulamaya sokulmasi için gerekli olan 
sermayenin fazla pahali olmasi, bilgi ve iletisim teknolojilerine yapilan yatirimlarin tasidigi riskin fazla 
olmasi, bilgi ve iletisim teknolojileri için gerekli olan personelin istihdaminda büyük firmalarin rekabet 
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avantajina sahip olmasi ve teknik ve yönetimsel düzeyde yeni teknoloji gelistirme yeteneklerinden görece 
yoksun olmalari Kobi lerin rekabet güçlerini arttirmalari önünde önemli bir engel teskil etmektedir.  

Van ilindeki KOBI’lerin Bilisim teknolojilerini kullanim düzeyi ile ilgili yaptigimiz bu  çalismada KOBI 
niteligindeki bu isletmelerin bilisim teknolojilerini kullanmadiklari daha dogrusu kullanamadiklari 
görülmüstür. Türkiyede KOBIlerin bir çogu gibi Van KOBI’ leri de  teknolojik yenilikleri tek baslarina takip 
edebilecek düzeye sahip degildir. Parasal sorunlar, yetismis eleman sikintisi mevcut teknolojiden 
maksimum düzeyde yararlanmalarina engel olmaktadir  

Günümüzün  rekabet kosullarinda bilgisayar bütünlesik teknoloji sistemlerinin gerekliligini anlayan 
ve uygulayan isletmelerin ayakta kalabilecegi gerçegi düsünüldügünde, Van ilinde faaliyet gösteren 
KOBI’lerin üretim ve yönetim süreçlerindeki stratejilerini bu teknolojilere göre belirlemeleri yakin bir 
gelecekte zor gözükmektedir.  
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KOBI’LERDE BILISIM ALTYAPISI VE YENI BILISIM PROJELERI 

 
Talat POSTACI 

Milli Prodüktivite Merkezi 
Enformasyon Teknolojileri ve 

Bilgi Islem Bölüm Baskanligi Uzmani 
Tel: (0312) 467 55 90 / 292 

Faks: (0312) 427 30 22 
e-posta: tpostaci@mpm.org.tr 

 
ÖZET 

Isletmelerdeki tüm uygulamalarda bilisim teknolojilerinin yeri ve etkinligi oldukça önemli 
sayilabilecek düzeylere gelmistir. Yeni pazarlarla kurulacak iliskiler, ihtiyaç duyduklari her türlü bilgiye 
ulasim, bilgilerin stratejik ve rasyonel biçimde kullanimi gibi konular artik isletmeler için çok önemli 
unsurlardir. Bilisim teknolojilerinin isletmelerin hemen hemen tüm uygulamalarinda yer alan ve bu amaçla 
kullanilan sadece bir araç oldugu da unutulmamalidir. Uluslar arasi ticari anlayis ve yapilanmanin giderek 
degistigi (e-is, e-ticaret gibi) günümüz kosullarinda isletmelerin gerek teknik, gerekse süreç bazinda yeterli 
altyapilarini olusturmalari sarttir. Bu nedenle isletmelerin gerekli altyapilarini olusturabilmek için bugünkü 
mevcut durumlarinin ortaya konmasinda ve tartisilmasinda yarar vardir. Bu amaçla, Milli Prodüktivite 
Merkezi’nin iller kapsaminda yapmis oldugu “verimliligi arttirma projeleri” çerçevesinde elde edilmis olan 
sonuçlar sunulacaktir. Bu çalismada isletmelerin  bilisim altyapilarinin yani sira kendilerini hem ulusal, hem 
de uluslar arasi rekabete hazirlamak amaciyla düsündükleri bilisim projeleri konusunda da elde edilen 
bilgiler verilecektir. Özellikle isletmelerin bu konularda (bilisim altyapisi ve uygulamalari konularinda) 
yapacaklari veya ihtiyaç duyduklari uygulamalar ele alinacaktir.   

Anahtar Kelimeler: Bilisim, E-Ticaret 
 
1. GIRIS 

KOBI'ler, dünyanin birçok ülkesinde, tanimsal ve yapisal farkliliklar gösteriyor olsalar da, bu  
isletmeler bulunduklari ülkelerin ekonomilerine gözardi edilemeyecek büyüklük de katki saglamaktadirlar. 
Dünya'da gelismis veya gelismekte olan ülkeler de yapilan ekonomik arastirmalar KOBI’lerin ortaya çikan 
sonuçlar üzerinde önemli bir payinin oldugunu göstermektedir. Bu nedenle bu isletmelerin özellikle temel 
sorunlarindan baslayarak (KOBI’lerde yeniden yapilanma, mevzuat, finansman, pazarlama, vergi, sosyal 
güvenlik, yönetim, isgücü, kurulus yeri, egitim, üretim, uzmanlasma, bilisim teknolojilerinden yararlanma) 
yeni gelismelere uyum saglama olanaklarinin genisletilmesi açisindan önemli çalismalar yapilmalidir. Bu 
çalismalar daha çok teknolojik yeniliklere uyum ile birlikte bilgi üretme, kullanma ve paylasimi konusunda 
mevcut durumlarini daha üst seviyelere çekecek yöntemler üzerinde durmalidirlar. KOBI’lerin bilgiye dayali 
organizasyon, üretim ve pazarlama tekniklerini olusturma çalismalarinda izleyecekleri yolun baslangiç 
noktasini, bugüne kadar yapmis olduklari bilisim teknolojisi yatirimlari olusturacaktir.    
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2. KOBI’LERDE BILISIM ALTYAPISI 
Verimliligi Arttirma Projeleri 

Performans Çizelgesi 
(1998-2005) 

Verimliligi 
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Arastirma 
Projeleri Sayisi 

11 11 9 9 9 8 11 4 7 3 6 7 6 3 101 

Danismanlik 
Hizmeti Verilen 
Isletme Sayisi 

21 21 15 25 15 23 37 21 37 17 9 20 22 19 302 

KOBI’LER de 
Bilisim Altyapisi 
Ve Sorunlarinin 
Tesbiti 
Anket Sayisi 

30 25 30 20 22 25 30 25 33 - 20 25 20 25 330 

 
VAP : Verimlilik Artirma Projesi 
VEP : Verimlilik Egitimleri Projesi  (Yapilan iller tabloda yer almamaktadir) 
GVEP : Gelecegimiz Verimliliktir Projesi (Yapilan iller tabloda yer almamaktadir) 
 
Arastirmanin Adi ; 

 “KOBI’ler de Bilisim Altyapisi Ve Sorunlarinin Tesbiti ” olarak gerçeklestirilmis ve halen Milli 
Prodüktivite Merkezinin iller düzeyinde verimliligi arttirma projeleri kapsaminda sürmektedir. 
Arastirmanin Amac , Kapsam ve Yöntemi ; 

Bu arastirmanin amaci; KOBI’lerin bilisim altyapisi ve sorunlari ile birlikte, ihtiyaç duyduklari yeni 
bilisim teknolojilerinden beklent ilerinin ne oldugu konusunun incelenerek, bilisim sistemlerinden en verimli 
sekilde yararlanma yöntemlerini tanimlamaktir. Milli Prodüktivite Merkezi olarak 1998-2005 yillari arasinda 
yapilan iller düzeyinde verimliligi arttirma projeleri (VAP projeleri) çerçevesinde, 14 ilde yapilan anket 
çalismalarinda alinan sonuçlar ile KOBI’lerde, bilisim uygulamalari altyapisi ve yeni beklentilerin ne oldugu 
tanimlanabilir bir düzeye gelmistir. KOBI’lerin mevcut yapisal farkliliklari göz önüne alindiginda, bilisim 
uygulamalarinin isletme faaliyetleri içerisinde yayginlasmasi ve gerekliligi “Kaynaklarin Verimli Kullanimi ile 
Bilgiye Dayali Yönetim ve Üretim” prensiplerine dayanacaktir.  Çalisma içerisinde KOBI büyüklük ölçeklerine 
göre bilisim organizasyon modelleri de ele alinmis olup, yeni bilisim projeleri ile birlikte yorumlanacaktir. 

Çalisma; geçmis yedi yildan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi, Enformasyon Teknolojileri ve Bilgi 
Islem Bölümü uzmanlari tarafindan, çok farkli sektörlerde yer alan 14 ilde (yukaridaki tabloda yer alan iller) 
330 KOBI ‘yi kapsamaktadir. Çalisma, alan çalismasina dayali olarak uygulamali ve yüz yüze yönelik 
yapilmistir. 
Veri Toplama ; 

Arastirma ile ilgili veriler, anket yöntemi ile 14 ildeki (yukaridaki tabloda yer alan iller) Ticaret ve  
Sanayi Odasi kayitlarindan yararlanilarak seçilen isletmelerde (toplam 330 isletmede) yüz yüze görüsme 
teknigi uygulanarak toplanmistir. Ayrica tüm illerde yer alan bilisim firmalari ile görüsme yoluyla da bir çok 
bilgiler elde edilmistir. Illerde bilgi taramasi yapilma asamasinda ise daha önce bu illerde bu tür hiçbir 
çalismanin yapilmadigi görülmüstür. 
Veri Degerlendirme ; 

Toplanan veriler SPSS paket programina kodlanarak arastirmanin sonuçlari ortaya çikarilmistir. 
Tüm  illerde KOBI‘lerin  bilisim altyapilarinin ortaya konmasi ve sorunlu konularda uygun önerileri 
sunabilmek için, gerekli test ve degerlendirmeler SPSS paketinin ilgili modülleri kullanilarak yapilmistir. 
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Arastirmanin Bulgulari ; 
Isletmelerin Bilgisayar Kullanim Oranlari 

Seçenekler Dagilim(%) 
Evet 97 
Hayir 3 

 
Isletmelerin Bilgisayar Kullanimina Baslangiç Yillari 

 Yillar   Dagilim(%) 
+-1995-1998 61 
1999-2002 14 
2003-2005 25 

 
Isletmelerin Kullanmis Olduklari Uygulama Yazilimlarinin Yogunlugu Dagilimi 

Seçenekler Dagilim(%) 
Kelime Islem 72,4 
Hesap Tablosu 75,9 
Sunu Programlari 31,0 
Muhasebe ve Finans 82,8 
Çek, Senet 69,0 
Cari, Banka, Kasa 72,4 
Üretim Planlama 24,1 
Müsteri Takip 58,6 
Stok Kontrol 48,3 
Faturalama 58,6 
Diger 27,6 

 
Isletmelerde Bilgisayar Kullanan Kisi Sayisi 

Personel Sayisi Dagilim(%) 
1-2 36,7 
3-4 23,3 
5-6 3,3 
7-8 6,7 

9-10 6,7 
11-+ 20,0 

 
Isletmelerde Bilgisayar Konusundaki Gelismelerin Takibi Durumu 

Seçenekler Dagilim(%) 
Yanitsiz  18,9 
Bilisim dergilerinden 39,6 
Bilisim firmalarindan 24,5 
Takip etmiyor 9,4 
Diger 7,5 

 
Firmalarin Bilgisayar Konusunda Teknik Destek Aldiklari Firmalara Iliskin Görüsleri Durumu 

Seçenekler Dagilim(%) 
Memnunum 48 
Memnun Degilim 26 
Kismen Memnunum  26 

 
Firmalarda Çalisanlarin Bilisim Teknolojileri Konusundaki Egitim Durumu 
Seçenekler Evet Hayir 
Elemanlara gerekli egitimler aldirilmistir  31 69 
Elemanlar ise girmeden önce gerekli egitimleri 
almislardir 

20,7 79,3 

Teknik destek saglayan firma elemanlarindan 
periyodik olarak egitimler alinmaktadir  

 0  0 
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Programlarin temin edildigi firmalardan egitimler 
alinmistir 

10,3 89,7 

Isletmelerde sürekli egitim verebilecek düzeyde 
eleman mevcuttur 

20,7 79,3 

Elemanlar, ihtiyaç duyduklari konulari kendi 
kendilerine ögrenmektedir 

37,9 62,1 

Digerleri 10,3 89,7 
 

Firmalarin Iletisim Agi Alt Yapisi Durumu 
Iletisim Agi (Network)  Dagilim(%) 
Var 40 
Yok 60 

 
Firmalarin Internet Baglantisi Durumu 

Internet Baglantisi Dagilim(%) 
Var 73,3 
Yok 26,7 

 
Internet Baglantisi Olan Firmalarin Interneti Aktif Kullanim Durumu 

 Aktif Kullanim Dagilim(%) 
Internet Baglantisi Kullaniyor Kullanmiyor Kismen Kullaniyor 
Var 50 9 41 

 
Firmalarin Interneti Kullanim Amaçlarina Göre Durum 

Interneti Kullanim Amaçlari Evet Hayir 
Ticari amaçlar 86,4 13,6 
Aktüel 22,7 77,3 
Egitim 9,1 90,9 
Bilgi taramasi 63,6 36,4 
Diger 13,6 86,4 

 
Internet Baglantisi Olan Firmalarin Interneti Kullanim Sürelerinin Durumu 
Seçenekler Dagilim(%) 
Yanitsiz  4 
Tamgün 24 
Günde birkaç saat 33 
Gerektiginde 39 

 
Firmalarin Web Sitelerinin Olup Olmadigi 

Internette WEB Sayfasi Dagilim(%) 
Var 47 
Yok 53 

 
Firmalarin  E-Is/E-Ticaret Uygulamalarini Kullanip Kullanmadiklarinin Dagilimi 

Seçenekler Dagilim(%) 
Evet 19 
Hayir 36 
Kismen 45 

 
Firmalarin Mevcut Bilgisayar Sistemlerine Ek Donanim Alip Almayacaklarinin Dagilimi 

Seçenekler Dagilim(%) 
Evet 41 
Hayir 38 
Bilmiyor 21 
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Firmalarda Bilisim Ürünlerinin Harcamalari için Yillik bir Bütçe Yapilip Yapilmamasi Durumu 
Seçenekler Dagilim(%) 

Yapiliyor 22 
Yapilmiyor 70 
Bilmiyor 8 

 
Isletmenizin Bugün Içinde Bulundugu en Önemli Sorunlar Nedir 

Seçenekler Dagilim(%) 
Yanitsiz  35,8 
Pazar 24,5 
Finans 20,8 
Personel 5,7 
Organizasyon 4,2 
Yazilim 3,8 
Tesvik Sistemi 3,8 
Ekonomik belirsizlik 1,4 

 
Isletmenizin En Fazla Ihtiyaç Duydugu Bilgiler Nedir 

Seçenekler % Dagilim 
Yanitsiz  60,4 
Ar-Ge 18,9 
Bilgisayar Teknik 16,9 
Tesvik  1,9 
Yabanci dil 1,9 

 
KOBI'ler de Bilgi Islem Organizasyonu 

KOBI’lerin büyük bir çogunlugunun yönetim organizasyonlari içerisinde bilgi islem ile ilgili olarak 
ayri bir idari birim yer almamaktadir. KOBI’lerde bilgisayarlasma daha çok muhasebe, çek-senet, cari, 
banka, kasa, üretim, personel vb. gibi birimlerde kümelenmistir. Dolayisiyla isletmelerde bilgisayar ve çevre 
cihazlari agirlikli olarak bu birimlerin elemanlarinca kullanilmaktadir. Bu kuruluslarin büyük bir 
çogunlugunda ayrica bilgisayarli uygulamalar için personel istihdaminin yapilmadigi gözlenmistir. Mevcut 
idari organizasyonlar içerisinde bir bilgi islem biriminin olusturulmasi ise çesitli kosullara bagli olmasi 
gereklidir. KOBI’ler de böyle bir birimin olusturulmasi için öncelikle asagidaki unsurlara bakmak gereklidir. 
Isletmede; 

• Çalisan Kisi Sayisi, 
• Bilgisayar ve Çevre Cihazlari Sayisi, 
• Bilgisayar Kullanan Kisi Sayisi, 
• Bilgisayar Destekli Uygulamalarin Çesitliligi, 
• Bilgisayar Aglari, 
• Internet Uygulamalari, 
• E-is ve E-Ticaret Uygulamalari 

gibi unsurlarin ne durumda oldugu, organizasyonda bilgi islem merkezine yer verip vermeme açisindan 
oldukça önemlidir. KOBI’ler de bu unsurlarin tümünü bulmak veya olusturmak oldukça zordur. KOBI’lerin 
bilgi islem organizasyonlarini yukaridaki unsurlardan elde edilecek sonuçlara göre asagida detayli olarak 
yer alan üç ölçekte degerlendirmek de yarar vardir.  
 
Küçük Ölçekli Bilgi Islem Organizasyonu  
Bilgisayar ve Çevre Cihazlari Sayisi  : 1-2 
Bilgisayar Kullanan Kisi Sayisi   : 1-2 
Bilgisayar Destekli  Uygulamalarin Çesitliligi : 1 
Bilgisayar Aglari     : Iletisim (Network) Agi Ortami Olmayabilir 
 

Yukarida yer alan unsurlari tasiyan bir KOBI’nin bilgi islem organizasyonu genellikle bagimsiz bir 
bilgi islem organizasyonu yerine, yönetim organizasyonu içerisinde yer alan Muhasebe ve/veya Idari Isler 
birimleri içerisinde yer almaktadir. Bu ölçekteki isletmelere bilgi islem uygulamalarinin girisi öncelikle ; 
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Muhasebe, Stok, Personel, Satis, Çek-Senet, Cari, Banka, Kasa gibi konularda yasanmaktadir.  Bu konular 
da agirlikli olarak bir isletmede Muhasebe ve Idari Isler birimlerini ilgilendirmektedir. Bu nedenle 
isletmelere ayri bir yük getirecek olan bagimsiz bir bilgi islem organizasyonu yerine, bu iki birim içerisinden 
birisinde (agirlikli olarak muhasebe biriminde) bilgi islem yönetimini organize etmek daha akilci ve uygun 
bir çözüm olarak görülmektedir. Bu tür organizasyonlar, sekil olarak asagidaki gibi sunmak mümkündür.  
 

 
Orta Ölçekli Bilgi Islem Organizasyonu  
Bilgisayar ve Çevre Cihazlari Sayisi  : 3-10 
Bilgisayar Kullanan Kisi Sayisi  : 3-10 
Bilgisayar Destekli  Uygulamalarin Çesitliligi : 3 
Bilgisayar Aglari    : Iletisim (Network) Agi Ortami Olmali 
 

Yukarida yer alan unsurlari tasiyan bir firmanin bilgi islem organizasyonu genellikle bagimsiz bir 
bilgi islem organizasyonu yerine yönetim organizasyonu içerisinde yer alan Muhasebe ve/veya Idari Isler 
birimleri içerisinde yer almaktadir. Bu ölçekteki isletmelerin bilgi islem birimlerini bagimsiz bir birim seklinde 
organize etmek mümkündür. Orta ölçekteki isletmelere de küçük ölçeklilerde oldugu gibi bilgi islem 
uygulamalarinin girisi öncelikle ; Muhasebe, Stok, Personel, Satis, Çek-Senet, Cari, Banka, Kasa gibi 
konularda yasanmaktadir. Bu ölçekteki isletmelerin küçük ölçeklilerden bilgisayar uygulamalari olarak en 
önemli farki, isletmelerdeki üretim birimlerinin de otomasyona dahil olmasi ve isletme genelindeki internet 
kullaniminin yayginligi olarak görülmektedir. 

Büyük Ölçekli Bilgi Islem Organizasyonu  
Bilgisayar ve Çevre Cihazlari Sayisi  :11-Üstü 
Bilgisayar Kullanan Kisi Sayisi  :11-Üstü 
Bilgisayar Destekli Uygulamalarin Çesitliligi : 4-Üstü 
Bilgisayar Aglari    :Iletisim (Network) Agi Ortami Olmali 

Orta Ölçekli Kobilerde Genel Organizasyon
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Yukarida yer alan unsurlari tasiyan bir KOBI’nin bilgi islem organizasyonu, genellikle bagimsiz bilgi 

islem birim seklinde organize edilmelidir. Bu ölçekteki isletmelere de küçük ve orta ölçeklilerde oldugu gibi 
bilgi islem uygulamalarinin girisi öncelikle ; Muhasebe, Stok, Personel, Satis, Çek-Senet, Cari, Banka, Kasa 
gibi konularda yasanmaktadir. Dolayisiyla isletmelerin küçük ve orta ölçeklilerden bilgisayar uygulamalari 
olarak en önemli farki, Üretim (MRP, MRP-II), ERP(Kurumsal Kaynak Planlamasi), Tasarim(CAD, CAM), 
Internet, E-is/E-Ticaret, Iletisim (Network) birimlerinin de otomasyona dahil olmasi olarak görülmektedir. 
 

Büyük ölçekli isletmelerde bilgisayar sayisinin çoklugu ve kullanici sayisindaki artis ile uygulama 
çesitliligi de göz önüne alindiginda, bagimsiz ve oldukça uzmanlasmis bir bilgi islem organizasyonu 
olusturmak da yarar vardir. 

 
3. KOBI’LERIN BEKLEDIGI YENI BILISIM PROJELERI  
    (Sürekli Yenileme ve Yatirim Gerektiren Beklentiler) 

Yapilan çalismada isletmelerin %78 ‘lik bir kismi bilisim teknolojileri konusunda yapilacak 
harcamalarla ilgili yillik belirli bir harcama planina sahip degillerdir. Fakat %22’lik kismi yillik bu konuda bir 
harcama planina sahipken, %8’lik bir kisim ise, bu konuda ne yaptiklarini bilmediklerini ifade etmislerdir. 
 
KOBI’ler de Donanim (Hardware) Hizmetleri 

Arastirmayi yaptigimiz illerde bilgi islem teknolojilerindeki yeniliklere göre donanim birimlerinde 
yenilemeler veya tümünü degistirmek isteyen isletmelerin dagilimi  %41’dir. %21’lik bir kisim isletme ise 
bilgi islem donanimlari konusunda yatirima ihtiyaci olup olmadigini bilmemektedir. Isletmelerin  %38 ‘lik bir 
kismi ise donanim yatirimina ihtiyaç duymadiklarini ifade etmislerdir. Bu durumu firmalarin büyük bir 
çogunlugunun ellerindeki donanimlarin eski oldugu ve yeni donanim ihtiyaçlarinin var oldugu seklinde 
yorumlanabilir. Ayrica bu sonuçlar isletmelerin bilgisayarlasma yillari ile karsilastirilir ise, bugün isletmelerin 
ellerindeki donanimlarin (en fazla bilgisayarlasmanin +1995-1998 ile 1999-2002 arasinda %70’i) eski 
oldugu ortaya çikacaktir.     
 
KOBI’ler de Iletisim Agi (Network) Hizmetleri 

KOBI’lerin iletisim agi altyapisinin bugünkü verilere göre iyi bir durumda olmadigi görülmektedir. 
KOBI’lerin %40’lik bir bölümünde iletisim agi altyapisi kurulmusken, %60 gibi büyük bir bölümünde iletisim 
agi altyapisi yoktur. Isletmelerde internet kullanimini negatif anlamda etkileyen bu durum, KOBI’lerin e-is 
ve e-ticaret uygulamalarinin da hayata geçisini geciktirecektir. KOBI’ler bu konuda da çözüm üreten bilisim 
firmalarinca aydinlatilmali, cesaretlendirilmeli, önemi üzerinde durulmali ve yatirima tesvik edici sunumlar 
yapilmalidir.  
 
KOBI’ler de Yazilim (Software) Hizmetleri 

Yazilim konusu bugün isletmelerin bilgi islem teknolojileri içerisinde degisimi düsünülmesi gereken 
ilk konulardan birisi olmalidir. Bu konuda yapilan çalismanin sonucuna göre, mevcut yazilimlar paket 
program niteligi tasidigi için daha çok muhasebe, finans, personel (özellikle bordro hesaplamasi), kismen 

Büyük Ölçekli Kobilerde Genel Organizasyon
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üretim (tam bir entegrasyon olmasa da yaklasik %24.1 isletme kullandigini ifade etmektedir), faturalama 
ve stok kontrol birim lerinde yogunlasmistir.  Yönetim birimlerinin de ilgili yazilimlari yogun olarak 
kullandigini ifade etmis olsalar da, bu kullanimin daha çok yazismalarin takibi ve sunum sistemleri amaçli 
oldugu gözlenmistir. Yapilan çalismadan da anlasilmaktadir ki, bugün isletmelerin büyük bir bölümünde, 
organizasyonlarinda yer alan tüm birimlerin etkilesimli ve interaktif bir yapida ayni yazilim üzerinde 
çalistigini söylemek mümkün degildir. Kurumsal kaynak planlamasi (ERP), yönetim birimleri, ar-ge ve 
özellikle üretim birimlerinin içerisinde oldugu bir yazilimin hayata geçirilmis oldugu isletme sayisi yok 
denecek kadar azdir. Isletmelerin özellikle ERP konusuna yönlendirilmeleri ve bu konuda gerekirse 
danismanlik hizmetlerinin sunulmasi en uygun yöntem olacaktir. Tarafim izca yapilan gözlem ve 
degerlendirmelerde isletmelerin hedeflerine ve finans durumlarina uygun ürünlerin sunulmasi ve aktif 
olarak isletilmesi, kismen de olsa bu ürünleri satip hizmetlerini sunan bilisim (yazilim veya proje 
konularinda çalisan) ve danismanlik firmalarina düsmektedir.        
 
KOBI’ler de Bilisim Teknolojileri Destek Hizmetleri 

Yapilan çalismanin kapsaminda yer alan illerde isletmelere, bilisim konusunda gerekli ürünleri 
pazarlayan ve destegini veren firmalar genellikle o illerdeki yerel firmalardan olusmaktadir. Isletmeler bu 
firmalarin saglamis oldugu destek hizmetlerinden %48 oraninda memnun olduklarini ifade etmektedirler. 
Profesyonel hizmet anlayisinin olmadigini, gerekli malzeme desteginin zamaninda saglanamadigini, 
hizmetleri pahali fiy atlara aldiklarini, elemanlarin zaman zaman bilgi düzeylerinin düsük oldugunu ifade 
etmislerdir. KOBI’lerin bilisim hizmetleri konusunda kapsamli destek hizmeti anlayisina ihtiyaçlari vardir. 
Yapmis oldugumuz görüsmelerde yetkililer sürekli olarak bu firmalarin teknik destekten öte, bilisim 
teknolojileri konusunda çözüm üreten merkezler olmasi gerektigi fikirni beyan etmislerdir.  
 
KOBI’ler de Bilisim Teknolojileri Egitimi 

Yapilan çalismada bilisim egitimi ile ilgili sorunlan soruya alinan yanitlar, arastirmanin en ilginç 
sonuçlarini ortaya koymaktadir. Isletmelerde çalisanlarin bilisim teknolojileri konusunda ihtiyaç duyduklari 
konulari kendi kendilerine ögrenenlerin  yüzdesi %37.9’dur. Bu sonuçtan hareketle, isletmelerin bilisim 
konularinda veya organizasyonun diger birimlerinde çalisip bilgisayar destekli isler yapan elemanlarinin, 
büyük bir bölümü deneme yanilma yöntemiyle, yada kendi kendilerine ögrenme yöntemiyle egitimlerini 
tamamlamis yada sürdürmektedirler.  

Isletmelerin gelecegi için oldukça riskli olan bu durum karsisinda, bilisim hizmetleri 
sunan/pazarlayan firmalarin KOBI’lere yönelik bilisim teknolojileri konusunda, detayli bir egitim programi 
düzenlemelidirler. Tarafimizca yapilan görüsmelerde bu ihtiyacin internet teknolojileri, e-dönüsüm, ERP gibi 
basliklarda toplanmasinda ve egitimin il merkezli yapilmasinda yarar vardir. Yapilan çalismada kullanicilarin 
gerek egitim eksiklikleri, gerekse internetten nasil yararlanilacagi konusunda bilgi sahibi olmadiklari için 
(internetin aktif  kullanimi %50’dir) internetin aktif kullanim orani oldukça düsüktür. Bu durum ancak 
KOBI’ler de kapsamli bir internet teknolojileri egitimi ile giderilebilir. Böylece isletmelerde bilgisayar 
kullanan kisi sayisinin dagilimi da (isletmelerde bilgisayar kullanan 1-2 ile 3-4 kisi araligi araligi %60’dir) 
arttirmak mümkün olacaktir.  
 
KOBI’lere Yönelik Internet Teknolojileri ve Internet Siteleri 

KOBI’lere yönelik internet uygulamalarinin (KOBI Web sitelerinin) mükerrer bilgileri içermesi ve 
daginik bir yapida olmasi nedeniyle kullanicilarda bir karmasa yarattigi gözlenmistir. Bu nedenle 
kullanicilarin bu sietelerden nasil yararlanacagi konusunda bilgi sahibi olmadiklari kendilerince ifade 
edilmistir. Ayrica kullanicilarin teknolojik yeniliklerde güven duygusu bilisim firmalarinin yanlis pazarlama 
yöntemleri ile (bir çok yanlis bilisim uygulamalarinin pazarlanmasi nedeniyle-aldanma nedeniyle) 
sarsilmistir. Bu durumda KOBI’ler teknolojik olarak bilgi alabilecekleri, fikir sorabilecekleri herhangi bir 
merkezin bulunmadigini ifade etmektedirler. Teknolojik aldatilma korkusu ve teknik bilgiye ihtiyaç duyma, 
küçük çapli danismanlik hizmetlerinin gelistirilerek KOBI’lerin hizmetine sunulmasi ile ortadan kalkabilir.  
 
KOBI’lerin  E-is ve E-Ticaret Beklentileri 

E-is ve E-ticaret, yeni pazarlara erismek ve mevcut isi gelistirmek için mutlaka yapilmasi gereken 
"is yapma" standartlaridir. E-Dönüsüm çalismalari basligi altinda toplanmasi gereken tüm “e (elektronik)” 
uygulamalar sadece meslek birliklerinin önerileri ile sinirli kalmamalidir. Bu çalismalarin bir devlet politikasi 
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oldugu unutulmamalidir. Bugün Türkiye’de E-Devlet çalisma programlari, e-is ve e-ticaretin önümüzdeki 
birkaç yil içerisinde çok yaygin ve baskin kullanilacagini göstermektedir. Bu noktadan hareketle, isletmeler 
elektronik ortamda sirketlerini temsil edecek altyapiyi olusturmali (WEB sayfasi açmali) ve servislerini WEB 
üzerinden kullanima açma isini çok ciddi olarak düsünmelidir. Yukarida yapilan çalismada da göülmektedir 
ki bugün isletmelerin  %19 luk bölümünün haricindeki geriye kalan %81 lik bölümü, gerekli altyapi 
çalismalari yaparak e-is ve e-ticaret uygulamalarina hazir hale gelmelidir. Türkiye pazarinda bu konuda 
çalismalar yapan  danismanlik ve bilisim firmalarinin KOBI’ler için ölçek ve öncelik sirlarina göre (Egitim ve 
bilinçlendirme çalismalari dahil) planlama yapmalarinda yarar vardir.  Özellikle, e-is’in (e-business), 
saglamis oldugu "isbirlikleri" ve "yeni pazarlar" ile birlikte yeni stratejiler ve is modelleri konusunun 
isletmelere iyi anlatilmasi gereklidir. Yapilan çalismalardan alinan sonuçlar göstermektedir ki, firmalarin 
internet ortaminda bulunmalarinin (web sayfasi, açik iletisim kanallari, e-posta kullanimi gibi) kendilerine 
nasil katki saglayacagi konusunda tam bir bilgi sahibi olmadiklaridir. Yapilan çalismalari bir çogu tanitim 
amaçli olup tam bir e-,is veya e-ticaret altyapisi olusturacak nitelikte degildir. Ilk etapta, bunun, olmazsa 
olmaz bir olgu oldugu gerçegini ortaya koymak gereklidir. Dolaysiyla yapilacak yatirimlarda (harcanacak 
para, kurulacak servisler vb) dogal olarak ciddi bir fizibilite çalismasi gereklidir. Internet kullaniminin 
yayginlasmasi, iletisim altyapisinin güçlenmesi ve güvenlik konusundaki endiselerin yavas yavas ortadan 
kalkmasini saglayan güvenlik teknolojilerinin gelismesi, e-is ve e-ticaretin tüm dünyada hizla 
yayginlasmasini saglamaktadir. E-ticaretin gelismesi sonucunda, elektronik ticareti kapsayan ve egitim, 
saglik gibi konulari da içeren elektronik is (e-business) uygulamalari da gelisecektir. KOBI’lerin bu gelisme 
süreci içerisinde e-is ve e-ticaret dünyasinda yer alabilmeleri için öncelikle bu konuyu iyi anlamalari ve 
uygulamada ortaya çikacak sorunlari görerek veya tahmin ederek adim atmalari gereklidir. Bilgisayar, 
iletisim ve internet teknolojileri açisindan KOBI niteligindeki firmalar alt yapilarini olusturmali ve bu altyapi 
üzerinde yer alacak ürünler iyi tespit edilmelidir. Çünkü elektronik ticaretin bugünkü ve gelecekteki pazar 
hacmi düsünülürse, bu altyapi ciddi ve çalisabilir bir yapida olusturulup bir an önce hayata geçirilmelidir.         

Yukarida yapilan çalismanin özellikle internet ile ilgili sonuçlari incelendiginde ; WEB sayfasi olan 
isletmelerin azligi, olmayanlarinda büyük bir çogunlugunun (yaklasik %45) da önümüzdeki iki yil içerisinde 
bu çalismayi yaptiracaklari görülmektedir. Ayrica bugüne kadar yapilan Web çalismalarinin da nitelik olarak 
incelendiginde bir çogu tanitim amaçli oldugu görülecektir. Arastirmanin yapildigi illerde firmalarin interneti 
kullanim amaci ve kullanim saatlerinin oldukça düsük oldugu ortaya çikmistir. Tüm bu sonuçlar KOBI’lerin 
e-is ve e-ticaret altyapisi konusunda ciddi yatirimlara ihtiyaci oldugunu ortaya koymaktadir. 
 
SONUÇ 

Bilisim teknolojileri konusunda isletmelerin yapmis oldugu yatirimlarin verimli ve etkili olabilmesi 
için bilgi teknolojileri hakkinda yeterli ve gerekli bilgiye sahip olmalari gereklidir.Yapilan bu çalismada 
Türkiye'deki KOBI'lerde bilgisayarlasma alt yapisi ortaya çikarilarak, isletmelerin ihtiyaç duydugu yeni 
bilisim projeleri sunulmaya çalisilmistir. KOBI’lerdeki bilgisayar alt yapisi modeli belirlenmis olup bu konuda 
yasadiklari sorunlara çözüm önerileri ortaya koyulmustur. Isletmelerin özellikle yazilim, internet, iletisim 
agi, e-ticaret ve e-is konularindaki görüslerine yer verilmistir. Isletmelerin is akislarini, veri hareketlerini, is 
süreçlerini, bilgi paylasimini ve verimliligini artirmayi hedefleyen bu çalismalarin sistematik bir yapida ve 
planli bir çalisma ile yapilmasi gerektigi üzerinde durulmustur. Bunun yaninda bilgi islem organizasyonu, 
donanim ve yazilim kriterleri ile internet kullanimi ve e-ticaret uygulamalarina yönelik bilgiler verilerek 
KOBI'lerin teknoloji konusundaki danisman bilgi gereksinimlerine cevap verilmeye çalisilmistir.  
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ÖZET 

Isletmelerde çagdas yönetim sistemlerinin uygulanabilmesi için her seyden önce ”insan öncelikli” 
bir yönetim felsefesi kabul edilerek iyi bir iletisimin kurulmasi gerekmektedir. Bu  kapsamda çalismanin 
amaci, isletmelerde gözlenen “empatik iletisim” çalismalarinin isletme verimliligini ne yönde etkilediginin 
belirlenmesidir. Ayrica empatik iletisim, yönetim fonksiyonlari ve isgücü verimliligi gibi kavramlarda ön 
plana çikan yönetim boyutunun, degisimler karsisindaki yönetici tutumu, isgören iletisiminde kurulan 
empatik düzeyi ve bunun verimlilik üzerindeki etkilerini açiklamak arastirmanin alt amaçlarini 
olusturmaktadir. Bu itibarla, çalismada literatür taramasi yapilarak  elde edilen teorik bilgiler açiklanmistir 
ve Federal Mogul Sapanca Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri’nde örnek olay çalismasi yapilmistir.   
Anahtar Kelimeler: Yönetim, Empatik iletisim, Isgücü verimliligi 
 
GIRIS 

Globallesme, yönetimde mükemmellik (excellence in management), insan haklari, enformasyon çagi, 
bilgiye dayali organizasyon, uluslararasi rekabet, sistemler arasi yaklasma, bilgi toplumu, yalin yönetim ve 
organizasyon, toplam kalite anlayisi, hizli teknolojik degisiklikler v.b. kavramlar ve gelismeler organizasyon 
yapilanmalari ve isleyisleri üzerinde köklü sayilacak degisiklikler meydana getiren gelismelerin en önemlileridir 
(Koçel, 2003). Tüm bu gelismeler, kendilerinden organizasyonlara (her alanda) yön vermesi istenilen yöneticilerin 
davranis örüntülerine (hem piyasa içindeki isletmenin genel seyri, hem de isletmenin girdileri araç- gereç, teçhizat 
ve en önemlisi insan kaynaginin etkin kullanimindaki performanslari ve baz aldiklari kriterleri) de etkilemektedir. 
Bu baglamda yöneticilerin gösterecekleri davranis biçimleri arastirilmasi gereken bir konu olarak karsimiza 
çikmaktadir. 
 
1. YÖNETIMDE EMPATIK ILETISIM VE ISGÜCÜ VERIMLILIGININ GENEL KAPSAMI 
Verimlilik  Yönetimi 

Verimlilik, günümüzde ekonomik gelismeyi saglayan asil itici güç özelligini kazanmasindan (fark 
edilmesinden) sonra iktisatçilarin, girdi maliyetlerini azaltici etkisi yönüyle finansmancilarin, isletmenin 
performansini yükseltmesi yönüyle de, yönetici ve teknik personelin ilgisini üzerinde toplayan vazgeçilmez bir 
kavram durumundadir. Ister gelismis, ister gelismekte olan ve serbest piyasa ekonomisi yada merkezi planlama 
uygulayan tüm ülkelerde, ekonomik  gelismenin temel kaynagi verimlilik artisidir  (Tümer, 1995) 



 76 

Verimlilik; sonuçlarla, bu sonucu elde etmek için harcanan zaman arasindaki iliski olarak da 
tanimlanabilir.  Verimlilik kavramini çesitli açilardan (ülke ekonomisi, isletmeler, tüketiciler ve çalisanlar 
açisindan ) ele almak gerekir. Konuya ülke ekonomisi açisindan bakildiginda, elde bulunan kaynaklarla tüm ülkede 
ve her alanda üretimin artmasina ekonomide verimlilik (Ugur, 1995:95) denmektedir. Böyle bir ekonomik yapi, 
daha ucuza daha kaliteli mallar üretebilecek buna paralel olarak ülkenin dis pazar payi ve ihraç gelirlerindeki 
artis da ekonomik büyümeyi beraberinde getirecektir. Isletmeler açisindan ise verimlilik oranlari, bir denetim araci 
olarak yani katlanilan maliyet ile elde edilen çiktilar arasindaki iliskinin kontrol edilmesinde ve diger 
isletmelerle yapilacak karsilastirmalarda kullanilmakladir. Verimliligin tüketiciler açisindan önemi, fiyatlara olan 
etkisidir. Normal sartlarda verimlilik artisi fiyatlarda gerilemeye neden olmakta ve beraberinde istikrari 
getirmektedir. Bu baglamda verimliligi yükselterek elde edilecek üretim artislarinin yada üretimde saglanacak 
maliyet düsüslerinin enflasyona karsi mücadelede etkili ve güvenilir bir yol oldugu söylenmektedir. Verimlilige 
çalisanlar açisindan bakildiginda ise, (Güler, 1996) verimlilik artislarinin saglayacagi üretim ve satis gelirlerindeki 
artislar sayesinde ücretlerde de olumlu yönde degismeleri gündeme getirecektir. "Ücret ve gelirlerdeki asinmanin, 
fiyat endekslerinin yani sira, verimlilik artisina bagli olarak giderilmesi günümüzde, gittikçe daha fazla benimsenen 
bir politika haline gelmektedir” (Ugur, 1995: 97). Bu nedenle, verimlilik kazançlarinin katkilari oraninda 
dagitilmasi durumunda, verimlilik artisi, hayat standartlarinda dogrudan artis saglayacaktir. Günümüzde 
verimliligin, gerçek ekonomik kalkinmanin, sosyal ilerlemenin ve hayat standardi artisinin, tüm dünyadaki tek 
kaynagi oldugunu söylemek herhalde yanlis olmayacaktir.   
Yönetim  ve Yönetici  Davranislari 

Yönetici kelimesi, dilimizdeki idareci, sevk ve idareci, müdür gibi terimlerin karsiligi olarak kullanilmaktadir. 
Yönetim ve yönetici terimleri, her zaman bu terimlerin tam karsiligini anlatmamakla beraber, baskalarina is 
gördürme, baskalari araciligi ile is basarma ve amaçlara ulasmanin söz konusu oldugu her 
durumda kullanilmaktadir" (Koçel, 2003). 

Geçmisten günümüze kadar geçen süre içinde isletmeyi yöneten ki bunlar isletme sahipleri de olabilir, 
farkliliklari çogaltilmakla birlikte üç ana yönetici tipi (ya da modeli) ortaya çikmaktadir. Bunlar; "Otoriter 
Yönetici", ''Bürokratik Yönetici" ve "Demokratik Yönetici"' dir. Otoriter yönetici davranisinin temel özellikleri; 
Emrindekilere sert davranir, Sadece görevini yapmasini ister ve bunun disinda çalisanlara iyilik düsünmez, 
Emrindekilere fikir sorup danismaz ve isçisine söz hakki tanimaz, Sevgi ve insanî yaklasim yerine kesin bir 
çizgiyle ne olursa olsun çalisanlarin kurallara  uymasini ister  (Küçük, 1995 : 20). Bürokratik yönetici, otoriter 
yöneticiye göre biraz daha ilimli (görev ve yetkiler kisisel degil, resmî (biçimsel) dir. Dolayisiyla, yönetmede 
kullanilan erk kisilerin sahsina bagli olmaktan çok, makamlara baglidir. Ancak bürokrasinin islemesi için konulan bir 
takim kurallar ve yöntemlerin zaman asimina ugramasi sonucu etkisini yitirmesine yani faydali olup 
olmadigina bakilmaksizin harfiyen uygulanmasi istenir (Dinçer, Fidan, 1996 : 132). Demokratik yönetici de ise;   
Astlari ile ilgilenir, Destekleyici davranir, Anlamsiz amaçlari yoktur, verimliligi yüksektir, Isyerinde kaliteli donanim, 
iyi planlama ve egitim saglar, Astlarini ortaklasa sorun çözme konusunda egitip iç sorunlari gidermelerine yardim 
ederek basarili ekipler  olusturur (Küçük, 1995 : 23). 

Günümüzde yapilan arastirmalar (Herbert Simon, George Odiorae v.b.) yönetimin temelini karar verme 
sürecinin olusturdugunu, karar verme sürecinin ise yöneticilerin davranis özelliklerine göre etkili ya da etkisiz 
oldugunu vurgulamaktadir. Etkili bir yönetim içinde (Mc Gregor, Likert gibi) arastirmacilarin büyük bir kismi 
demokratik unsurlar tasiyan bir yönetici (Önderlik biçimi) uygulamalari gerektigi noktasinda birlesmektedirler.  

Bir yöneticinin örgütte lider olarak benimsenebilmesi için güçlü bir kisilik yapisinin yaninda analitik 
düsünce bilgisine, çesitli alternatifler arasindan en dogruyu seçmesine, problemlerin çözümünde teorik ve pratik 
zekâya da sahip olmasi gerekir. Bu anlamda günümüzde (özellikle büyük sirketlerde), yöneticilere organizasyon 
kültürü ve piyasa kurallarinin ögretimi yaninda kisilik kazandirma seminerleri de verilmektedir. Bu bilgiler isiginda 
yöneticinin iyi bir yönetici yani lider olabilmesi için örgüt  içinde insanlar arasinda, makineler ve malzemeler 
arasinda, insanlarla makineler arasinda is birligi ve uyumu dikkate alip onlari etkili ve verimli bir sekilde çalistirirken 
Örgütün faaliyette bulundugu yakin ve genel çevre sartlarini göz önünde bulundurmak, çevredeki firsatlari ve 
tehditleri tahmin edip isletmenin gelecegini buna göre sekillendirmek zorundadir (Dinçer, Fidan, 1996 : 14). 
Yönetici bu rolleri üstlenirken yapilacak çalismalari ekip çalismasi ile iyi bir empatik iletisim sistemini kurarak 
sürdürmek durumundadir. Bu kapsamda 'karar verme süreci'nden . 'planlama' ya, 'iletisim' den 
'esgüdümleme' ye, 'güdüleme' den 'sorun çözme' ye, en alt birim olarak (ilgili konularda) 'çalisanlarin 
duygu ve düsüncelerini dikkate alip katilimi'ni da gerçeklestirerek çalisma hayatinin niteliginin gelistirilmesi' 
ne katkida bulunmus olacaktir. Bu ise, "Yönetimin Rolünde Empatik Iletisim" kavramini ortaya çikarmakta ve 
önemli kilmaktadir 
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Yönetimin Rolü ve Empati 
Empati’yi genel anlamiyla; kisinin kendisini karsisindaki kisinin yerine koyarak onun duygu ve 

düsüncelerini anlamasi, bunu da karsisindaki kisiye iletmesi biçiminde (Rogers 1992; 16) tanimlanabilir. 
Empati becerisi gelismis insanlar, baskalari tarafindan sevilir ve kabul edilerek onaylanirlar. Nitekim 
arastirmalarda, liderlik özelligine sahip yöneticilerin empati kurma becerilerinin oldukça gelismis oldugu 
saptanmistir (Üstün, 1999). Bilindigi gibi liderlik özellikleri arasinda kisinin kendisini, duygu ve düsüncelerini iyi 
ifade edebilmesi, baskalariyla uyumlu iliskiler kurabilmesi ve toplumsal duyarliligi yüksek olma özellikleri ilk 
sirada gelmektedir. Tüm bu özellikler ise kisilerde empati becerisini gerektirmekte ya da empati becerisi bu 
özellikleri ortaya çikarmaktadir. Kisinin kendisini karsisindaki kisinin yerine koyabilmesi ise hiç de kolay 
olmayan, çaba harcamayi gerektiren bir süreçtir. Yönetimde empatinin kurulabilmesi için, yöneticinin ya da 
yönetimi olusturan üst kurumun çalisanlarin hem duygu hem de düsüncelerini dogru olarak anlamasi yönetimin 
rolü açisindan büyük önem tasimaktadir. Ayrica empati kuran yöneticinin zihninde olusan empatik anlayisi 
çalisanlara iletmesi de, empatinin gerçeklesmesi için son derece önemli bir kriter olarak degerlendirilmekte, bir 
baska anlatimla; is görenlerin duygu ve düsüncelerini tam olarak anlamak yeterli olmamakta, ayni zamanda bunun 
iletilmesi de gerekmektedir  (Üstün 1999). Bu baglamda, asagida deginilecek olan isletmelerde yönetimin 
üstlendigi roller, empati kavrami eksenli düsünceyi olusturmaktadir.  

Karar Verme; Isletmelerde yönetim islevlerinin temelini karar verme süreci olusturmaktadir. Özellikle 
üst yönetim tarafindan verilen kararlar isletmelerin yasaminda önemli bir yer tutmaktadir. Yönetim; Ne 
yapilacak? Ne zaman yapilacak? Kimler tarafindan? Hangi kaynaklar kullanilarak yapilacak? (Dinçer, Fidan, 1996 
:385) gibi sorulari cevaplarken karsilasilan seçenekler arasinda en akillica olani seçerek uygulamak durumundadir. 
Yönetim karar verme isini planlamada, iletisimde, esgüdümlemede, güdülemede, sorun çözmede, çalisma 
hayatinin niteliginin gelistirilmesinde v.b. gibi yönetim islevlerini yerine getirirken sürekli karar verme 
durumuyla karsi karsiyadir. Örgütte hiç bir davranisin karar vermeden gerçeklesemeyecegi (Atakli, 1996: 25) 
vurgulanmaktadir. Örgütlerde yöneticiler üç degisik ortamda karar verirler. Birincisi, belirlilik ortaminda karar 
verme, yönetici çözüm getirecek seçenekleri ve her seçenekte olumlu ve olumsuz yönlerini biliyorsa karar 
vermede belirlilik ortaminin varligindan söz edilir (Timur, 1990:21). Yönetimde karar genellikle risk ortaminda 
verilir. Üçüncüsü ise belirsizlik ortaminda karar verme, yönetici tüm seçenekleri bilmedigi gibi, bilinen seçeneklerin 
gerçeklesme ihtimalleri gerçeklestigi takdirde ne gibi sonuçlar doguracaginin da tahmin edilememesi durumunda 
karar vermede belirsizlik ortamindan söz edilir (Timur, 1990:22). Yeterli bilgi ve beceriye sahip, deneyimli 
kültürlü bir yönetici ya da bu yönetici etrafinda toplanmis üst yönetim (Küçük, 1995:25), (yüksek kaliteli 
insan gücüne erismek ve) isgücünün verimliligini her yönüyle artirmak için çalisanlarda; kuruma baglilik, kendini 
adama ve sadakat duygusu, basarinin yönlendirilmesi, iyi iletisim kurma becerisi, katilim yetenegi ve sosyal 
uyumluluk, profesyonel beceriler ve degisime uyum saglama  gibi unsurlarin davranis haline gelmesini 
saglamalidir. 

Bu maddeler özetlenecek olursa, demokratik örgütlerde karara katilma, kendi basina bir amaç degil, 
isletmenin etkinlik ve verimliligini artirmaya yönelik bir araç niteligi tasir. Karara katilmanin kiside, görüslerinin 
degerli oldugu ve yeteneklerine saygi duyuldugu izlenimini uyandirarak, verimliligini artiracagi süphesizdir. Nitekim 
birçok yazar da bu görüsü desteklemektedir: Katilma, grup bütünlesmesini ve bagliligi pekistirerek verimliligi 
yükseltir (Atakli, 1996:25), is doyumu karara katilmaya baglidir. Çalisanlarin, alt ve üst kademeler arasinda 
haberlesme ve bilgi akimini artirmakta, isçilerin isletmenin amaçlarini gerçeklestirmede daha içten ve istekli 
olmalarini özendirmekte ve onlari isletmeye karsi olumlu düsünmeye yöneltmektedir. Ancak bütün bu 
faaliyetlerin gerçeklesebilmesi  ve koordinasyonun saglanabilmesi demokratik örgütlerde karar verme sürecinde 
empatik iletisimin etkin bir sekilde kullanilmasina baglidir.   

Planlama; Plan, bir amaca ulasmada izlenecek yol ve davranis biçimini gösterir (Koçel:2003). 
Planlama ise, harekete geçmeden önce birtakim hazirliklar yaparak karar vermek (Tortop, 1990:52) gelecege 
yönelik tahminde bulunmak ve ileriye bakmak bir yöneticinin ileriye bakmasina ve kendine açik olan seçenekleri 
bulmasina yardim eden bir süreç olarak düsünülebilir Bu baglamda, diger yönetim rollerinin basarisinin iyi bir 
planlama ile gerçeklesebilecegi söylenebilir. Bu ise, plâni hazirlayan kisilerin (yöneticilerin) bilgilerine, 
tecrübelerine, zekâ düzeylerine, gelecegi simdiden tahmin  etme yeteneklerine (Dogan, 1998 : 196) ve 
plânlama için gereken bilgilerin bilimsel yöntemlerle toplanmasina baglidir. Planlama davranisina, is 
görenlerin katiliminin saglanmasi gerekir. Aksi halde is görenin plani anlamasi ve uygulamada istekli 
davranmasi zorlasir. Katilimin oldugu planda çalisanlarin, üretici (fikir) güçlerini kullanacaklarindan 
verimlilikleri de artar. Yöneticiler neler yapilmasi gerektigini dikte ettirme yerine planlamada is 
görenlerin etkin olmalarini gizil güçlerini kullanmalarini saglamalidir. Ilgili olduklari halde is 
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görenlerin planlamanin disinda birakilmalari, sorumluluklarin paylasilmasini güçlestirerek 
verimliliklerini düsürecektir. Ayrica, örgüt yöneticisinin, is görenlerin planlamaya katilmalarini 
gerçeklestirmesi yaninda planlardaki degisikliklerden haberdar olmalarini ve yeni duruma uyum 
göstermelerini de saglamasi gerekir. Tüm bu faaliyetlerin yapilabilmesi için belli bir amaca yönelik 
planlama yapilirken yöneticilerin empatik iletisimi kullanarak  kendilerini çalisanlarin yerine koymasi yani 
çalisanlari dikkate almalari gerekmektedir. 

Iletisim;Yöneticilerin basarisi ve organizasyonlarin etkinligi üzerinde rol oynayan en önemli 
süreçlerden birisi de iletisim sürecidir (Gürgen, 1997). Genis anlamiyla iletisim, duygularini, 
düsüncelerini, bilgilerini belli simgelerle anlatan gönderici (yani kaynak) ile bu simgeleri çözümleyip, 
algilayan ve anlayan bir alicidan olusan sistemler bütünü olarak tanimlanabilir, (Cüceoglu, 2002: 68) 
isletmelerde örgütü olusturan bireylerin ortak bir amaci ve bu amaci geçeklestirmek üzere isbirligi ve 
iletisim içinde olmalari gerekmektedir. Belirlenen amaçlar dogrultusunda gerekli islemleri gerçeklestirmek 
üzere örgüt içinde çesitli bölümler, kademeler ve mevkiler olusturulmustur. Iste bu degisik kademe ve mevkiler 
arasindaki emir-komuta zinciri, farkli faaliyetlerin esgüdümlenmesi için de etkili, güvenilir bir iletisim sürecine 
(agina) ihtiyaç duyulmaktadir. Bu süreç içinde bulunan ögeler, birbirleri ile sürekli iliski içinde olup, her bir 
ögenin diger Ögelerin tümünü devamli olarak etkiler ve sürekli olarak diger ögelerden etkilenir. Örgütler 
açisindan bakildiginda iletisim bir örgütün çesitli birimleri ve çalisanlari arasinda bilgi, duygu, anlayis 
ve yaklasim paylasimini, bu paylasma sürecindeki her türlü araç- gereç ve yöntemi, söz konusu 
aktarma ile  Ilgili çesitli kanallari ve mesaj seklini içermektedir (Tutar ve Dig, 2003). Örgütsel iletisim 
insanin iletisim davranisiyla ve davranisini belirleyen düsünceleriyle yakindan iliskilidir. Bu nedenle 
iletisim davranislarimizi sorgulamak, davranislarimizin altinda yatan nedenleri anlamak, eksigin 
giderilmesine, yanlisin düzeltilmesine çalismak gerek kisisel gerekse örgütsel iletisimin iyilestirilmesi 
açisindan son derece önemlidir. Örgütsel iletisimi olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ortadan 
kaldirilmasi, böylece iletisimin iyilestirilmesi her seyden önce iletisimde empatik yaklasimi bilmekten ve 
onu kullanmaktan, geçer  (Üstün 1999). 

Örgütleme; Örgütler insan yasaminin vazgeçilmez bir unsurudur. Bireylerin kendi kisisel 
amaçlarina ulasmak için Örgütlere  katildiklari ve bu amaçlarin paralelinde örgütsel amaçlarini gerçeklestirme 
yönünde çaba harcarlar. Örgütlerin ortaya çikmasinda en büyük etken, insan yeteneklerinin sinirli olmasi ve kisisel 
olarak basarilamayan bir çok seyin basarilmasina firsat tanimasidir .Örgüte girdilerin saglamasi, yapilacak islerin 
belirlenmesi, birimlerin kurulmasi, kimin ve neyin nerede bulunacagina karar verilmesi, amaca ulasmayi saglayacak 
bir yapinin olusturulmasi (Basaran, 1995), Örgütteki birimlerin islevlerinin ve yetkilerinin belirlenmesidir. Bir 
örgütün yasamasi ve gelismesi, örgüt üyelerinin kisisel amaçlarinin örgüt amaçlarin destekleyici yönde olmasina 
baglidir. Yani her iki amacinda birbiriyle uyum içinde olmasi, örgütsel basariyi getirecektir. Bu da örgütün üst 
kurulunu olusturan yöneticilerin empatik iletisime verdikleri degerle, sergiledikleri yetenekli tutum ve davranislar 
ile gerçeklesecektir.  

Güdüleme; Bîr çok tanimi yapilmakla birlikte, temelde psikolojik bir olgu olan güdülemeyi 
(motivasyon); "kisilerin belirli bir amaci gerçeklestirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaya 
yöneltme" seklinde tanimlamak mümkündür. Insanlari çalismaya özendirme çok karmasik nitelikleri olan bir 
kavramdir. Bunun nedeni ise, insan ihtiyaçlarinin çesitliligi ve karmasik yapisidir (Dinçer, Fidan, 1996:307). 
Günümüzde ne istedigini bilen ve bunlari tatmin etmek için çalisma hayatina giren is göreni mutlu 
etmek ve basarili kilmak güdüleme ile  mümkündür. Yöneticiler, ekonomik, psiko-sosyal ve yönetsel 
araçlarla çalisanlarin Ihtiyaçlarini doyurarak onlari örgütte tutabilir ve potansiyellerinden 
yararlanabilirler. Bu anlamda isletmelerde kararlara katilma, fiziki çalisma sartlarinin iyilestirilmesi, 
sürekli egitim, yetki devri, kâra katilma, is zenginlestirme gibi uygulamalar çalisan lari güdülemede 
önemli araçlardir ve bu araçlarin yerine getirilmesinde  empatik iletisimin katkisi büyüktür (Gürçay, 
1997: 9). Yasadigimiz çagda, kaliteyi yakalamak isteyen isletme sahipleri ya da yöneticiler, isletme büyüklükleri 
ne olursa olsun bunun çalisan personelinden geçtigini unutmamalari gerektigi gibi, güdülemenin asla göz 
ardi edilmemesi gereken bir yöntemler bütünü olarak sürekli uygulanmasini da bilmeleri gerekmektedir.   

Esgüdümleme; Esgüdüm; örgütün amaçlarini gerçeklestirmek için eldeki insan ve maddi kaynaklarinin 
katkilarini bütünlestirmek, baska bir ifade ile ortak bir hedefe varmak amaciyla, bir isin daha etkili bir sekilde 
yapilmasi için, insanlarin çabalarini birbiri ardi sira gelerek, iç içe geçip birbirlerini bütünlesmelerini saglayacak 
sekilde birlestirerek, gerekli isbirligini, en uygun ortami, zamani, eleman ve malzeme ile gerçeklestiren bir islevdir 
(Dinçer, Fidan, 1996:270-271). Bir örgütte isbirligi ve belli amaçlarin olmasi yeterli degildir. Çünkü bunlar 
örgütleme ve planlama islevlerinde yer almaktadir. Esgüdüm için islerin ayni zamana denk getirilmesi 
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(senkronizasyon) gerekir. Esgüdümü gerçeklestirmek için, dogal gruplarin özendirilmesi, görevlerin açikça 
tanimlanmasi, objektif denetimin uygulanmasi, grup toplantilarinin yapilmasi, iyi bir iletisim sistemi gelistirilmesi, 
ise iliskin açiklamalarda bulunulmasi ve hizmet içi egitim (Atakli, 1996:28-29), gibi yollar önerilmektedir. Bir örgütte, 
yönetme yetkisine sahip her yönetici kendi bölümünün esgüdümünü saglamakla görevlidir. Bu baglamda, 
insan kaynaklari bir araya gelir, is görenlerin farkli alanlarda sahip olduklari düsüncelerini ve 
sorumluluklarini birlestirerek daha çok basari saglamalari gerçeklesir, arkadaslik iliskileri geliserek 
verimliliklerini olumlu yönde etkiler. 

Kontrol  ve  Degerlendirme;Denetleme, davranisi kontrol etme süreci, yapilanin 
gerçeklesmesi beklenen durumla ne derecede örtüstügünün karsilastirilmasi, isin gitmesi istenilen 
dogrultuya yöneltilmesi (Tortop, 1990:152) seklinde tanimlar yapilabilir. Degerlendirme ise; 
denetlemenin bir uzantisi olup, isi yapana ya da ise iliskin olarak varilan yargidir. Örgütün yönetim 
faaliyetlerini degerlendirilmesi kontrol asamasinda gerçeklesir. Kontrol ve degerlendirme, yönetimin 
ayrilmaz parçalari olup örgüt yöneticileri tarafindan yerine getirilmektedir. Bu iki sürecin bazi 
ilkeler dogrultusunda gerçeklestirilmesi, amacinin örgütün amaçlarini gerçeklestirmeye yönelik 
olmasi, gelistirme araci olarak kullanilmasi, konunun özel yasam degil örgütteki davranislari olmasi 
(Basaran, 1995: 94) gerekir. Diger bir nokta ise, örgütlerde uzaktan ve genel kontrolün daha verimli 
oldugudur. Yakin ve siki denetimden yana olan yöneticiler, denetleme sorululugunu isbirligi içerisinde yerine 
getiren ve bu sekilde davranan yöneticilerden daha az basari ve verim elde etmektedir. Yöneticilerin günlük 
çalismalardan haberdar olmasi, kimin ne yaptigini bilmesi önemlidir. Örgütte is ve personel durumunu 
bilmeyen, iletisimi  ve bilhassa empatik iletisimi saglayamayan yöneticinin verimli çalisma saglamasi 
beklenemez. Denetleme ve degerlendirmenin verimi etkiledigi bir gerçektir. Kisaca, yönetim fonksiyonlarinin  her 
asmasinda oldugu gibi denetim asamasinda da empatik iletisim faktörünü dikkate alarak  davranis kalibinin 
sekillendigi yani yapildigi is yerlerinde verim yükselmekte, yapilmadigi is yerlerinde ise verim düsmektedir 
(Tortop, 1990:154). Çünkü davranis, yöneticilerin disinda personel tarafindan (otokontrol sistemi) 
benimsendigi oranda basarili ve verimli olmaktadir.  
 
2. FEDERAL-MOGUL SAPANCA SEGMAN ve GÖMLEK ÜRETIM TESISLERI A.S. UYGULAMA 
ÖRNEGI 
Uygulama Yapilan Örgüte Iliskin Genel Bilgiler 

1976 Yilinda kurulan Federal-Mogul Sapanca Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri A.S.’inde ISO 
14001,  ISO  9001:2000,   (DQS 2001),  (DQS2002),  (DQS 2004), TS  EN  ISO 9001: 2000, (TSE 
2003),  TS/ISO 16 949: 2002, OHSAS 18001 normlarina ve toplam kalite anlayisina uygun olarak;  Piston 
Segmani, Silindir Segmani,  Alfin Insert, Üretilerek % 60 ihracat, (Honda, BMW, Mercedes, Renault) ve % 
40 yurt içine üretim yapilmaktadir.  
 
ARASTIRMA METODOLOJISI 

Bu arastirmanin temel amaci; Türkiye' de Toplam Kalite Yönetimine geçen isletmelerde 
uygulanan kalite anlayislarinin yaninda her geçen gün yenilenen ve degisen kriterlerden biri olan "empatik 
iletisim" kavraminin, yönetim modelleri, insan kaynaklarinin etkin kullanimi ve verimlilik iliskilerinin teorik 
veriler çerçevesinde nasil olustugunu tahlil etmeye çalismaktir. Bu amaç dogrultusunda Federal-Mogul 
Sapanca Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri A:S.'de çalisanlarin isletme, yönetim kademeleri ve çalisma 
arkadaslariyla iletisimine, yönetimin empatik iletisime bakis açisi ile bu iletisimin is gören, dolayisiyla 
isletme verimini hangi yönde etkiledigi belirlenmeye çalisilmistir. Mevcut durumu betimlemek için su 
sorulara cevap aranmistir:1- Is görenlerin islerinden memnunluk düzeyi nedir? 2- Genel olarak örgütsel 
iletisim is görenler arasinda nasil algilanmaktadir?3- Yönetici davranislari (empatik iletisim düzeyleri) is 
gören verimini hangi yönde etkilemektedir? 

Bu arastirma, 6 Mayis -10 Mayis 2005 tarihleri arasinda, Federal-Mogul Sapanca Segman ve 
Gömlek Üretim Tesisleri A.S. is görenleri ile sinirlidir. Ayrica, arastirma bulgulari; (yüz yüze yapilan 
görüsmelerle) mevcut durumun ne oldugu ve (anket uygulamasiyla) durumun is görenler tarafindan nasil 
algilandigi ile sinirlidir. Örnek kitle ise; bir isletmeye bagli olarak, toplam 450 Isgörenden olusmaktadir. 
Memur sinifi dahil edilmemistir. Isletme isgörenleri arasindan her kademeden toplam 60 çalisan anket 
formunu doldurmustur. Kalitatif bir çalisma niteligi  tasimaktadir. Elde edilen veriler empatik iletisim 
konusunda betimleyici özel bir durumu yansitmaktadir. Bir isletme  ve 60 isgören ile veriler sinirli oldugu 
için istatistik analizler sinirli tutulmustur.  
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Verilerin Toplanmasi; isletme yönetimi ve teknik personel ile anket ve yüz yüze görüsmeler 
(mülakat), toplantilar yapilmis örgütün iletisim durumu, sorunlari ve uygulanan egitim çalismalariyla ilgili 
bilgi ve dokümanlar toplanip degerlendirilmeye tabi tutulmustur. Ankette is görenlere kendilerine verilen 
fikre ya da önermeye (soruya) katilma derecesini tespit etmek ve bu dereceyi ölçmek için Likert ölçegi 
kullanilmistir. Bilindigi gibi Likert ölçeginde en olumludan olumsuza dogru bes dereceli bir ölçek söz 
konusudur. Hazirlanan anketin yeterliligi, arastirma evrenim temsil edecek sekilde olusturulan bir grup 
üzerinde denenmistir. Deneme ve görüsmeler sonucunda ankette bes dereceli degil de, üç dereceli bir 
ölçek kullanmak zorunda kalinmistir. Bunun da temel nedeni, deneklerin "bazen" le "çok az zaman" 
seçenekleri arasinda fazla bir fark görmemis ve bu konuda ankete cevap vermekte zorlanmislardir.  
BULGULAR VE YORUMLAR 

Federal-Mogul Sapanca Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri A.S. isletmesinde uygulanan ankete 
katilanlarin kisisel bilgileri söyledir. 

Tablo 1. Yas  ve Cinsiyet Durumu 
Yas Durumu Frekans % (Yüzde) Cinsiyet Frekans %(Yüzde) 
18-25 5 (8.0) 
26-35 20 (33.0) Bay 50 (83.0) 
36-45 25 (42.0) 
46-55 8 (13.0) Bayan 10 (17.0) 
56+...... 2 (3.0) 
Toplam 60 100 Toplam 100 (100) 

Tablo 1’e göre isletmede çalisanlarin büyük bir oranla (%75),  25 ile 45 yaslarinda oldugu 
anlasilmaktadir. Ayrica, tablo.1’de ankete katilan 60 kisiden 50'sinin   (%83’ü) bay, 10’unun ise  (%17’si) 
bayan oldugu görülmektedir 

 
Tablo 2. Egitim Düzeyi  ve Mesleki  Durum 

Egitim 
Durumu Frekans % (Yüzde) 

Mesleki 
Durum Frekans % (Yüzde) 

Ilk Ögretim 15 (25.0) Isçi 35 (58.0) 
Lise ve Dengi 25 (42.0) Ustabasi 15 (25.0) 
M.Y.O. 5 (8.0) Uzman personel 6 (10.0) 
Üniversite 15 (25.0) Diger  4 (6.0) 
Toplam 60 (100) Toplam 60 (100) 

Bu isletmede ankete katilan 60 kisinin egitim düzeyi; 15’i (%25) ilkokul, 25'i (%42’si) lise ve 
dengi, 5'i (%8) M.Y.O., 15’i (%25) üniversite mezunu olduklari görülmekte ayrica, ankete katlan 60 kisiden 
35’inin (%58’i) isçi, 15' inin  (%25’ i) ustabasi, 6’sinin  (%1’ i) uzman personel, ve  4’ ünün (%6'si) diger 
(güvenlik görevlisi... vb.) statüde çalismakta olduklari anlasilmaktadir (tablo 2). 

 
Tablo 3. Is Yerindeki Çalisma Yili 

Çalisma Yili  Frekans % (Yüzde) 
3 Yil ve Asagisi 10 (17.0) 
4-6 10 (17.0) 
7-9 15 (25.0) 
10+.... 25 (42.0) 
Toplam  60 (100) 

Tablo.3.'e  bakildiginda ankete katilan 60 kisiden 10' u (%17' si) 3 yil ve asagisi, 10' u (%17'si) 4-
6 yil, 15' i (%25’ i) 7-9 yil, 25’ i (42’ si) 10 yil ve üzeri bu isletmede çalistiklarini belirtmislerdir. Bu durumda 
bu isletmede isçi devir oraninin düsük oldugu söylenebilir. 
1. Genel olarak (araç-gereç, makineler, çalisma yeri, gürültü gibi) tüm sartlari dikkate aldiginizda çalisma 
ortaminizdan memnun musunuz? 
 
 
 
 



 81 

Tablo 4.  Tüm Sartlar Dikkate Alindiginda Çalisma Ortamindan Memnunluk Durumu 
Seçenekler Frekans % (Yüzde) 

Her zaman 15 (5.0) 
Bazen 45 (75.0) 
Hiç bir zaman - - 
Toplam 60 (100) 

Çalisma ortamindan memnuniyet düzeyini belirlemeyi amaçlayan birinci soruda çalisanlardan 15 
kisi         ( %25 ) her zaman, 45 kisi ( %75 ) bazen memnun olduklarini ifade etmislerdir. Bu baglamda, 
isletmede çalisanlarin yaridan fazlasinin (45 kisi, %75) çalisma ortamindan bazen memnun oldugu 
görülmektedir (tablo 4). 
2. Isletmenizdeki (is arkadaslariniz ile olan) insan iliskilerinden memnun musunuz? 

Tablo 5. Arkadaslik Iliskilerinden Memnun Olma Durumu 
Seçenekler Frekans % (Yüzde) 

Her zaman 50 (83.0) 
Bazen 10 (17.0) 
Hiçbir zaman - - 
Toplam 60 (100) 

Anketteki 2. soru (esit kademe iliskisini) ve 3. soru ise (ast -üst iliskisini) örgütsel iletisimin insan 
iliskileri boyutunun hangi oranda örtüstügünü belirlemeyi amaçlayan sorulardir. Buna göre; Is arkadaslari 
ile olan insan iliskilerindeki memnunluk düzeyi her zaman 50 kisi (%83), bazen 10 kisi (%17), seklinde 
dagilim göstermistir (tablo 5). Verilen cevaplardan  büyük bir oranda (%82) devamli olarak "esit kademe 
"iliskisinden memnun oldugu söylenebilir. Bir örgütte yöneticilerin davranis örüntüleri, insan iliskilerinde 
yüklendikleri roller is görenleri güdülemede ve dolayisiyla verimi artirmada etken bir faktör olarak karsimiza 
çikmaktadir. 
3. Isletmenizdeki (yöneticiler ile olan) iliskilerinizden memnun musunuz?  

Tablo 6. Yöneticilerle Olan Iliskilerinizden Memnun Olma Durumu 

Seçenekler Frekans % (Yüzde) 
Her zaman 5 (8.0) 
Bazen 55 (92.0) 
Hiçbir zaman - - 
Toplam 60 (100) 

Tablo 6.'ya bakildiginda, her zaman 5 kisi (%8), bazen 55 kisi (%92), seklinde bir dagilim ortaya 
çikmistir. Bu isletmede çalisanlarin yöneticilerle olan iliskilerinden bazen memnun olduklari yogun olarak 
görülmektedir.  Çalisanlar  ile yapilan görüsmelerde de yöneticiler ile sürekli iletisim içerisinde olduklarini 
dolayisiyla pozitif bir iliski içerisinde çalistiklarini ifade etmislerdir.  
 
4. Çalistiginiz bölümün yöneticisine sorunlarinizi ve önerilerinizi iletmek amaciyla kolayca ulasabiliyor 
musunuz? 

Tablo 7. Çalistiginiz Bölümün Yöneticisine Sorunlarinizi ve Önerilerinizi Iletmek Amaciyla 
Kolayca Ulasabiliyor musunuz? 

Seçenekler Frekans % (Yüzde) 
Her zaman 40 (67.0) 
Bazen 17 (28.0) 
Hiçbir zaman 3 (5.0) 
Toplam 60 (100) 

Tablo 7’e göre, 40 kisi (%67) her zaman, 17 kisi (%28) bazen problem ve önerilerin bölüm 
yöneticisine iletildigini vurgularken, 3 kisi (%5) hiçbir zaman kolayca bölüm yöneticisine ulasamadigi 
seçenegini isaretlemistir, %67'lik olumlu düsünen bir kitle karsisindaki olumsuz düsünen %5'lik grup için, 
yetistikleri çevrenin, kültürel yapisi ve psiko-sosyal durumlarinda görülen eksiklikler (çekingenlik, içine 
kapaniklik vb. nedenler) den kaynaklandigi söylenebilir. Çalisanlar ile yapilan görüsmelerde isletmenin 
kalite (ISO9001 gibi) belgelerini alabilmesi için yöneticiler üzerinde yapilmasi gereken bir görev, olarak 
belirtmislerdir. 
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5. Arastirmada "Üst kademe Yöneticilere Gerektiginde Sorunlarinizi ve Önerilerini Iletmek Üzere 
Ulasabileceginizi düsünüyor musunuz?" biçiminde yer alan bu soru, çalisanlarin iletisim ortamini 
degerlendirmeleri için sorulmustur. 

Tablo 8. Üst kademe Yöneticilere Gerektiginde Sorunlarinizi ve Önerilerini Iletmek Üzere 
Ulasabileceginizi düsünüyor musunuz? 

Seçenekler Frekans % (Yüzde) 
Her zaman 20 (33.0) 
Bazen 30 (50.0) 
Hiçbir zaman 10 (17.0) 
Toplam 60 (100) 

Ankete katilan 60 kisiden 20'si (%33'ü) her zaman, 30 kisi (%50'si) bazen, 10 kisi (%17'si) ise 
hiçbir zaman ulasamayacaklarini belirtmektedirler. Bu durum, örgütte çalisanlarin açik ve yalin  iletisim 
konusunda iyiye yakin bir görüs belirttigini göstermektedir. Çalisanlar ile  görüsmelerde üst kademeye 
sorunlarin iletilmesi sorunun niteligine göre degiskenlik gösterdigi ifade edilmistir.  
 

6. Yöneticiniz daha basarili olmaniz için size destek veriyor mu? 
Tablo 9. Yöneticinin Daha Basarili Olmada Destek Verme Durumu 

Seçenekler Frekans % (Yüzde) 
Her zaman 10 (17.0) 
Bazen 50 (83.0) 
Hiçbir zaman - - 
Toplam 60 (100) 

Tablo 9’a bakildiginda 10 kisi (%17) her zaman, 50 kisi (%83) bazen destek gördügü seklinde 
görüs belirtmislerdir. Bu kapsamda bu isletmede çalisanlarin basarisi için destek verildigi fakat istenilen 
düzeyde olmadigi söylenebilir. 
 

7.  Isletme bir aile olarak düsünüldügünde  kendinizi aileden biri olarak hissediyor musunuz? 
Tablo 10. Isletmeyi Aile Olarak Görme, Aileden Biri Gibi Hissetme Düzeyi 
Seçenekler Frekans % (Yüzde) 

Evet 57 (95.0) 
Hayir 3 (5.0) 
Toplam 60 (100) 

Tablo 10.'a göre, 57 kisinin (%95'inin) evet kendini aileden biri gibi hissettigini, 3 kisinin (%5'inin) 
hayir isletmeyi bir aile olarak görmedigini ifade etmistir. Görülüyor ki, ankete cevap verenlerin büyük kismi 
(%95)’ i isletmeyle bütünlestigi ve yöneticilerin deyimiyle isletmede "sirket biziz" anlayisinin gelismeye 
basladigi söylenebilir.  
 

8. Isletme Yönetimi Egitim ve Mesleki Gelisiminizi Destekliyor mu? 
Tablo 11. Isletme Yönetimi Egitim ve Mesleki Gelisiminizi Destekliyor mu? 
Seçenekler Frekans % (Yüzde) 

Evet 60 (100) 
Hayir - - 
Toplam 60 (100) 

Tablo 11' e bakildiginda 60 kisi (%100) evet biçiminde cevaplar verilmistir. Çalisanlar ile yapilan 
dogrudan görüsmelerde de ayni cevaplarin alindigi tespit edilmistir. Buna göre bu isletmenin, çalisanlarin 
niteliklerini artirmak için egitime önem verdikleri bununda isgücü verimliligine pozitif etki edecegi 
söylenebilir. 
 

9. "Kurulusunuzda bölümler arasi iletisimi nasil degerlendiriyorsunuz?" sorusu ile isletmenin esgüdümlü 
(ahenkli) çalisip çalismadiginin test edilmesi amaçlanmistir. 

Tablo 12. Kurulusunuzda Bölümler arasi Iletisim Durumu 
Seçenekler Frekans % (Yüzde) 

Evet 60 (100) 
Hayir - - 
Toplam 60 (100) 
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Bölümler arasi iletisimi, ankete katilan 60 kisiden (%100) evet olarak belirtmislerdir. Bu durum, 
çalisanlarin bölümler arasi iletisime iliskin, olumlu bir düsünce içinde olduklarini göstermektedir. Yöneticiler 
tarafindan,  ayni bölümde veya bölümler arasi iletisimin saglanmasinda empatik eletisimin etkisinin büyük 
oldugu bir gerçektir. Bu kapsamda iletisim sayesinde ahenkli çalismanin isgücü verimliligine olumlu 
etkileyecegi söylenebilir.  

 
10. Ankette, "Yöneticiler Personel Sorunlarinin Çözümüne Yardimci Oluyor mu?" sorusu, yönetici-is gören 
iliskisinde (yöneticilerce uygulandigi söylenen) empatik iletisim boyutunun, feed-back (geri bildirim) ve 
güdüleme yönünün hangi oranda gerçeklestigini belirlemeyi amaçlamaktadir. 

Tablo 13. Yöneticinin Sorunlarla Ilgilenme Durumu 
Seçenekler Frekans % (Yüzde) 

Her zaman 10 (17.0) 
Bazen 50 (83.0) 

Hiçbir zaman - - 
Toplam 60 (100) 

Alinan cevaplardan, 10 kisi (%17) her zaman, 50 kisi  (%83)’ü bazen, seklindedir (tablo 13). Bu 
baglamda çalisanlar, yöneticilerin sorunlarini izlediklerini, çözüm yollari ve empatik iletisim kurmak için 
çaba harcadiklarini iyiye yakin bir düzeyde de basari saglandigini göstermektedir. Ayrica çalisanlar ile 
yapilan görüsmelerde tüm sorunlarla ilgilenildigi fakat sorunlarin derecesine göre dikkate alindigi ifade 
edilmistir. bu durum isgücü verimliligine olumsuz etkileyebilecegi düsünülebilir, Lakin asiri ilgiyi 
çalisanlarinda suiistimal edebilecekleri unutulmamalidir.  

 
11. "Yöneticilerin yanlis davranislari is verimliliginizi etkiliyor mu?" seklindeki soru ile yönetici davranislari – 
is gören verimliligi' iliskisinin belirlenmesi amaçlanmaktadir. 

Tablo 14. Yöneticilerin Yanlis Davranislarindan Etkilenme Durumu 
Seçenekler Frekans % (Yüzde) 

Her zaman 5 (8.0) 
Bazen 55 (92.0) 
Hiçbir zaman - - 
Toplam 60 (100) 

Bu soruya verilen cevaplarda, 5 kisi (%8) yanlis yönetici davranislarinin is verimliligini ve çalisma 
azmini her zaman etkiledigini, 55 kisi (%92) bazen etkiledigini belirtmistir. Insan, yapisi itibariyla saygi 
duymak ve saygi görmek isteyen bir varliktir. Ankette verilen cevaplar ve cevaplarin yüzde oranlari bu 
görüsü dogrular niteliktedir. Dolayisiyla, yönetim kademelerindeki kisilerin davranis örüntülerinin olumluluk 
derecesine göre is gören verimliligi artacak ya da azalacaktir. 

 
12. Ankette, "basarili oldugunuz zaman yöneticilerden takdir aliyor musunuz?" biçiminde yer alan bu soru, 
yöneticilerin çalisanlarin çabalarindan dolayi takdir edip etmedigini, basariyi ödüllendirip 
ödüllendirilmedigini ve bu yönetim anlayisinin gerektirdigi iletisim düzeyini saptamayi amaçlamaktadir. 

Tablo 15. Basarili Olundugunda Yöneticiden Takdir Görme Durumu 
Seçenekler Frekans % (Yüzde) 

Her zaman 10 (17.0) 
Bazen 50 (83.0) 
Hiçbir zaman - - 
Toplam 60 100 

Tablo 15’e göre  10 kisi (%17) her zaman, 50 kisi (%83) bazen,  takdir gördügü anlasilmaktadir. 
Bu durum, isletme yöneticilerinin çalisanlari takdir etmesi  isgücü verimliligin arttirilmasinda motivasyon 
araci olarak kullandigi söylenebilir. 

 
13. Normal olarak yapmaniz gereken bir isi yaptiginizda bile takdir ediliyor musunuz? sorusuyla is görenin 
moral-motivasyonundan çok, kisilik yapisi ve çerçevesini belirlemeyi amaçlamaktadir. 
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Tablo 16. Rutin Islerde de Takdir Edilmeden Mutlu Olma Durumu 
Seçenekler Frekans % (Yüzde) 

Her zaman - - 
Bazen 45 (75.0) 
Hiçbir zaman 15 (25.0) 
Toplam 60 (100) 

Alinan cevaplardan, 45'i (%75) bazen, 15’i (%25) hiçbir zaman seçenegini isaretlemislerdir. Bu 
göre   sürekli yapilmasi gereken (rutin) islerde çalisanlarin pek takdir edilmedigi anlasilmaktadir. 
 
14. Isletmenizde isinizi ilgilendiren önemli konularda fikirlerinize ya da görüslerinize basvuruluyor mu? 

Tablo 17. Isletmede Isi Ilgilendiren Önemli Konularda Fikir ya da Görüslere Basvurma 
Durumu 

Seçenekler Frekans % (Yüzde) 
Her zaman 20 (33.0) 
Bazen 38 (63.0) 
Hiçbir zaman 2 (3.0) 
Toplam 60 (100) 

Tablo 17’ye göre, 60 ankette 20 kisi (%33) her zaman ve 38 kisi (%63) bazen, 2 kisi (%3) hiçbir 
zaman seklinde ifade etmislerdir. Bu durum, toplam kalite yönetimi yaklasiminin benimsendigi ve 
faaliyetlerin yapilmasinda tam katilimin saglanmasi yönünde bu isletmenin  hayli  mesafe katettigi ve güçlü 
iletisim aginin kuruldugu söylenebilir.  
 
15. Bu isletme çalismaktan memnun musunuz?  

Tablo 18. Isletmede Çalismaktan Memnunluk Durumu 
Seçenekler Frekans % (Yüzde) 

Evet 57 (95.0) 
Hayir 3 (5.0) 
Toplam 60 (100) 

Tablo 18’den anlasildigi gibi tamamina yakinin isletmeden memnun olduklari ortaya çikmistir. 
Dolayisiyla bu isletmede isgücü verimliligi yüksek düzeyde oldugu anlasilmistir. Bu durumun yöneticilerin 
davranis düzleminde iletisimi bilhassa empatik iletisimi etkin bir sekilde kullanmalarinin bir sonucu olarak 
gerçeklestigi  söylenebilir. 
 
SONUÇ 

Günümüzde "önce insan" yaklasimiyla bilgi çaginin yasandigini ileri süren arastirmacilar, insanin 
üretilen mal veya sunulan hizmetin odak noktasini olusturdugunu söylemektedirler. Küresellesen 
dünyamizda, tüketicilerin bu beklentileri isletme yöneticilerini yeni arayislara itmis, bu arayislar sonucunda 
bazi degismeler ve gelismeler yasanmistir. Bu degismeler ve gelismeler isiginda üretilen mal ve hizmeti 
tüketicilere sunan isletmelerin en önemli sorunu; sadece sunulan ürünün saglamligi ve çekiciligi degil, ayni 
zamanda ve özellikle ürünü üreten insan kaynaginin etkin ve verimli kullanimini saglayacak, konusunu 
bilen, yetkin insanlarin, belli bir plan dahilinde organize edilmesi, yönetilmesi, esgüdümün saglanmasi, 
yetistirilmesi ve denetlenmesi, bir baska anlatimla; verimli bir sekilde amaca yönelik yönetilmelerini 
saglayacak bir yönetim anlayisinin önemini agirlikli olarak ortaya çikarmistir. 

Iste, toplam kalite adi verilen bu yönetim tarzinin öne sürdügü sihirli söz: "Insanla insan için sifir 
hata" seklinde özetlenmektedir. Bu baglamda, Federal-Mogul Sapanca Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri 
A.S. isletmesinde gerçeklestirilen is tatmini ve örgütsel iletisim arastirmasindan yola çikilarak varilan 
sonuçlar su sekilde ifade edilebilir. 

• Arastirmada, çalisma ortaminin uygunlugu, insan iliskilerine verilen önem, is sürelerinin 
ayarlanmasi, çalisanlarin katilimi gibi Toplam Kalite  ile ilgili temel kavramlar açisindan çalisanlarin 
olumlu görüs bildirdigi görülmüstür. 

• Bir örgütte yöneticilerin davranis örüntüleri, iletisim, insan iliskilerinde üstlendikleri roller, 
çalisanlari güdülemede ve dolayisiyla verimi artirmada önemli bir faktör olarak görülmektedir. 
Arastirmada  “is arkadaslariniz ile olan iliskilerinden memnun musunuz?” sorusunun bulgulari ile 
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“yöneticiler ile olan iliskilerinden memnun musunuz?" sorusunun verileri arasinda (yapilan 
karsilastirmada göz önünde bulundurulursa) verilen cevaplarda, çalisanlarin büyük bir 
çogunlugunun olumlu görüs bildirerek isletmede olusturulan örgüt kültürünün is görenler 
tarafindan benimsendigini göstermektedir. 

• Hiç süphesiz çalisanlar, üst kademe yöneticilere en demokratik örgüt yapilarinda bile her 
istediklerinde ulasma durumunda olamazlar.  Ancak,  çalisanlarin, gerektiginde en üst yetkiliyle 
konusabilme, iletisimde bulunabilme imkânina sahip olduklarini bilmeleri, o örgütün açik ve yalin 
bir iletisim kültürüne sahip oldugunu göstermesi bakimindan da önemli görülmektedir. Buna göre 
arastirmanin sonuçlari, çalisanlarin sorun ve önerilerini iletmek için üst yönetime (iyi bir düzeyde) 
ulastiklarini göstermektedir. 

• Arastirmanin  yapildigi isletmede de isgörenlerin, birey olarak kalitesinin iletisim imkânlarinin 
artmasina bagli oldugu ortaya çikmistir. Nitelikli isgörenlerin ise beklentilerinin de o oranda 
artacagi dikkate almak gerekir. Beklentilerin karsilanmamasi, is verimini ve etkinligini düsürecegi 
için örgütün toplam kalitesini de düsürecektir. Önemli olan, yilmadan, sabirsizlik göstermeden 
sorunlarin  çözümüne iliskin tutarli ve bilimsel çabalarin sürdürülmesidir. 

• Insanlarin kurumlarinda çalismaktan mutlu olmalari, pek çok açidan oldugu gibi örgütsel iletisim 
açisindan da önemli görülmektedir. Iletisim sorunlarinin, çatismalarinin veya eksikliklerinin 
yasandigi bir isletmede çalisanlarin mutlu olmalarini beklemek dogru bir gözlem olmayacaktir. Bu 
baglamda, is yerinde mutlu olmayan bir is görenin verimli ve etkin olmasi da mümkün degildir. 
Arastirma sonuçlari, çalisanlarin isletmede çalismaktan mutlu olduklarini ortaya koymaktadir. 

Sonuç olarak, isletmelerde mal veya hizmet üretilmesinin verimliligi “insan-insan” ve insan-araç”  
bütünlesmesiyle mümkün olacagi bir gerçektir. Bu bütünlesmeyi saglayacak faktörlerden biri de Empatik 
iletisim faktörüdür. Bu itibarla, “Empatik Iletisimi benimseyen yöneticilerin davranis örüntülerini 
belirlemede,  is görenleri güdülemede ve dolayisiyla verimi artirmada bir faktör olarak karsilarina 
çikmaktadir.  
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ÖZET 

KOBI’lerin önemli özelliklerinden birisi aile sirketleri olmalaridir. Kurucu-isletme sahibi birinci kusak 
yöneticileri, ikinci kusaga yönetimi devrettiklerinde genellikle yönetimde birlikte rol almaktadirlar. Yönetim 
kademesinde karar alma önceligine iliskin yasanan sorunlar tipik bir aile sirketi olan KOBI’lerde de 
genellikle kusak çatismalarini beraberinde getirmektedir. Ayrica özel yasantilardan kaynaklanan sorunlarda 
sirket yönetimine yansiyarak aile bireyleri arasinda çatismalara yol açmaktadir. Yapilan arastirmalar, 
gözlemler ve görüsmeler sonrasinda KOBI’lerde yönetim sorunlari basta olmak üzere diger bir çok 
konudaki kusak çatismasi, önemli bir aile sorunu olarak karsimiza çikmaktadir.Her iki kusakta ayni anda 
sirket yönetiminde söz sahibi oldugu sürece de bu sorunlar yasanmaya devam edecek, sirketlerin etkinligi 
ve verimliligi de olumsuz sekilde etkilenecektir. Bu baglamda söz konusu çalismada Denizli’deki KOBI’lerde 
önemli bir aile sorunu olan kusak çatismasi incelenerek konuyla ilgili ampirik bir arastirma yapilacaktir. 

Anahtar Kelimeler: KOBI, aile sirketi, eski kusak, genç kusak, çatisma, yönetim 
 

GIRIS 
Sadece ülkemizde degil dünyada önemli bir yere sahip olan KOBI’ler ilk basta aile sirketi olarak 

kurulmaktadirlar. Kurulus asamasinda bu bir sorun gibi görünmeme kte, hatta böyle bir durum tesvik bile 
edilmektedir. Ancak sirket büyüdükçe ve daha büyük ölçekte rekabet etmek durumunda kaldiklarinda, aile 
bireylerinden olusan yönetim bocalamaya baslamaktadir. Tipik bir aile sirketi olan KOBI’lerin karsilastiklari 
en büyük sorunlarin basinda yönetim sorunlari gelmektedir. Yönetim sorunlarinin temel kaynagini ise, 
yönetimi olusturan aile bireylerinden kaynaklanan, aile içi çatismalari ve anlasmazliklar 
olusturmaktadir.Bilindigi üzere bir isletmenin basarisinda en önemli unsur yönetim unsurudur. Drucker ‘in 
da ifade ettigi gibi modern toplumlarin merkezi teknoloji, bilim ve verimlilik degil, asil belirleyici ve merkez 
olan yönetimdir.Yönetim, kisileri ve kuruluslari belirli sonuçlara götüren çok önemli bir islevdir 
(Drucker,1999, 49). 

Kurumsallasamamak, yönetimde birlikte çalisan isletmenin sahibi ve kurucusu büyük patron olarak 
bilinen birinci kusak yönetici ile kendisinden sonraki kusakta yer alan genç yöneticiler arasinda çatismalarin 
ve anlasmazliklarin ortaya çikmasi KOBI’lerin önünde önemli bir çikmazi olusturmaktadir. 
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Bundan sonraki bölümlerde öncelikle tipik bir aile sirketi olarak KOBI’ler ve baslica yönetim sorunlari 
hakkinda kisaca bilgi verilecek, daha sonra, KOBI’lerde karsilasilan aile içi çatismalarin baslica nedenleri 
açiklanacaktir. 
1. AILE SIRKETI OLARAK KOBI’LER 

KOBI  olarak nitelendirilen küçük ve orta ölçekli isletmelerin ülke ve dünya ekonomisindeki yeri ve 
önemi tartisilmaz bir gerçektir. Bir kaynaga göre küçük ve orta ölçekli isletmelerin ülkeler bazinda toplam 
isletmelere orani:ABD’de %97.1, Almanya’da %99.8, Japonya’da %99.4 ve Türkiye’de % 98.8.Türkiye’de 
üzerinde uzlasilmis bir KOBI tanimi mevcut degildir. Burada bu tanimlarin hepsine yer vermeye imkan 
yoktur.KOSGEB’in 3624 sayili kanununda KOBI tanimi su sekilde yapilmistir:1-50 isçi çalistiran imalat 
isletme sanayi isletmeleri küçük, 51-150 isçi çalistiran imalat isletmeleri orta ölçekli isletmeler olarak 
tanimlanmaktadir. AB komisyonunun tanimina göre ise 50’den az isçi çalistiran isletmeler küçük, 250’den 
az isçi çalistiran isletmeler ise orta büyüklükte olarak nitelendirilmektedir.Eurostat bu tanimdan 
hareketle10-49 isçi çalistiran isletmeleri küçük, 50-249 isçi çalistiran isletmeleri de orta büyüklükte 
isletmeler olarak siniflandirmaktadir (www.isbank.com.tr/dosya/ekon.tr.kobiler 2004). 

KOBI’lerin ekonomide önemli bir yere sahip olmalarinin yani sira bir baska özellikleri de birer aile 
sirketi olmalaridir. ABD’de kayitli sirketlerin yüzde 90’i, Ispanya’da yüzde 80’i, Italya’da yüzde 95’i, 
Isviçre’de yüzde 85’i ve Türkiye’de yüzde 95’i aile sirketi konumundadir (Saglam, 2004). Aile sirketi 
kavramini su sekilde tanimlayabiliriz: “ailenin geçimini saglamak ve/veya mirasin dagilmasin i önlemek 
amaciyla kurulan, ailenin geçimini saglayan kisi tarafindan yönetilen, yönetim kademelerinin önemli bir 
bölümü aile üyelerince doldurulan, kararlarin alinmasinda büyük ölçüde aile üyelerinin etkili oldugu ve 
aileden en az iki jenerasyonun kurumda istihdam edildigi sirket” (Karpuzoglu, 2005) aile sirketidir. 

 KOBI’lerin kurulus süreci genellikle ayni sekilde ortaya çikmaktadir.Agirlikli olarak, liderlik ve 
girisimcilik vasiflari yüksek olan bir aile büyügü sirketi kurmaktadir.Zamanla gerek girisimciligi, gerekse ön 
sezgileri ile riskleri de göze alarak sirketi büyütmektedir.Bu arada birinci kusak bizzat isleri yürütürken ikinci 
kusakta yurt disina egitime gönderilmektedir. Bir süre sonra egitimini tamamlayan ikinci kusak aile bireyleri 
islerin basina getirilmektedir. Buraya kadar, KOBI’lerin aile sirketi olmasinin herhangi bir sorunu ortaya 
çikmamaktadir. Yurt disinda egitim almis ikinci kusak is basina geldiklerinde en büyük çabalari isi ögrenme 
ve daha sonrasinda isin tüm sorumlulugunu büyüklerinden devraldiklarinda buna hazir olduklarini önce aile 
büyügüne, sonra is görenlerine ve tabi ki de kendilerine kanitlamaya çalismaktir (www.hrm.com.tr, 2005).  

 Birinci yani eski kusak hizli ve hiyerarsi olmadan çabuk karar alirken ayni zamanda, dogrulugu 
veya yanlisligi tartisilmadan kararlar kisa bir sürede uygulanabilmektedir.Bu asamada ikinci kusak yani 
gençler kararlari, babalarinin veya büyükbabalarinin deneyimlerini aldiklari egitim dogrultusunda analiz 
ederek ve tartisarak en dogru karari vermeye çalismaktadirlar. Genç neslin yani ikinci kusagin da basarili 
girisimleri dogrultusunda sirket gelismeye ve büyümeye devam etmektedir. Sirket büyüdükçe sirkette 
çalisan aile bireylerinin sayisi da artmaktadir. Bu arada sirketi kuran aile büyügünün tabiri caizse elini 
etegini sirketten çekmemesi ve gençlerin kararlarina müdahale etmesi, gençleri sadece sirket içinde degil 
özel yasantilari sebebiyle de elestirmeleri, sirkette iki farkli düsünce ve görüslü bir yönetimin ortaya 
çikmasina yol açmaktadir.Iste kurumsallasma baskisinin hissedildigi bu devrede aile içi çatismalar yogun bir 
sekilde ortaya çikmaya baslamaktadir.  

Yapilan arastirmalar aile sirketi niteligindeki KOBI’lerden büyük çogunlugunun ikinci hatta üçüncü 
kusakta yok olduklarini ortaya koymaktadir. Buna göre örnegin, ABD’de ortalama olarak, yeni kurulan 
KOBI’lerin yüzde 40’i daha ilk bes yilda yok olmakta, geri kalanlarin yüzde 66’si birinci kusakta batmakta 
veya el degistirmektedir. Dolayisiyla ikinci kusaga kadar yasayabilen aile sirketi görünümündeki KOBI’lerin, 
orani yüzde 20’yi geçmemekte ve hatta bu yüzde yirminin ancak yüzde 17’si üçüncü kusaga kadar devam 
edebilmektedir. Sonuçta, birinci kusak tarafindan kurulmus olan 100 aile sirketinden sadece ve sadece 3.4 
tanesi üçüncü kusaga dek yasamini sürdürebilmektedir. Ingiltere’de Ingiliz sirketlerinin  %3.3’ü sirketlerini 
üçüncü kusaga devredebilmektedir. Türkiye’de ise, durum bu ülkelerden pek farkli degil. 1983-2000 
dönemini kapsayan 18 yilda Türkiye’de kurulan 461 bin 58 adet yeni sirketin % 86.7’si limited sirket, 
%13.2’si anonim sirket. Görüldügü gibi kurulan sirketlerin büyük çogunlugu limited sirket ve ortak sayisi 
genelde 2 ve 2’nin üzerinde olmaktadir. Bu sirketlerin büyük çogunlugunun aile sirketi oldugunu söylemek 
mümkündür.Diger taraftan yine ayni dönemde 8 bin 862 adet kollektif sirket,  1073 adet komandit sirket, 
5646 adet limited sirket ve 1826 adet anonim sirket olmak üzere toplam 17 bin 407 adet sirket kapanmistir 
(Saglam,2004). 
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 KOBI’lerin aile sirketi olmasinin pek çok konuda avantajli oldugu, çogu arastirmalarda, basarili aile 
sirketlerinin kuruculari ve yöneticileri ile yapilan röportajlarda,  panel ve seminerlerde dile getirilmektedir. 
Bununla birlikte belirli sartlari gerektirmesi ve sirketin belli bir büyüklüge ulasmasi sonrasinda 
kurumsallasmanin zorunlu oldugu, aksi taktirde KOBI’lerin aile sirketi olmasinin dezavantajlarinin daha 
fazla hissedilerek sirketi zor durumda birakacagi da ifade edilmektedir. Bu durumda KOBI’lerin basarisin in 
devami için belli bir süreçten sonra yönetimde sadece birbiriyle sürekli çatisma halinde olan aile bireylerinin 
yer almasi yerine profesyonel bir yönetim anlayisinin benimsenmesinin gerekli oldugunu söylemek yanlis 
olmayacaktir. 
1.1. Aile Sirketi Olarak Kobi’lerin Yönetim Açisindan Tasidigi Avantajlar 

Aile sirketi olan KOBI’lerin en büyük avantaji teknik ve idari konularda hiyerarsi olmadan hizli 
kararlar alip kisa sürede uygulamaya koyabilmeleridir. Özellikle sermayenin tamamina veya büyük bir 
kismina sahip olan girisimcinin ve diger aile üyelerinin benimsedikleri fikirleri uygulamalari için çok fazla 
kisiye danisilmasina gerek olmadigi gibi, çok fazla imzaya da ihtiyaç duyulmamaktadir. NCB Danismanlik 
Yönetim Kurulu Baskani Dr.Ali Nail Kubali bir panelde yapmis oldugu konusmasinda aile sirketi olmanin 
önemli avantajlari oldugunu, yalin ve hiyerarsik olmayan bir yapiya sahip olundugu için kararlarin süratle 
alindigini ifade etmistir (Çözüm Gazetesi,  2005). 

KOBI’lerde aile sirketi olmanin avantajlarindan yararlanilarak düsünceler daha özgürce ifade 
edilebilmekte, kisisel ve örgütsel hedefler daha gerçekçi bir sekilde belirlenebilmekte ve örgütsel amaçlar 
daha kolay bütünlestirilebilmektedir. Ayrica girisimci ve diger aile bireyleri, çocuklarinin daha iyi ögrenim 
görmelerini ve iyi kosullarda yetismelerini arzu ederlerken, ayni zamanda personelinin kalitesini de 
arttirarak örgüt verimliliginin yükselmesine katkida bulunabilirler. 

Aile sirketleri birbirlerini taniyan bireylerden olustugu için ekip sinerjisinden maksimum ölçüde 
yararlanilabilir. Isin yürütülmesi esnasinda herhangi bir sorunla karsilasildiginda çalisanlar (aile bireyleri) 
genelde birbirlerine yardimci olurlar, eksikliklerini kapatirlar ve yapilmasi gerekenleri söze dökmeden icra 
ederler. Girisimcinin sirketi kurmasindaki hedef diger aile fertleri tarafindan da sirketin kuruldugu ilk 
günden beri bilindigi ve paylasildigi için, isletme politikalarinda tek düzelige daha kisa zamanda ulasilabilir.  

Öte yandan, taninmis bir aile veya isletme olmanin getirdigi avantajlardan da yararlanilabilir. Bu 
baglamda rakipler, tedarikçiler,pazarlama kuruluslari,müsteriler ve toplum tarafindan olumlu bir imaja ve 
güce sahip olurlar. Ayrica olumlu imaj isletmeye karsi güven duygusunun olusumuna da yardim eder. Aile 
baglari kendilerini ise adamis bir yönetim kadrosunun olusmasini saglar. Sirket, aile bireyleri tarafindan 
kuruldugu için sahiplik duygusu yogun olarak yasanir ve bu sahiplik duygusuyla beraber pazar payinin 
arttirilarak isletme sürekliliginin saglanmasinda tempolu sekilde çalisilir. Aile bireyleri küçük yaslardan 
itibaren isle ilgili pek çok bilgiye sahip olurlar. Dolayisiyla, isi kolaylikla ve erken yaslarda ögrenirler. Bu 
nedenle ise ve isletmeye uyum sorunu aile sirketlerinde çok az yasanir (www.kobifinans.com.tr,2005). 
1.2. Aile Sirketi Olarak KOBI’lerin Yönetim Açisindan Tasidigi Dezavantajlar 

KOBI’lerde genellikle yönetici ve isletme sahibinin ayni kisi olmasi nedeniyle bu kisilerin teknik ve 
mesleki bilgiye sahip olmamasi ve degisime açik bir yapiyi benimsememesi durumunda önemli bir 
dezavantaj olusturur (Çelik vd.,1997, 13-14). KOBI yöneticilerinin disaridan profesyonel kisilerin 
çalistirilmasina sicak bakmamasi ve cimri davranmasi gibi nedenler isletmeyi zaman zaman zor durumda 
birakabilmektedir.Büyük isletmelerin personel istihdam ederken yüksek ücret ödemeleri, KOBI’lerin kalifiye 
eleman bulmasini güçlestirmektedir (Karatas, 1991, 41). Bunun bir baska nedeni aileden olmayan yetenekli 
profesyonellerin aile sirketlerindeki yükselme olanaklarinin sinirli oldugunu düsünerek görev almak 
istememeleri veya baska kuruma geçmek için uygun bir firsat yakalamaya 
çalismalaridir(www.kobifinans.com.tr/2004).  

KOBI’lerin yönetimlerinde karsilasabilecekleri bir baska sorun, personel aliminda bilimsel yöntem ve 
tekniklerden yararlanilmamasidir. Isin gerektirdigi yetenek ve beceriye sahip kisilerin ise alinmasi yerine, 
aralarinda kan bagi bulunan ve yöneticiye yakin olan kisilerin ise alinmasi yani ise göre adam degil adama 
göre is ilkesine uyulmasi, yetenekli ve bilgili kisilerden yoksun kalinmasina neden olmaktadir.  

Profesyonel yöneticilerin olmadigi ya da sayica az oldugu aile sirketi konumundaki KOBI’lerde 
karsilasilabilecek bir diger önemli dezavantaj da tutuculuktur.Bu isletmeler profesyonel yönetim anlayisinin 
hakim kilinmadigi ve modern yönetim anlayisinin uygulanmadigi, karar alma mekanizmasinin kati bir emir 
komuta zinciri içerisinde bilgi ve mantik eksikligi içerisinde merkezi planlamadan kaynaklanan yönetim 
sorunlari (Gümüs, 2001, 206); bilgiye dayali, degisimi takip eden ve degisime uyum saglayabilen bir sirket 
olmayi engelleyebilecektir. 
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Tipik bir aile sirketi olan KOBI’lerde yönetimde karsilasilan bir baska dezavantaj da, aile çikarlariyla 
is çikarlarinin uyusmamasi sonucunda çatismalarin yasanmasi, ailevi sorunlarin sirket yönetimine yansimasi 
ve bunun sonucunda moral düsüklügünün olmasi, is tatmininin ve mot ivasyonun azalmasi sonucunda 
etkinlik ve verimliligin de düsmesidir. 
2. AILE SIRKETI OLARAK KOBI’LERDE KARSILASILAN BASLICA YÖNETIM SORUNLARI 

KOBI’ler belli bir büyüklüge ulasana kadar ve yönetim ve organizasyonda belli bir zorluga erisinceye 
kadar aile sirketi olmalarinin özellikle hizli karar alma ve uygulama asamasinda büyük avantajlarini 
yasamaktadirlar. Ancak isletme büyüdügünde ve yönetimde sadece hizli karar almanin degil organizasyon, 
insan kaynaklari,verimlilik, degisim, is gücünün motivasyonunu artirma gibi kavramlar gündeme geldigi 
zaman ciddi sorunlar ortaya çikmaktadir. Yönetimden kaynaklanan sorunlar, KOBI’lerin gelecek kusaklara 
devredilmesinde basarisizliklari da beraberinde getirmektedir (Craig vd,2005, 105). KOBI’lerin 
yönetimlerine iliskin baslica sorunlari su sekilde siralayabiliriz (KAL-DER, 2004): 

Kurumsallasamama: Çogunlukla aile sirketi özelligi tasiyan KOBI’lerin yönetim sorunlarinin 
basinda kurumsallasamamak gelmektedir. Bir aile sirketi görünümünde olan KOBI’lerde aile ve sirket 
kavramlarinin birbirine karistirilmasi KOBI’lerin önünde önemli bir çikmazi olusturmaktadir. Aile ve sirket 
kavramlarinin bir arada kullanilmasi hangi sorunlarda hangi degerlere göre hareket edilmesi gerektigi 
konusunda, sirkette çalisan aile bireylerini zor durumda birakmaktadir (Moitoza,.2). Bu belirsizlik çogu 
zaman yanlis kararlarin alinmasina yol açabilmektedir. Bir yandan aile olmanin getirdigi duygusal boyut 
diger yandan is hayatinin gerçekligi arasinda sürekli yasanan gerilim sirketlerin bir sonraki kusaga bayragi 
devretmeden çogu zaman küçülmelerine, ticari yasamdan çekilmelerine neden olmaktadir. Is iliskilerinin 
profesyonellikten uzak ailevi duygusallik baglarina dayali olmasi sirketin kurumsal bir kimlik kazanmasina 
da engel teskil etmektedir (www.ailesirketleri.com). Bir sirkette  performans ve yetenegin yerine aile yani 
kan baginin ön plana çikmasina nipotizm adi verilmektedir (Us, 2005). Nipotizmi benimseyen sirketler 
kurumsallasmanin önünü de kesmis olmaktadirlar. 

 Bununla birlikte kurumsallasmak çogu zaman patronlarin elini etegini isletmeden çekmesi ve 
yerine profesyonel kisilerin getirilmesi olarak düsünülmektedir. Oysa kurumsallasma,  patronlarin yerinde 
kaldigi ve profesyonel kisilerle birlikte diger aile bireyleriyle kolektif bir çalisma ortaminin olusturulmasi 
demektir.  Kurumsallasma isletmenin aslinda bir ‘sistem’ haline gelebilmesidir. Her sistemde oldugu gibi, 
sistemin alt sistemlere ayrilmasi, belirlenen parçalarin rollerinin ve görevlerinin belirlenmis olmasi ve 
sistemin kendi bütünlügü içinde isleyebilmesini ve karsilikli etkilesimi saglayacak alt yapisinin kurulmus 
olmasi gerekir. Bu baglamda kurumsallasma denildiginde ‘sirketin’ kurumsallasmasi anlasilmalidir (Saglam, 
2002). Sirketin kurumsallasmasi ile aile iliskilerinin de kurumsallasmasi ifade edilmektedir.  
 KOBI’lerde sirket sahibi ve ayni zamanda da yöneticisi olan kisi genellikle otoriter bir yönetim tarzi sergiler. 
Sirkete en ufak bir alim isinden önemli karalarin alinmasina kadar tek otorite sahibidir ve kendisine 
danisilmasini ister. Böyle yönetimlerde isletmelerin gelecekte büyümesi, çagdas yönetim tekniklerine uyum 
saglamasi, sürekli gelisip kendini yenileyerek degisen sartlara uyum saglayarak rekabet gücünü artirmasi 
ve varligini sürdürmesi pek mümkün olmamaktadir. her seyden önce sirketlerin basarisi yönetimlerinin 
basarisina baglidir. Dolayisiyla aile sirketi özelligindeki KOBI’lerde de sahip- yöneticilerin yönetim ve liderlik 
anlayislari tek bir kisi hakimiyetinden çikip yol gösterici lider-yönetici yani bir benzetme yapacak olursak 
“orkestra sefligine” dönüsmesi gerekir. Kurumsallasma tek bir kisinin hakimiyeti ve yönetimine zit, 
tamamen yönetim bilgisine dayali olarak yürütülmesi gereken profesyonelce bir sistemdir 
(www.kalder.org.tr/preview-content ).  

Saltanatlik: KOBI’lerin aile sirketi özelliginde olmasi, bir ailenin saltanatinin sürdürülmesine yol 
açmaktadir. Oysa bir sirketin uzun süreli devam etmesinin, büyüyüp gelismesi, aile saltanatligi ile pek 
mümkün olamamaktadir. Burada önemli olan duygusal nedenlerle sirketin kesinlikle ailenin elinde kalmasini 
saglamak degil, sirketin gelecekte verimliligini, karliligini ve etkinligini artiracak sekilde davranabilmektedir. 

Profesyonellesememek ve Is Gören Devir Oraninin Yüksek Olmasi: Genellikle bir aile sirketi 
olan KOBI’lerde yetenek ve becerilerin bilimsel yöntemlerle test edilerek uygun kisilerin uygun islerde 
istihdam edilmesi yerine, sirket sahibinin tanidigi veya aileye mensup kisiler ise alinmaktadir. Çogunlukla 
çalisanlarin terfileri ve kariyer planlamalari patronlarin kafalarinda yer almaktadir.Yani çalisan ancak 
sirketten ayrilacagi zaman kariyer plani açiklanmaktadir (www.kobifinans.com.tr/2004). Bir aile sirketinde, 
aileden olmayan kisilere terfi ve ilerleme olanaklari verilmedigi için isten ayrilmalar oldukça fazla olmakta, 
bu da is gören devir oraninin yüksek olmasina yol açmaktadir (Saskatchewan Industry and Resources, 
2004).Oysa, KOBI’ler için iyi bir sistem kurmak, sistemin çalismasini saglayacak dogru insanlari ise almak, 
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performanslarini takip etmek hayati önem tasimaktadir. Kurumsallasmis sirketlerde sistem ve alt yapinin 
çok iyi olusturuldugu görülmektedir. Ayrica bu tür sirketlerde genellikle organizasyon yapisi iyi 
belirlenmistir, is tanimlari, görev ve sorumluluklar net olarak tarif edilmistir, performans ölçme kriterleri 
açiktir ve çalisanlara yönelik kariyer gelisimi ve kariyer yönetimi saglanmistir (Yalçin, 2005). 

Aile Bireylerinin Olusturdugu Kültür Yapisindan Ayri Bir Firma Kültürünün 
Olusturulamamasi: KOBI’lerde patron kimligi ve kültürü, firma kimligi ve  firma kültürüne göre daha 
baskin olmaktadir (www.kobifinans.com.tr,2004). Firma kültürü aileyi olusturan bireylerin deger yargilari, 
anlayislari, aliskanliklari, yasam biçimleri ile sekillenen aile kültür yapisinin bir yansimasi olarak ortaya 
çikar. Aile kendi kültürünü çalisanlarina da asilar.Isletmenin aile bireylerince yönetiliyor olmasi nedeniyle bu 
durum sasirtici degildir (Erven, 2005). Dolayisiyla sirkette misyon, vizyon gibi kavramlar aile kültürünün 
gölgesinde kalmaktadir (Us, 2004).  

Güç Kavgasi: KOBI’lerde patronun etrafinda çesitli çikar gruplari olusmaktadir. Özellikle de aile 
içinde olabilecek çekisme ve kavgalar bu gruplasmalari artirmaktadir. Bu duruma iliskin çesitli faraziler 
üretmek mümkündür. Maddi ve manevi çikar saglamak üzere patron adaylarina yetenekli olamadiklari 
halde yetenekli olduklarina inandirmaya çalisirlar. Yine mevcut profesyonel yönetimin , gelecekte gücü ele 
geçirmek adina  sinsi olarak böl ve yönet politikasini gerçeklestirmek için böyle bir güç kavgasini 
körükleyebilirler ( Us, 2004). Bunlar gerçeklesmesi mümkün olabilecek senaryolar oldugu için sirket 
yönetimi bu türlü güç kavgalarina ve çekismelerine karsi her an uyanik olmak zorundadir. 
3. KOBI’LERDE AILE IÇI ÇATISMALARIN BASLICA NEDENLERI 

Bir aile sirketi olan KOBI’lerin yeni kusaga devredilmesinde çesitli sorunlarin ortaya çikmasi ve çok 
azinin basarili bir sekilde bunu gerçeklestirmesi ve çogunlugunun üçüncü kusaga devredilemeden yok 
olmasi, aile sirketlerine has bu basarisizliklarin ve sorunlarin incelemesine yönelik bir çok arastirmalarin 
yapilmasina ve kitaplarin yazilmasina neden olmustur. Yine bu alanda uzmanligi olan ve bir çok aile 
sirketine de danismanlik yapmis olan Quentin J. Fleming’in de ifade ettigi gibi aile sirketlerinin basarisiz 
olmasinda isin kendisinden çok aile içi sorunlar ve çatismalar ve yönetim etkili olmaktadir. Fleming yapmis 
oldugu bir arastirmasinda bu sorunlari su sekilde dile getirmistir ( www.kobifinans.com.tr,2005). 
3.1. Aile Üyelerinin Isi Yönetme Sekilleri 

Bir isletmeyi yönetmek özellikle de aile sirketi özelligi tasiyan KOBI gibi isletmelerde hiç de kolay 
degildir (Becker vd., 2005). KOBI’lerin yönetimlerinde karsimiza çikan en önemli sorunlardan bir tanesi aile 
bireylerinin tutum, davranis ve isi yönetme sekilleri olmaktadir. Isletme yönetiminde yer alan çocuklar aile 
içinde sorun olusturan davranislarini ve tutumlarini is hayatinda da devam ettirirler. Aile büyügünün 
koydugu birtakim kurallara uymak istemezler, kendi yasam kaliplarini kabul ettirmeye çalisirlar. Bu 
asamada aile büyügü çocuklarina müdahale ederek, yasam biçimlerini elestirir ve çeki düzen vermeye 
çalisirlar. Is hayatindaki yönetim tarzlarina müdahale ederler. Genellikle yönetim biçimlerinde de aile 
büyügü ile çocuklari arasinda çatismalar yasanmaktadir. Genellikle kurucu patronun kendisine güven duyan 
ve çalisanlarini motive etmeye çalisan, ancak bununla birlikte her seyi denetim altinda tutmak isteyen 
otokratik bir yapisi vardir (Alayoglu, 2003, 44). Aile büyügünün otoritesini kullanarak isletmede alinan 
kararlarda son sözü söyleyen kisi olmasi, ailenin sirket yönetiminde yer alan diger bireylerin aldiklari 
kararlari etkisiz kilmasina ve kusaklar arasindaki çatismalara neden olmaktadir.  

Bir baska sorun aile büyügünün çocuklarinin tüketim kaliplarina olan müdahalesi olusturur, örnegin 
hesapsiz harcamalar gibi. Bu konuda aile büyügü oldukça tutucudur. Para har vurulup harman 
savrulamayacak kadar degerlidir ve para kolay kazanilmamaktadir. Aile büyügünün para ve harcamalar 
konusundaki bu tutumu, çocuklarda bir tepki olarak daha kolay ve rahat para harcar bir duruma 
getirmektedir. Bu konuda aile büyügü ile çocuklari arasinda önemli çatismalar yasanmaktadir. Bir baska 
sorun da ailedeki kiz çocuklarinin etkin bir sekilde yönetimde bulunmalari ile ortaya çikmaktadir. Genellikle 
aile sirketlerinde erkek çocuklar isletme yönetiminde önemli pozisyonlarda görev alirken kiz çocuklari ya 
çalismamakta ya da etkin olmayan bölümlerde görev almaktadir. Ancak kiz çocuklarinin da yurtdisinda 
egitim almalari saglanarak isletme yönetiminde söz sahibi olmalari ile birlikte, baba-çocuklar, kiz ve erkek 
kardesler ve baba arasindaki çatismalar da önemli boyutlara ulasmaktadir. 
3.2. Aile Büyüklerinin Çocuklarinin Büyüdügünü Kabul Etmemeleri 

Aile büyügü isletmeyi kurduktan sonra ve tek basina yönettikten sonra genellikle söyle bir ikilem 
yasanir: Aile büyügü bir yandan çocuklarinin isi ögrenmesini ve isin basina geçmesini isterken diger yandan 
da isin basina geçmeleri ve sorumluluk almalari konusunda çocuklarina güvenmezler. Bu nedenle 
çocuklarinin düsüncelerini tamamen reddederler ve tam yetki vermezler, veya çocuklarinin artik bir yetiskin 
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oldugunu ve sorumluluk üstlenebileceklerini kabullenmezler. Ailenin genç üyeleri isletmede hatta yönetim 
kademesinde görev almalarina ragmen aile büyügünün onayi olmadan tek baslarina karar alip 
uygulayamazlar. Bir bakima iki basli yönetim durumunun ortaya çikmasi, aile büyügü ile çocuklari arasinda 
çatismalarin ortaya çikmasina yol açmaktadir. 
3.3. Aileye Baglilik Yerine Bencillik 

KOBI’leri basarisizliga iten nedenlerde birisi de bencil düsünce ve tutumlardir. Aile sirketi özelliginde 
olan KOBI’lerde sert aile kurallarinin ve egemen ebeveynlerin olusturdugu bir yapi hakimdir. Bu nedenle 
aile büyüklerinin düsünceleri ve baskisi, çogunlukla çocuklar yetiskin olduklarinda gelecekleriyle ilgili olarak 
isletmede çalismaktan baska alternatif kabul edilmemektedir. Bir bakima çocuklar isletmede çalismaya 
zorlanmaktadirlar. Bununla birlikte aile meclisinde hangi çocuklarin isletmede çalisacagina  hangilerinin 
çalismayacagina ve hangi pozisyonlarda görev alacaklarina kadar çesitli kararlar verilir. Bu da aileye baglilik 
yerine bencillik sorununu ortaya koymaktadir. 
3.4. “En Iyisini Kurucu Bilir” Yaklasimi 

KOBI’lerde karsilasilan en ciddi aile sorunlarindan bir baskasi “en iyisini kurucu bilir” anlayisinin 
yaygin olmasidir. Genellikle sirketi kuran baba veya büyükbaba sirkete egemendir ve borçlanma, yatirim ve 
atamalar gibi konularda onun sözü geçer. Bu durumda tamamen tek adamli bir yönetim anlayisi vardir. Bu 
durumda kurucunun yoklugunda örnegin öldügünde, her seye kurucu karar verdigi için diger aile bireyleri 
büyük bir bocalama devresi yasarlar ve nasil davranacaklarini bilemezler. Bu asamada sirket büyük bir 
sarsinti yasar ve aile çöküse gidebilir. Isac Adizes’in söyledigi gibi “Eger sirket, kurucusunun çizdigi 
çemberde sikisip kalirsa, kurucusu öldügünde sirkette ölür.” Bu durumun en önemli olumsuzlugu kurucu 
öldükten sonra basa geçen genç kusagin yönetimlerinde görülür.Baba hakimiyetinde büyüyüp yetisen 
çocuklar kendi baslarina karar veremeyen ve sürekli birilerine sormak ve danismak ihtiyaci duyan bir 
yönetim sergilerler. Bir baska sorun da kurucunun kisiligi ile sirketin kisiliginin bütünlesmis olmasi ve 
gelecek kusaklarinda bunu devam ettirme çabasi içerisinde olmasidir.  
3.5. Aile Bireylerinin Birtakim Sorunlari Görmezden Gelmesi 

Her isletmede özellikle de KOBI gibi aile sirketlerinde çatismalarin olmasi son derece olagandir. 
Modern yönetim anlayisina göre çatismalar kaçinilmazdir ve isletmelerin etkinligi için de belirli bir düzeyde 
çatisma olmasi gereklidir.Eger çatisma olmazsa isletmelerde, yenilik, yaraticilik degisim ve kendini 
gelistirme ve yüksek performans ortaya çikmayacaktir (Koçel,1998, 459). Ancak burada çatismanin çok 
fazla olmasi ve çözümlenmemesi en az çatismanin olmadigi durumdaki kadar isletmeyi olumsuz 
etkileyebilecektir. Bu nedenle asil önemli olan nokta isletmelerdeki kaçinilmaz olan çatismalarin isletmenin 
gelismesine katki saglayacak ölçüde yönetilmesidir. 

Sirketin kuruldugu ilk yillarda aile bireyleri arasinda olusan çok yönlü is birligi sirketin basarisinda 
önemli rol oynarken, sirketin büyümeye basladigi ve aile içi iliskilerin karmasik hale geldigi sonraki yillarda 
iyi yönetilmedigi taktirde çesitli çatismalar ve sorunlar ortaya çikmaktadir. Özellikle KOBI gibi tipik aile 
sirketlerinde , aile bireyleri arasindaki iliskilerin sirkette ve aile içinde çok yogun yasanmasi çatismalara 
elverisli bir ortami olusturmaktadir ( www.ailesirketleri.com,2005).  

Bazi durumlarda aile bir takim sorunlari,sorunlarin nereden kaynaklandigini ve nasil çözülebilecegini 
görmezden gelir ve önemsemez. Çatismadan kaçinmayi tercih eden bir isletme ve aile kültürü, insanlarin 
sorunlarin üzerine gitmekten korktugu bir kültürü ortaya koyar. Aile bireyleri daha çok sirket yönetiminde 
çatismaktadir. Birinci kusak hem patron hem de yönetici kimligini birlikte tasir. Oysa ikinci kusak kendisini 
patrondan ziyade yönetici olarak görür.Bu nedenle patron ve yönetici kimlikleri arasinda çatisma yasanir. 
Eger aile büyügü yani birinci kusak hayattaysa  ikinci kusak kendisini hiçbir zaman patron olarak 
hissedemez ( Nas,  2000). Kardesler arasindaki çatismalar, birlikte ayni konumu paylastiklarinda ve farkli 
öncelikleri söz konusu oldugunda ortaya çikar. Aile büyügünün ölümü sonrasinda sirkette yasanan güç 
kavgasi da aile bireyleri arasinda sikça görülen çatismalardan birisidir. Neden olmadan da insanlar çatisma 
içerisine girebilirler. Çocuklara gerçeklerden uzak beklentiler yükleyip onlari isin içine dahil etmekte çesitli 
sorunlara ve çatismalara neden olabilir.Aile büyükleri sirkette çalisan çocuklariyla ilgili sorunlardan habersiz 
olduklarinda veya haberleri olsa bile ilgisiz kalmalari da önemli sorunlara yol açabilmektedir.Daha öncede 
deginildigi gibi aile bu tür sorunlari ve çatismalari farkli görüslerin olaylari daha fazla kötüye götürecegi 
düsüncesiyle görmezden gelir. Biz mutlu ve büyük bir aileyiz imajini saglayip sürdürmek temel 
prensiptir.Oysa bu tutum bir çözüm olmak yerine sorunlarin yogunlasmasina ve derinlesmesine yol 
açmaktadir. 
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4. AILE IÇI ÇATISMALARIN BELIRLENMESINE YÖNELIK DENIZLI’DE FAALIYET GÖSTEREN 
KOBI’LERE YÖNELIK BIR ARASTIRMA 
4.1. Arastirmanin Amaci 

Arastirmanin amaci; KOBI’lere yönelik önemli bir sorun olan genç yöneticilerle eski yöneticiler 
arasindaki kusak çatismalari ve nedenlerini, teoride anlatilan konularla bütünlük içerisinde Denizli’deki 
KOBI’lere yönelik bir alan çalismasi yaparak test etmektir. Böylece teori çerçevesinde olusturulan 
varsayimlarin dogruluk derecesini ölçmek ve uygulamada karsilasilan aile içi çatismalari ortaya koymak 
hedeflenmektedir. Arastirma sonrasinda elde edilen veriler degerlendirilerek genel olarak KOBI’lere iliskin 
çözüm önerileri sunulacaktir. 
4.2. Arastirmanin Yöntemi 

Arastirmada teoriye bagli kalinarak hazirlanan sorulardan olusan anket tekniginden yararlanilmistir. 
Bu arastirmada nicel ve nitel arastirma yöntemleri birlikte kullanilmistir. Anket iki bölümden olusmaktadir. 
Anket, basit örnekleme tekniginden yararlanilarak aile isletmesi olan 100 KOBI’ye uygulanmistir. 
Anketlerden 75’i geri dönmüs ve 52 tanesi degerlendirmeye alinmistir. Anketin birinci bölümünü 
demografik sorular olusturmaktadir.Ikinci bölümde ise isletmede yöneticinin diger aile fertleriyle olan 
yönetim sorunlari ve çatismalarina iliskin besli likert ölçegine göre hazirlanmis ifadeler yer almaktadir.  
4.3. Arastirmanin Varsayimlari 

Arastirma su varsayimlar çerçevesinde gerçeklestirilmistir.  
1. Birinci ve ikinci kusak arasindaki en önemli çatisma, karar verme önceligi konusunda çikmaktadir. 
1.a. Ikinci kusak isletme yönetiminde görev alirken ayni zamanda birinci kusak da yönetimde söz 

sahibi olmaktadir. 
1.b. Ikinci kusagin yönetim kademesinde bulunmasina ve yetkiye sahip olmasina ragmen tek basina 

karar alamamasi ve birinci kusaga danismak ve onayini almak zorunda kalmasi çatismaya yol açmaktadir. 
1.c. Eski ve yeni kusagin isletme yönetiminde birlikte olmasi, görev ve yetkilerin net olmamasi 

kusaklar arasinda çatismaya yol açmaktadir. 
2. Zamaninda adaletli bir sekilde çözülemeyen sorunlar büyüyerek aile bireyleri arasinda daha derin 

ve ciddi sorunlara yol açmaktadir.  
3. Genç kusak yurtdisinda aldiklari egitim dogrultusunda ögrendikleri yeni yönetim teknik ve 

yöntemlerini isletmede uygulamaya çalistiklarinda, daha tutucu ve degisime çok açik olmayan yönetim 
anlayisina sahip olan eski kusak tarafindan engellenmekte ve bu da kusaklar arasinda çatismaya yol 
açmaktadir. 

4. Genç kusagin özel yasantisina eski kusak tarafindan müdahale edilmesi (tüketim aliskanliklari, 
hesapsiz harcamalar, es seçimi, evlilik gibi) ve çeki düzen vermeye çalismasi isletme yönetimine de 
yansimakta ve kusak çatismasina yol açmaktadir. 
4.4. Arastirma Sonuçlarinin Degerlendirilmesi   
4.4.1. Ankete Katilan KOBI Yöneticilerinin Demografik Özelliklerinin Degerlendirilmesi 
Yöneticilerin demografik özelliklerinin belirlenmesine iliskin sorulara verilen yanitlarin toplu olarak dökümü 
asagidaki tablo da verilmistir. 

Tablo 1. KOBI yöneticilerinin demografik özelliklerinin dagilimi 

 Tablo 1’den de anlasilacagi gibi yöneticilerin %23’ü kadin, %77’si erkektir. Yöneticilerin %21’i 45 
ve üzeri yas grubunu, %48’i genç yas grubunu ve yaklasik %31’i ise orta yas grubunu temsil etmektedir. 

Cinsiyet N %  Medeni N %  Konumunuz N % 
Kadin 12 23,1 Evli 34 65,4 Kurucu Sahibi 11 21,2 
Erkek 40 76,9  Bekar 18 34,6  1. Der. Yakini 33 63,5 
Toplam 52 100  Toplam 52 100  2. Der. Yakini 8 15,4 
 Yas N %  Egitim durumu N % Toplam 52 100 
25-35 25 48,1 Ilkögretim 7 13,5  Hizmet süresi N % 
 35-45 16 30,8 Lise 14 26,9 1-3 yil 7 13,5 
 45+ 11 21,2  Üniversite 26 50,0 3-5 yil 16 30,8 
 Toplam 52 100  Yüksek 4 9,6  5 yildan fazla 29 55,8 
 Yurtdisi N % Toplam 52 100  Toplam 52 100 
Evet 19 36,5 
Hayir 33 63,5 
Toplam 52 100 
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Buna göre genel olarak ankete genç ve orta yas yöneticilerin katildiklari söylenebilir. Yine tablo degerleri 
dikkate alindiginda yöneticilerden %21’inin kurucu-isletme sahibi oldugu, %63’ünün kurucu- isletme 
sahibinin birinci dereceden yakini (oglu, kizi vb.), %25’inin ise ikinci dereceden yakini (torun, yegen, kuzen 
vb.) oldugu görülmektedir. Ayrica yöneticilerden %65’i evli, %35’i bekar olup; %13’ü Ilkögretim, %50’si 
üniversite, %27’si lise ve yaklasik %10’u yüksek lisans ve doktora egitimi almistir. Ankete katilan 
yöneticilerden %36’si yurt disi egitimi almis, yaklasik %64’ü ise yurt disi egitimi almamistir. Yöneticilerin 
hizmet süreleri bakimindan sonuçlar degerlendirildiginde ise %13’ü 1-3 yil, %30’u 3-5 yil ve yaklasik 
%56’si 5 yildan fazla isletmede çalistiklari anlasilmaktadir. Ayrica anket yapilan KOBI’lerin tamami aile 
sirketidir. 
 Bu sonuçlara göre ankete katilan KOBI yöneticilerinin demografik özellikleri itibariyle genel olarak 
erkek, evli, genç, yüksek egit imli, kurucu-isletme sahibinin birinci dereceden yakini oldugu, hizmet süresi 5 
yildan fazla olan ve genelde yurt disi egitimi almamis yöneticiler oldugu söylenebilir. 
4.2. KOBI Yöneticilerinin aile bireyleri arasindaki kusak çatismasini Içeren Ifadelerin 
Degerlendirilmesi 
Yöneticilerin isletme yönetimine ve aile bireyleri arasindaki kusak çatismasina iliskin ifadelere vermis 
olduklari yanitlarin degerlendirilmesi ise asagida verilmistir. 
 Yöneticiler isletme yönetiminde kararlari tek basina almadiklarini ifade etmislerdir. Bu soruya 
iliskin agirlikli ortalama 1.98’dir. Yine agirlikli ortalamalar dikkate alindiginda yöneticilerin kararlarda son 
söz sahibi olmadiklarini ve isletme yönetiminde tam bir yetkiye sahip olmadiklarini söyleyebiliriz. Bununla 
birlikte yüksek bir katilim olmasa da 3.00 agirlikli ortalama ile aile büyügünün yöneticiye olan güveni 
nedeniyle kararlarina müdahale etmedigi söylenebilir. Yöneticilerin büyük çogunlugu sirket kurucusunun 
onayi olmadan sirkette radikal kararlar alinamayacagini belirtmislerdir. Bu soruya iliskin agirlikli ortalama 
1.65’dir. Yine yöneticilerin ifadelerine göre sirket kurucusu olan (genellikle büyükbaba) kisi sirket 
yönetiminde aktif olarak rol oynamamakta ancak kararlarda son söz sahibi olarak hala etkili rol 
oynamaktadir. Genç yöneticiler yani ikinci kusak yöneticileri sirkete iliskin kararlarda aile büyükleri ile  
tartisma yasadiklarini ifade etmisler ve özellikle yönetim anlayislari açisindan eski kusak (birinci kusak) ile 
ikinci kusak yöneticileri arasinda çatisma ortaya çiktigini güçlü bir sekilde vurgulamislardir. Kardesler 
arasinda çatismalar ortaya çiktigi görüsüne de yüksek katilim vardir. Ancak anlasildigina göre asil 
çatismalar yönetim anlayisinda, birinci kusak ve ikinci kusak arasinda yasanmaktadir. Nit ekim bu soruya 
iliskin agirlikli ortalama 1.54’tür. Yöneticiler, aile bireyleri arasinda çatisma ortaya çikmaz, çiksa da adil bir 
sekilde çözümlenir görüsüne katilmadiklarini ifade etmislerdir. Yöneticiler aile büyükleriyle sadece yönetim 
anlayislari açisindan degil ayni zamanda özel yasantilariyla ilgili olarak da sorun yasadiklarini ve tüketim 
aliskanliklarinin elestirildigini ifade etmislerdir.  
 Bir isletmede kurucu isletme sahibinin oglu oldugu ve yönetimde babasiyla birlikte aktif bir sekilde 
rol aldigi bir yöneticiyle yapilan görüsmede, yönetici evlenmek üzere oldugunu, dügünün nasil yapilacagi 
konusunda babasiyla çatisma yasadigini belirterek; babasinin tüm isletme çalisanlarinin da katilmasini 
istedigi için lüks ve gösterisli olmasa bile büyük bir yerde dügünün yapilmasini istedigini, kendisinin ise bes 
yildizli bir otelde gösterisli bir dügün istedigini ifade etmistir. Bu da baba ve ogul arasinda sadece 
yönetimde degil özel yasantida da sorun yasadiklarina dair güzel bir örnek teskil etmektedir. Buna göre 
geleneksel yönetim anlayisina sahip olmalarina ragmen birinci kusak  kurucu-isletme sahiplerinin 
çalisanlarin önemsedigini söyleyebiliriz.Bir baska yöneticiyle yapilan mülakatta ise isletmenin sahibi olan 
yönetici isletmeyi babasinin kurdugunu ve daha sonra kendisinin isin basina geçtigini ve çocuklari ile 
birlikte su anda isletmeyi yönettiklerini ifade ederek, çocuklari ile arasinda yasanan sorunlarin genellikle 
tüketim aliskanliklari ve özel yasantilarindaki harcamalarda savurgan davranmalari yüzünden çiktigini 
belirtmis ve “gençler çok kolay para harciyorlar, para kolay kazanilmiyor dolayisiyla biz o kadar rahat para 
harcayamiyoruz, biz babamizdan öyle gördük.” sözleriyle sikintisini dile getirmistir.  
 Isletmede kadin-erkek ayrimi yapilmaksizin herkesin esit olarak görev aldigi ifadesine güçlü bir 
katilim vardir. Ancak bu soruya verilen yanitlar, yöneticilerin demografik özellikleriyle çelismektedir. 
Demografik olarak yöneticilerin büyük çogunlugunu erkekler olusturmaktadir. Buradan söyle bir sonuç 
çikarilabilir.Isletmede kadin-erkek ayrimi yapilmadan herkes çalismakta ancak kilit görevlerde daha çok 
erkek çocuklari çalistirilmaktadir.  
 Sorular dikkate alindiginda bir baska tespit egitim ve alinan egitimin isletmede uygulanabilmesine 
yönelik yapilabilir. Buna göre genellikle ikinci ve üçüncü kusak genç neslin üniversite egitimi aldigi, lisans 
üstü egitim aldigi ve bazilarinin da yurt disi egitim aldigi görülmektedir. Ancak yurt disinda veya yurt içinde 
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almis olduklari egitim dogrultusunda ögrendikleri yeni yönetim kavramlarini, teknik ve yöntemlerini, sirket 
kurucusu ve sahibinin herhangi bir engeli ve tepkisi olmadan rahatlikla isletmelerinde uygulayamadiklarini 
ifade etmislerdir.Bu soruya iliskin agirlikli ortalama 2.23’tür. Dolayisiyla eski neslin belki gerek duymadiklari 
için belki de imkanlari olmadigi için okuyamamis, bu nedenle çocuklarinin egitimlerine önem vermistir.Hem 
imkanlar hem de sürekli degisen ve yenilenen kosullardan haberdar olmak gerektigine olan inançlari egitim 
konusunda hassas olmalarina yol açmaktadir. Ancak asil ilginç olani yurt içinde veya yurt disinda egitim 
aldiktan sonra genç neslin ögrendiklerini isletmede uygulamalarina izin vermemeleri veya bu konuda 
çatismalar yasamalaridir. Bunun nedenlerini ise eskiye olan baglilik, geleneksel anlayistan kurtulamama 
veya sonuçlarini tam olarak kestiremedikleri uygulamalarda risklerden kaçinma seklinde siralayabiliriz. Elli 
yasin üzerinde ve ilkögretim mezunu kurucu-isletme sahibi bir yöneticiyle yapilan görüsmede kisi, 
okumanin güzel bir sey oldugunu ve egitim almak gerektigini belirtmis, gençlerin çok heyecanli oldugunu 
ve ögrendikleri her seyi isletmede uygulayabileceklerini zannettiklerini, oysa bunun bu kadar kolay 
olmadigini ve bazi istekleri ise gereksiz gördügünü söyleyerek sikayetini dile getirmistir.  

Tablo 2. KOBI Yöneticilerinin Aile Içi Yönetim Sorunlari ve Çatismalari Içeren Yargi 
Cümlelerine Verilen Yanitlar 

 AO S 

1. Isletme yönetiminde kararlari tek basima aliyorum.                                      1,98 1,407 
2. Isletme yönetiminde kararlarda son söz sahibi benim.  2,19 1,415 

3. Aile büyügümüz bana her konuda güvendigi için kararlarima müdahale etmez. 3,00 1,469 
4. Isletme yönetiminde tam bir yetkiye sahibim.  2,62 1,430 
5. Isletme yönetiminde görev almam nedeniyle karar alma yetkisine de sahibim.  3,31 1,292 
6.Aile büyükleri sirket yönetiminde bana tam olarak güvenirler.  2,96 1,656 
7. Ailemizin sirketinde aile baskisi olmadan kendi istegimle çalisiyorum.  2,75 1,607 
8. Sirket kurucusunun onayina gerek kalmaksizin sirkette radikal kararlar alinabilmektedir. 1,65 1,083 
9. Genç bir yönetici olarak sirkete iliskin almak istedigim kararlarimda   aile büyükleri 

(baba/büyükbaba) ile tartisma yasamam.  
2,35 1,454 

10. Sirketi büyükbabam/babam kurdu, ancak yönetimde aktif rol oynamiyor. 2,71 1,775 
11. Sirket kurucusu ve sahibi olan aile büyügü sirket yönetiminde aktif rol almamakta ve 

kararlarda  söz sahibi degildir. 
2,35 1,480 

12. Isletme yönetiminde özel yasantimla ilgili konularda aile büyüklerimle herhangi bir tartisma 
yasamam..  

2,83 1,568 

13. Tüketim aliskanliklarim (çok para harcama, savurganlik vb.) aile büyüklerim tarafindan 
elestiri konusu yapilmaz. 

2,25 1,493 

14. Yönetim anlayisimiz açisindan da benim ve babam/veya büyükbabam arasinda çatisma 
ortaya çikmamaktadir. 

1,54 ,896 

15. Kendi basima karar alabilmekteyim,  babama/büyükbabama danismam gerekmemektedir. 1,90 1,257 
16. Sirkette  kardeslerimle herhangi bir çatisma yasamam.  2,13 1,547 
17. Sirketimizde her türlü karar isletmemizin karar organlarinca alinir. 2,58 1,564 
18. Sirkette aile bireyleri arasinda çatismalar olmaz, olursa da ilgili taraflar tarafindan adil bir 

sekilde çözümlenir.   
2,27 1,784 

19. Sirketimizde ailenin tüm bireyleri erkek-kadin ayrimi yapilmaksizin yetenek ve becerilerine 
göre çalismaktadir. 3,63 1,760 

20. Yurtdisinda veya yurt içinde almis oldugum egitim dogrultusunda ögrendigim yeni yönetim 
kavramlarini, teknik ve yöntemlerini, sirket kurucusu ve sahibinin herhangi bir engeli ve 
tepkisi olmadan rahatlikla sirketimizde uygulayabilmekteyim.  

2,23 1,503 

21.Aile içinde sorun yaratan davranislarim sirket yönetimine  yansimamaktadir.Bu  yüzden hiç 
bir konuda aile büyüklerimle çatisma yasamam.  

2,73 1,598 

22. Aile büyüklerim kendi özel yasantima (örn. Hesapsiz harcamalar , evlilik vb.) çeki düzen 
vermeye çalismazlar, bu nedenle sirket yönetiminde aile büyüklerimle sorun yasamam.  

2,29 1,499 

(1. Hiç katilmiyorum   5. Tamamen katiliyorum)  
Arastirmanin varsayimlari degerlendirildiginde ise; yöneticiler 8. ve 15. soruya katilmadiklari için 

birinci varsayimimizin dogrulandigi görülmektedir. Yine yapilan arastirmada yöneticilerin 1.,2.,4.,10.,11. ve 
15. sorulara da katilmadiklarini ifade etmelerinden dolayi 1.a., 1.b. ve 1.c. varsayimlarinin da dogrulandigi 
görülmektedir. Yöneticilerin 18. soruya verdikleri yanitlarda katilmadiklarini ifade etmeleri ikinci 
varsayimimizi dogrulamaktadir. Yapilan ankette yöneticilerin 14. soruya katilmamalari üçüncü varsayimimizi 
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da dogrulamaktadir. Son olarak 22. soruya yöneticilerin katilmadiklarini ifade etmeleri dördüncü 
varsayimimizi da dogrular niteliktedir. 
SONUÇ VE ÖNERILER 
  Yapilan arastirma sonuçlari da dikkate alindiginda tipik bir aile sirketi olan KOBI’lerde eski 
yöneticilerle genç nesil yöneticileri arasinda çatismalarin oldugu ve bu çatismalarin büyük bir kisminin 
yönetimde her iki kusagi temsil eden kisilerin aktif veya aktif olmasa da karar alirken kurucu isletme 
sahibinin onayinin gerekli olmasindan ve bunun yani sira özel yasantida yasanan bir takim sorunlarin 
isletmeye tasinmasindan kaynaklandigi söylenebilir. Bunun en önemli nedeni aile sirketi olan KOBI’lerde 
aile ve sirket kavramlarinin bütünlesmesi ve kurumsal ve profesyonel bir yönetim anlayisinin yerlesmemis 
olmasidir. Sonuç olarak KOBI’ler su önerilerde bulunulabilir. 
• Öncelikle aile ve sirket kavramlarinin birbirinden ayri kavramlar oldugu aile bireyleri tarafindan kabul 

edilmelidir. 
• Isletme ayri bir disiplini ve örgüt yapisi olan profesyonel bir kimlik kazanmalidir. 
• Eski yöneticiler yönetim isini gençlere devretmislerse karar alma önceliginde bir sikintiya yol açmamak 

için pasif anlamda da karar alma önceliklerinden vazgeçmelidirler. Aksi taktirde isletmede ikili bir 
yönetim anlayisi ortaya çikmakta ve kararlarin saglikli bir sekilde alinip etkin bir sekilde uygulanmasini 
engellemekte, bu da isletmenin verimliligine olumsuz yönde yansimaktadir. 

• Kurucu-isletme sahibi aile bireyleri yönetimde yetersiz kaldiginda deneyimlerini de kullanarak aninda 
teshis etmeli ve gerekli önlemleri almalidir. Gerektiginde liderligi profesyonel kisilere devretmelidir. 

• Sirket yönetimi ile servet yönetimi de birbirinden ayrilmali ve aile içinde yasanan sorunlar isletmeye 
yansitilmamalidir.  

• Sirket içinde açik bir iletisim kurulmali, herkesin is ve görev tanimlari yapilmali, yetki ve sorumluluklari 
belirlenmelidir. Bir bakima aile içi iliskiler de sirket yönetiminde kurumsallasmalidir. 

• Aile bireyleri arasinda özellikle sirkete yansiyan bir çatisma ve anlasmazlik var ise veya hissediliyorsa, 
sorunu geçistirmek yerine etkin bir sekilde çözümlenmelidir. 
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ÖZET 

Ülkemizdeki tüm isletmeler içinde KOBI’lerin oraninin  % 99,8 civarinda olmasi ve bu oranin 
Çorum ili içinde geçerli olmasi KOBI’lerin hem ülke ekonomisi hem de Çorum ekonomisi için tasidigi önemi 
vurgulamaktadir. KOBI’lerin yapilari geregi birçogu sahis isletmesi veya aile sirketidir. Bu yüzden KOBI’ 
lerin kurumsallasmasinda bir çok sorun ile karsi karsiya kaldiklari bilinmektedir. Son yillarda KOBI’lerin 
yönetimini olusturan ve isletme sahibi konumunda olan yöneticilerin, yönetim islevini yavas yavas ikinci ve 
üçüncü kusaga devrettigi gözlemlenmektedir. Esnafliktan girisimcilige dogru bir degisim sürecinin yasandigi 
KOBI’lerde yönetim kültürü üzerinde de bir takim degisikliklerin olabilecegi dogaldir.Çalismada bu degisimin 
nasil ve ne sekilde gerçeklestiginin arastirilmasi amaçlanmaktadir. Arastirmada anket yöntemi uygulanacak 
ve bulgular hipotez testi ile sinanacaktir. 

Anahtar Kelimeler: KOBI,Yönetim Kültürü, Kusak Degisimi 
 

1.GIRIS 
Küçük ve Orta Ölçekli Isletmeler (KOBI’ler), büyük isletmelerin çekirdegini olusturarak, pek çok 

ülke ekonomisi için hayati öneme sahip, ekonomiye dinamizm kazandiran ve o ekonominin ölçütü olan 
isletmelerdir. KOBI’ler büyük isletmelerin ürettigi mal ve hizmetleri üreterek onlari rekabet ortamina 
çekmekte, ayni zamanda büyük isletmelerin kullandiklari mamul ve yari mamul girdilerini üreterek onlarin 
girisimini tamamlamaktadirlar. Bu sayede, KOBI’ler ekonomide bir yan sanayi olusturarak, büyük 
isletmelerle  isbölümü zaman zamanda isbirligi yaparak ortak bir hayat kurmaktadirlar. Ekonomiye olan bu 
katkilarindan dolayi da ekonominin vazgeçilmez bir unsuru, hatta dinamosu olarak görülmektedirler. 
(Aypek, 2001.) Bu denli ülke ekonomisi açisindan önemli kabul edilen KOBI’lerin yönetimi, yönetsel etkinligi 
ve bu etkinlik içerisindeki kusak degisiminin üzerinde durmak, onlari tam anlamiyla kavramak açisindan 
gereklidir. 

 
2. KOBI’LER 

Türkiye de uzun yillardir üzerinde görüs birligi bulunan bir KOBI tanimi bulunmamaktadir. Küçük 
ve Orta Ölçekli Isletmelerle iliskisi bulunan kurum ve kuruluslar kendi amaçlari dogrultusunda farkli Küçük 
ve Orta Ölçekli Isletme tanimi yapmakta ve KOBI’lere yönelik hizmetlerini bu tanimlamalara göre 
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yürütmektedirler. Bu tip uygulamalar da KOBI’lere yönelik hizmetlerin farklilasmasina ve özellikle AB 
sürecinde KOBI’lere yönelik desteklerden yeterince yararlanilmamasina yol açmaktadir. Bu gelisme yeni bir 
KOBI tanimini gündeme tasimaktadir ki , bu tanim Ticaret ve Sanayi Bakanliginin tanimidir. Bu tanimda 
ölçüt olarak çalisan sayisi, net satis hasilati ve/veya bilanço toplami esas alinmaktadir. 12.04.2005 
tarihinde kabul edilen 5331 no’ lu “Sanayi ve Ticaret Bakanliginin Teskilat ve Görevleri Hakkindaki Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Iliskin Kanun” ile Sanayi ve Ticaret Bakanligi AB ile uyumlu bir KOBI tanimi 
yapma konusunda yetkili kilinmistir. (Çevrimiçi:www.idealhukuk. com.tr). Söz konusu çalisma ile ilgili birde 
yönetmelik taslagi hazirlanmistir. Bu yönetmeligin amaci KOBI’lerin tanimina, niteliklerine ve 
siniflandirilmalarina iliskin esaslarin, AB mevzuatina da uyumlu olarak belirlenmesi ve bu tanim ve esaslarin 
tüm kurum ve kuruluslarin uygulamalarinda esas alinmasini saglamaktir. Buna göre ; (Çevrimiçi: 
http://www.tobb.org.tr.) 10 kisiden az isçi çalistiran, yillik net satislari veya bilanço toplami 1 Milyon YTL’ yi 
asmayan isletmeler Mikro Ölçekli Isletme, 50 kisiden az isçi çalistiran, yillik net satislari veya bilanço 
toplami 5 Milyon YTL’ yi asmayan isletmeler Küçük Ölçekli Isletme ve 250 kisiden az isçi çalistiran, yillik net 
satislari veya bilanço toplami 25 Milyon YTL’ yi asmayan isletmeler ise Orta Ölçekli Isletme olarak 
tanimlanmistir. KOBI tanimlamasina esas olarak alinan bu nicel ölçütler disinda, isletmelerin 
bagimsizligindan ve isletmenin kontrol gücünü elinde bulundurmasinin öneminden de bahsedilmistir. 

 KOBI’lerde ortaya çikan en önemli özellik isletme sahibinin hem girisimci hem de isletmenin tüm 
fonksiyonlarinin sorumlulugunu üstlenen genel yöneticisi olmasidir. Bu da Küçük ve Orta Ölçekli Isletme 
taniminda nicel ölçütlerden ziyade nitel özellikleri ön plana çikarmayi gerektirmektedir. KOBI’ lerin sahip 
olduklari bu nitel özellikleri isletme sahibine ait nitel özellikler ve isletmeye ait nitel özellikler olarak ele 
almakta fayda vardir. Isletme sahibine iliskin nitel özellikler; (Müftüoglu, Durukan,2004) Isletme sahibi, 
girisimci ve yöneticinin ayni kisiler olmasi, isletme ile isletme sahibinin kader birliginin olmasi, isletme 
sahibinin girisimci ve yönetici rollerinin yaninda ayni zamanda fiili olarak çalisan kisi olmasi, isletme 
sahibinin en önemli gelir kaynaginin isletmesi olmasi, isletme sahibi ile isletmede çalisan personel arasinda 
dolaysiz ve kisisel bir iliskinin olmasidir. Isletmeye iliskin nitel özellikleri ise söyle siralayabiliriz;  Isletmenin 
yönetimi isletme sahibi tarafindan yürütülür dolayisiyla sik sik yönetim kadrosu degismez. KOBI’lerde 
büyük isletmelerde oldugu gibi ayri bir finansman departmani olmadigindan , finans konusunda uzman 
kisilerin istihdami da söz konusu degildir. Isletmede bagimsiz bir pazarlama departmani yoktur. Ayrica 
pazarlama araçlarindan kaynak yetersizligi nedeniyle yeterince yararlanilamaz. Satin alma islevi de diger 
islevlerde oldugu gibi isletme sahibi tarafindan yürütülmektedir. KOBI’ lerde genellikle emek yogun 
teknoloji yaygin olarak kullanilmaktadir. Bu da özellikle isçilik maliyetleri düsük olan yörelerde kurulmus 
olan KOBI’lere avantaj saglayabilir. Siparise dayali üretim anlayisi hakimdir. Insan faktörü ön plandadir. 
Isletmede çalisanlar arasinda gayri resmi bir iliski vardir.  

 KOBI’lerin tanimlama ve siniflandirilmalarinin yapilmasinda KOBI’lerin sahip oldugu nicel 
özelliklerin de dikkate alinmasi, özellikle devletle olan iliskileri, veya bagli olduklari çesitli kuruluslarla olan 
iliskileri ve sektörel karsilastirmalar için son derece önemlidir. Literatürde en yaygin kullanilan nicel ölçütler 
sunlardir;(Yörük, Ban, 2003.) Personel Sayisi, makine sayisi, kullanilabilir alan ve hacim, isletmenin üretim 
kapasitesi, sabit varliklarin degeri, makine parki degeri, satis tutari, yaratilan katma deger ve pazar payidir. 

Günümüzün degisen kosullarina ve yeniliklerine hizla uyum yetenegine sahip olan KOBI’ler 
toplumun girisimci potansiyelinin ortaya çikarilmasinda önemli roller üstlenmektedirler. KOBI’ler 
bulunduklari ülkenin ekonomik hayatinda milli gelire, istihdama, verimlilige, girisimci yetistirmeye 
katkilarindan ve rekabet yaratici özelliklerinden dolayi önemlidirler. (Özgen, Dogan, 1998). Ülkemizde 
KOBI’lerin ekonomik hayata katkilari inkar edilemez. KOBI’lerin bir ülke ekonomisine katkilarini dört önemli 
baslik altinda toplamak mümkündür.( Yörük, Ban, 2003.) Bunlar; Ekonomiye dinamizm kazandirma, 
istihdam saglama, yenilikleri tesvik etme ve bölgesel kalkinmayi hizlandirmak seklinde siralanabilir. 

Ekonomimizin temel tasi olan KOBI’ler finansmandan pazarlamaya kadar çok sayida sorunlarla 
karsi karsiyadirlar. Karsilasilan bu sorunlari çözemeyen isletmeler dogal olarak basarisiz olmakta ve iflas 
etmektedirler.(Çalipinar, 2001.)  KOBI’lerin karsilastiklari sorunlari; yönetim sorunlari, üretim ve teknoloji 
sorunlari, pazarlama sorunlari ve finansman sorunlari olarak belirtilebilir. 

 
3. KOBI YÖNETIM KÜLTÜRÜ ve YÖNETIMDE KUSAK DEGISIMI 
 KOBI yönetimi aslinda farkli bir yönetim anlayisi degildir. Çünkü KOBI’ler adindan da anlasilacagi 
gibi Küçük ve Orta Ölçekli Isletmelerdir. Bunlarin yönetimi büyük isletmelere oranla belki daha az 
profesyoneldir ya da bu isletmeler genellikle sahipleri tarafindan yönetilmektedirler. Ancak çevresel 
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faktörlerin (küresellesme gibi) baskisi  KOBI’lerde de son yillarda bir kusak degisimini bu isletmelerin 
gündemine tasimistir. Söz konusu degisim Türkiye’de oldugu gibi Çorum KOBI’lerinde de vardir. Bu durumu 
Laçiner söyle ifade etmektedir. “ Egitimini tamamlayan Çorumlu genç, yeniden sehrine dönmekte ve 
babasinin yahut dedesinin yaninda çalisabilmektedir. Çoruma dönen bu 2. ve 3. kusak isadamlari 
isletmelerine yeni bilgiler aktarmakta, isçisini egitme ve yönetimde yeni teknikler gelistirmektedirler”( 
Laçiner, 1995.) 
 KOBI’lerdeki yönetsel kusak degisimi; bir yandan yönetsel etkinlige olumlu katki saglarken, diger 
yandan da yönetsel kültürü farklilastirmaktadir. Çünkü yönetsel kültürü olusturan faktörlerden birisi, 
yöneticilerin yönetsel yaklasimlari, digeri ise, isletmeciligin degisik alanlarina ait bakis açilaridir. Yaklasimlari 
sekillendiren ve bakis açisina yeni perspektifler kazandiran önemli unsur ise küresellesmedir. Küresellesme 
beraberinde küresel yönetici profilini kurumlara dikte ettirmekte, bu profile uyum saglayamayan 
yöneticilerin devre disi kalmasina neden olmaktadir. Soruna bu açidan bakildiginda küresellesme 
döneminde KOBI yöneticilerinin sahip olmasi gereken özellikler; perspektif, kaliplari algilama, kültürel 
bilgiye sahip olma, esneklik, vizyon, enerjiklik, duygusal zeka, global degerlere yatkinlik seklinde 
siralanabilir.(James, 1997.) 
 Belirtilen özelliklere sahip yöneticilerin yönetsel kültür ortaminda  su özelliklere sahip olmalari 
gerekmektedir. Söz konusu özellikler; esneklik, genis ve alternatifli düsünme, takim çalismasina yatkinlik, 
artan sorun çözme yetenegi, belirsizlige karsi toleransli olma, liderligin ön plana çikmasi, çevreye karsi 
duyarlilik vb. seklinde siralanabilirler.(Akat vd.,1999.) Bu özelliklerin yer aldigi bir örgütsel kültür ortami 
takdir edilir ki, degisime açik ve yenilenmeyi esas alan bir ortamdir. Bu ortamin bir baska özelligi de, 
küresel yasam ve kültürle entegrasyona açik olunmasidir. Takdir edilir ki, birinci kusakla böyle bir örgütsel 
kültür yada iklim olusturmak zordur. Bu yüzden KOBI’ler ikinci ve üçüncü kusaga geçerek, küresellesmeye 
uygun yönetici profili ve yönetsel kültür ortami olusturarak, etkinlik arayisi içine girmek zorunda 
kalmaktadirlar. 
 
4. ALAN ARASTIRMASI 
4.1. Arastirmanin Amaci, Kapsami, Yöntem ve Varsayimi 

Arastirmanin amaci, Çorum KOBI’lerindeki kusak degisiminin yönetsel kültür üzerindeki etkisini 
belirlemektir. Arastirmanin evreni olarak belli ölçütleri ifade ettigine (elaman sayisi, kurumsallasma düzeyi 
ve kusak degisiminin yasanmasi vb.) inanilan 50 KOBI belirlenmistir. Evreni olusturan KOBI’ler degisik 
sektörlerde faaliyette bulunmaktadirlar. 
 Arastirmada gerekli verilerin elde edilmesi için anket yöntemi uygulanmistir. Bu uygulama seçilen 
KOBI’lerdeki  yöneticiler ve sahiplerle bire bir ve yüz yüze görüsülerek gerçeklestirilmistir. Bu yüzden 
anketin geri dönüsüm orani % 100 dür.  

Anket sorularinin degerlendirilmesinde “SPSS for Windows” programi kullanilmis, tasnif ve 
analizler bu program yardimiyla gerçeklestirilmistir. 
 Arastirmanin temel varsayimi, yönetsel ortamdaki kusak degisiminin yönetsel kültürü 
degistirdigidir. Bu varsayimi sorulan sorulara verilecek cevaplarin test edecegi düsünülmektedir. 
4.2. Bulgularin Degerlendirilmesi 
 Yönetsel kültürü belirleyen dinamiklerin; yas, cinsiyet, pozisyon ve egitim düzeyi gibi bireysel 
özellikler ve çevreye hassasiyet, insana verilen önem ve iliskiler sistemine bakis açisi gibi mental 
faktörlerden olusabilecegi düsünülmektedir. Bu ön kabulden hareketle degerlendirmeler iki farkli baslik ve 
iki farkli tablo düzenlenmesi ile gerçeklestirilecektir. 
 
4.2.1. Bireysel Özellikler  
 Bireysel Özellikler ile ilgili dagilimlar tablo-1’ de gösterildigi gibidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 100 

Tablo – 1: Bireysel Özellikler Dagilimi 

Dagilimlar 
Test Konusu ve Degerlendirme Seçenekleri 

Adet  Oran(%) 

1-Yas   
a) 20-30 20 20,0 
b) 31-40 30 30,0 
c) 41-50 40 40,0 
d) 51’den yukari 10 10,0 
Toplam 100 100,0 
   
2-Cinsiyet   
a) Kadin 2 2,0 
b) Erkek 98 98,0 
Toplam 100 100,0 
   
3-Pozisyon    
a) Sahip 15 15,0 
b) Sahip Yönetici 68 68,0 
c) Profesyonel Yönetici 17 17,0 
Toplam 100 100,0 
   
4-Kurumda Çalisilan Süre   
a) 1-5 yil 22 22,0 
b) 6-10 yil 30 30,0 
c) 11-15 yil 38 38,0 
d) Diger 10 10,0 
 100 100,0 
   
5-Yönetici Olarak Egitim Düzeyiniz   
a) Ilkögretim 10 10,0 
b) Lise 18 18,0 
c) Yüksekokul 18 18,0 
d) Fakülte  45 45,0 
e) Diger 9 9,0 
 100 100,0 
   
6-Önceki Yöneticilerin Egitim Düzeyi   
a) Ilkögretim 60 60,0 
b) Lise 30 30,0 
c) Yüksekokul 10 10,0 
d) Fakülte  - - 
e) Diger - - 
Toplam 100 100,0 
 
Tablo dagilimlarina göre asagidaki tespitlerde bulunulabilir. 

• KOBI yöneticilerinin % 50’ si genç kusagi, % 50’ si de yasli kusagi temsil etmektedir. 
• KOBI yönetiminde yöneticilerin % 98’i erkektir. 
• Yöneticilerin pozisyon dagilimda % 68 ile sahip yönetici pozisyonu agirlik kazanmaktadir. 
• Genç yöneticilerin orani % 22, orta kusak yöneticilerin orani % 68, yasli kusaga ait yöneticilerin 

orani % 10’dur. Bu dagilim KOBI’lerde önemli oranda kusak degisiminin gerçeklestigini 
göstermektedir. Özellikle yönetimde ikinci kusak agirligindan söz edilebilir. 
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• Hali hazir yöneticilerin egitim düzeyinin yüksek ögrenim alaninda yogunlastigi gözlemlenmektedir. 
Yüksekokul ve fakülte egitimi alan yönetici orani bunu göstermektedir. 

• Önceki (birinci kusak) yöneticilerin egitimleri % 90 oraninda ilkögretim ve lise düzeyinden 
olusmaktadir. 

4.2.2. Yönetsel Kültür Özellikleri 
Yönetsel kültür özelliklerini içeren konularla ilgili dagilimlar tablo – 2 de gösterildigi gibi 

gerçeklesmistir. 
 

Tablo -2: Yönetsel Kültür Özellikleri Dagilimi 
Dagilimlar Test Konusu ve Degerlendirme Seçenekleri 

Adet Oran(%) 
1-Isletmeyi Kuranlarin Yönetimde Etkinligi   
a) Var 40 40,0 
b) Sembolik olarak var 50 50,0 
c) Yok 10 10,0 
Toplam 100 100,0 
   
2-Geçmis Döneme Oranla Simdiki Isletmenin Farkli Alanlara Ait Performans Düzey 
Farkliligi  

  

a) Var 78 78,0 
b) Yok 22 22,0 
Toplam 100 100,0 
   
3-Performans Düzeyinde Farkliligin Oldugu Alanlar   
a) Üretim miktar ve kalitesinde artis 20 20,0 
b) Dis ticarette (ihracat) artis 20 20,0 
c) Verimlilikte artis 10 10,0 
d) Insan kaynaklarina verilen önemde artis 30 30,0 
e) Pazar payinda artis - - 
f) Müsteri memnuniyetinde artis 20 20,0 
Toplam 100 100,0 
   
4-Ileriye Dönük Olarak Geçmise Oranla Isletmenizin Hangi Alanlara Ilgisinin 
Artacagi Düsünülüyor 

  

a) Çevreye hassasiyet 20 20,0 
b) Sigortasiz isçi çalistirmama 12 12,0 
c) Çalisanin hakkini verme 13 13,0 
d) Ülkenin egitimsel kalkinmasina destek 25 25,0 
e) Çalisanlara yönelik sosyal etkinlikler 20 20,0 
f) Açik ve seffaf yönetim anlayisi 10 10,0 
Toplam 100 100,0 
   
5-Önceki Yönetimin Hangi Alanlara Hassasiyet Gösterdigi   
a) Karlilik  28 28,0 
b) Çevreye hassasiyet 9 9,0 
c) Vergi kaçirmama 15 15,0 
d) Ilkeler ve kurallar 35 35,0 
e) Sosyal yardimlar 13 13,0 
Toplam  100 100,0 
   
6-Asagidaki Konularla Ilgili  Nelerin Düsünüldügü   
a) Iç piyasa yeterli degildir, olmamalidir 10 10,0 
b) Küresel rekabette kalite ve verimlilik önemlidir 24 24,0 
c) Isletmede en önemli unsur entelektüel sermayedir 35 35, 
d) Uluslararasi entegrasyonlari önemsiyorum 30 30,0 
e) Büyümek ön kosul olarak kabul edilemez 1 1,0 
Toplam 100 100,0 
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Bu tablo dagilimlari incelendiginde de sunlar söylenebilir: 
• Isletmeyi kuranlarin yönetimdeki etkinlikleri % 40’dir.% 60 oraninda ise etkinlik ya 

profesyonel yöneticilerin yada 2. ve 3. kusak genç isletme sahiplerinin elindedir. Bu dagilim 
büyük oranda kusak degisiminin gerçeklestigi seklinde yorumlanabilir. 

• Geçmis döneme oranla isletmede performans düzeyi farkliliginin oldugunu belirten yönetici 
orani % 78’dir. 

• Yöneticilerin % 30’u söz konusu farkliligin en çok insan kaynaklarina verilen önemde 
oldugunu belirtmistir. Yöneticilerin  % 20’si ise  kalite ve dis ticarette artisin oldugunu ifade 
etmektedir. 

• Ileriye dönük olarak isletmenin sosyal sorumluluk alanlarina ilgisinin artacagi 
gözlemlenmektedir. Bunlarin içerisinde de çevreye hassasiyet % 20, ülkenin egitimsel 
anlamda desteklenmesi % 25 ve çalisanlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler ise % 20 ile 
öne çikmaktadir. 

• Önceki yönetimin hassasiyet siralamasinda ise, ilkeler ve kurallar %35,  karlilik ise % 28’le  
kendini göstermektedir. Vergi kaçirmama ve sosyal yardim konulari da diger hassasiyet 
alanlari olarak ortaya çikmaktadir. 

• Yöneticilerin isletmecilikle ilgili konulardaki düsünceleri;% 35 ile entelektüel sermayenin 
önem kazanmasi ve % 30’la da uluslararasi entegrasyon biçiminde sekillenmektedir. Küresel 
rekabet için verimlilik ve kalitenin de önemli oldugunu vurgulayan yönetici orani ise % 24’tür. 

 
5.GENEL DEGERLENDIRME ve SONUÇ 
 KOBI yönetiminde genelde Türkiye’de, özelde ise Çorum’da bir kusak degisiminin yasandigi 
görülmektedir. Bu degisimin temelinde hiç kuskusuz küresek etkenler vardir. Küresel rekabetin artmasi, 
isletmecilik faaliyetlerinin çok yönlü (kompleks) hale gelmesi ve buna bagli olarak piyasalara daha çok 
belirsizlik durumunun hakim olmasi gibi faktörler, KOBI yönetimlerinin profesyonellesmesine ivme 
kazandirmistir. Bu da kendiliginden bir kusak degisimini isletmelerin gündemine tasimistir. Böylece yönetim 
birinci, kusaktan ikinci kusaga, hatta üçüncü kusaga dogru el degistirmistir. Tablo dagilimlarindan da bunu 
görmek mümkündür. 
 Öte yandan, kusak degisimi ayni zamanda isletmedeki yönetsel kültürü de degistirmektedir. 
Yönetsel kültür degisimine bagli olarak isletmeciligin farkli alanlarina ait hassasiyetlerde degismektedir. 
Arastirma bulgularindan da, anlasilacagi üzere önceki kusagin önemsedigi konularla (ilkelerin ve karliligin 
önemsenmesi) yeni kusagin önemsedigi konular (entelektüel sermaye,kalite ve verimlilik, sosyal 
sorumluluk alanlarina artan hassasiyet ve uluslar arasi entegrasyonlarin önemsenmesi vb.) 
farklilasmaktadir. Klasik isletmecilik anlayisi yerini modern isletmecilik anlayisina birakmaktadir. 

Tablo dagilimlarina göre, KOBI’ lerin  bireyselci anlayistan takim anlayisina geçtikleri, yerel ve 
bölgesel pazar anlayisindan dis ticarete dogru bir yönelis içinde olduklari ve böylece pazarlama anlayisinin 
da degistigi anlasilmaktadir. Eskiye oran la KOBI yöneticilerinin egitim düzeyinin arttigi da görülmektedir. 
Son kusagin egitim düzeyi % 72 oraninda yüksek ögrenim olarak ortaya çikmaktadir. Bu da KOBI 
yöneticilerinin hem entelektüel kapasitesinin gelistigini hem de insani erdemlerin merkez alindigi, 
paylasmanin ve paslasmanin esas oldugu  bir iliskiler sisteminin ve yönetsel ortamin elemanlari oldugunu 
göstermektedir.   

Degisen yönetici profili ve degisen yönetsel kültürel ortam, KOBI’lerin küresel rekabet açisindan 
direncini artiracak ve onlarin degisime daha kolay ayak uydurmalarini saglayacaktir. Bu da KOBI’lerin pazar 
performansina, kendilerini yenileme sürecine, üretimin kalite ve miktar verimliligine ve beklide daha 
önemlisi kurumsallasarak profesyonellesmelerine katkida bulunacaktir. Yerlesik kurumsal kültüre sahip 
isletmeler, çevresel etkilere karsi daha dayaniklidirlar. Çünkü yerlesik kurumsal kültür, özü korunmak 
kaydiyla sik sik gelisen kosullara uygun bir sekilde yeniden üretilerek, çalisanlar üzerindeki motive etkisi 
olan bir dinamik haline dönüstürülebilir. Yeni kusak yöneticilerinin sahip olduklari birikimin buna uygun 
oldugu söylenebilir. 
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ÖZET 

Kavramsal çerçevesi ilk kez Izmir Iktisat Kongresi’nde tartisilan KOBI’ler, 1923 yilindan günümüze 
degin farkli biçimler de tanimlanmaya, degerlendirilmeye ve ölçülmeye çalisilmistir. Yasanilan gelismeler, 
süreç içerisinde KOBI’lerin ekonomik ve sosyal yapi ile olan iliskisi ile dogal bir paralellik göstermektedir. Bu 
durum KOBI’lerin yapisal ve yönetsel olarak çevresel etkenlerin esliginde yeniden degerlendirilmesine ve 
tanimlanan ölçütlerin farklilastirilmasina neden olmaktadir. Bu baglamda Avrupa Birligi ile ilgili gelismeler 
ve saptanmis ölçütler, tanimlamadan gelisime degin birçok yeni kavramsal düzenlemelere ve uygulama 
degerlerinin/araçlarinin yeniden ele alinmasini zorunlu kilmistir. Sürece uyum saglama ve üretimden 
rekabete degin yeni bir anlam kazandirma gayreti ülkemizdeki KOBI yöneticilerinin süreci nasil algiladiklari 
ile yakindan iliskilidir. Yapilan çalismada; ülke genelindeki isletme yapilanmasinin tipik ve özellikli bir 
yansimasi olan Konya sanayisinde makine imalat alaninda faaliyet gösteren orta ölçekli isletmelerin, 
yöneticiler baglaminda AB’ya iliskin temel degerleri, süreci ve araçlari nasil algiladiklari ögrenilmeye 
çalisilmistir. Çalisma alani olarak orta ölçekli isletmeler (50–250 çalisan) ele alinmistir. Bu isletmelerde AB 
sürecinin temelinde yer alan bir takim makro bilgilerden,  rekabet, üretim gibi temel alanlara degin bir dizi 
kavramsal boyut ve uygulama degerlerinin nasil ögrenildigi ya da yöneticiler baglaminda ne anlam ifade 
ettigi ölçülmeye çalisilmistir. Böylece AB sürecinin orta ölçekli isletme yöneticilerin sürece iliskin beklentileri 
ve uygulamadaki yansimalari nasil degerlendirildigi de çalismanin amaçlari içerisinde yer almaktadir. Elde 
edilen bilgiler yardimi ile isletmelerin yapisal/zihinsel yapilari belirlenerek, sürece iliskin yöneticilere ait bir 
durum saptamasi olarak ortaya konulmaya çalisilmistir. 

Anahtar Kelimeler: KOBI, Avrupa Birligi, Temel Degerlerin Algilanmasi, Konya Makine Imalat 
Sanayi 
 
GIRIS 

Küçük ve Orta Büyüklükteki Isletmelere (KOBI) iliskin kavramsal bir çerçeve çizilmeye 
çalisildiginda ülkeler arasindaki farkliliklarin yani sira ülke içerisinde de farkli ölçütlerle karsilasilmaktadir. 
Dünya ekonomisi açisindan önemli roller üstlenen KOBI’ler, bu önemin korunmasi ve gelistirilmesine 
yönelik yasamlarini sürdürdükleri ülkelerin onlari tanimlamalari ve gelistirdikleri ölçütler baglaminda farkli 
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etkinlikler içermektedir. Özellikle rekabet, üretim teknolojileri, is gücü niteligindeki farklilasmalar ve finansal 
dinamikler dikkate alindiginda bu etkinliklerin niteligi daha açik bir biçimde ortaya çikmaktadir.  

Ülkemizdeki KOBI’ler de katma deger olusturma, istihdam saglama ve rekabette sagladiklari 
avantajlar açisindan önemli bir yere sahiptir. Ancak yakin döneme kadar yeterince finansal ve pazar 
destegi görmedikleri konusundaki sikintilari, AB sürecinin de etkisi ile giderilmeye çalisilmaktadir. Sürecin 
ülkemiz açisindan aktif hale gelmesi yani AB üyesi olmasi ile birlikte daha önemli bir hale gelecegi 
bilinmektedir. Bu bilgi anilan isletmeler ve yöneticiler açisindan sürecin bilinmesini, ögrenilmesini ve 
izlenmesini zorunlu kilmaktadir. Saglanan ve saglanacak olan destekler, amaçlanan hazirligin ya da 
belirlenen hedefin algilanmasini kolaylastirirken; üretimden rekabete degin belirlenmis bir dizi hedefe 
ulasmayi da kolaylastiracaktir.  

Yapilan arastirmada öncelikli olarak ülkemizdeki KOBI kavraminin kavramsal çerçevesi 
belirlenmeye çalisilmis, daha sonra AB baglaminda KOBI’lere iliskin çalismalar ile bu çalismalara iliskin 
ülkemizin katilimi ve yararlanma süreci ele alinmistir. Son olarak da ülkemizdeki KOBI’lere iliskin yapilmis 
olan yerel bir arastirma ile çok temel bir sorun olarak algilanan isletme yöneticilerinin süreçten ne 
anladiklari ve beklenti temelleri ölçülmeye çalisilmistir. Böylece sürece hazirlik ve ögrenme ile ilgili bilgi 
düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmistir. 

 
1-KOBI KAVRAMININ TÜRKIYE’DEKI GELISIMINE ÖZET BIR BAKIS 

Ülkemiz açisindan degerlendirildiginde KOBI kavramina iliskin farkli yaklasimlarin süregeldigi 
bilinmektedir. Kavramsal çerçevenin çizilmesi ve ölçütlerin belirlenmesine iliskin ilk çalismalarin 1923 
yilindaki Izmir Iktisat Kongresinde gerçeklestirildigi, 1942 yilina kadar yürürlükte kalan Tesvik-i Sanayi 
Kanunu (1927) ile KOBI taniminin yapilmaya çalisildigi görülmektedir. Bu kanuna göre “5 kisiden az ve en 
çok 9 beygirlik muharrik güç çalistiran is yeri küçük, üzerindekiler ise büyük” olarak kabul edilmistir. Daha 
sonralari düzenlenen is kanununa göre isçi sayisi 10 kisiye yükseltilmistir. Sürecin devaminda DIE (1980 
sayimina göre);10 isçiden az isçi çalistiranlara küçük isletmeler, 10–24 arasinda isçi çalistiranlar ise orta 
ölçekli isletmeler tanimi getirirken, 1983 yilindan itibaren küçük isletme siniri için çalisan isçi sayisi 25’e 
çikartilmistir (Anon.). KOBI’lere iliskin kurumlarca göre gelistirilen son ölçütler ise asagidaki gibidir: 
 

Tablo 1. Organizasyonda Çalisanlara Yönelik Uygulanabilecek Ölçütler 
KURULUS TANIM  

KAPSAMI 
TANIM KRITERI MIKRO 

ÖLÇEKLI 
ISLETME 

KÜÇÜK 
ÖLÇEKLI 
ISLETME 

ORTA 
ÖLÇEKLI  
ISLETME 

KOSGEB Imalat Sanayi  Isçi Sayisi - 1-50 Isçi 51-150 Isçi 
Isçi Sayisi - - 1-250 Isçi HALKBANK Imalat Sanayi 

Turizm, Yazilim  
Gelistirme Sabit Yatirim 

Tutari (Euro) 
230.000 230.000 230.000 

Isçi Sayisi 1-9 Isçi 10-49 Isçi 50-250 Isçi HAZINE 
MÜSTESARLIGI 

Imalat Sanayi, 
Turizm, Tarimsal 
Sanayi, Egitim,  
Saglik, Yazilim  
Gelistirme 

Yatirim Tutari, KOBI Tesvik 
Belgesine Konu 
Yatirim Tutari (Euro) 

350.000 350.000 350.000 

Isçi Sayisi -  1-200 Isçi DIS TICARET 
MÜSTESARLIGI 

Imalat Sanayi 
Sabit Yatirim 
Tutari (Euro) 

-  1.830.000 

EXIMBANK Imalat Sanayi Isçi Sayisi   1-200 Isçi 
Kaynak: DPT, 2004 
 
Tablo 1. de görüldügü gibi ortaya çikan farkliliklar, KOBI’lere yönelik politikalarin gelistirilmesinde ve 

yürütülecek destek programlarinda temel bir sorun olusturmaktadir. Bu durum AB sürecindeki raporlarda 
da belirtilmektedir (DPT, 2004). Özellikle ekonomik platformdaki yeri baglaminda degerlendirildiginde, 
KOBI’lerin ülke ekonomisindeki yeri daha açikça ortaya konulmakta ve bu tanim/ölçüt sorunu daha da 
anlam kazanmaktadir. Nitekim imalat sanayinde faaliyet gösteren isletmelerin %99,5’ini olusturan KOBI’ler, 
istihdamin % 61,1’ini karsilamakta olup, katma deger olusturmada toplam içerisinde %27,3’lük bir paya 
sahip olarak ön plana çikmaktadir (http://www.insankaynaklari.com).  
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2. AB SÜRECINDE KOBI PROGRAMLARININ NITELIGI VE SÜRECIN TÜRKIYE BAGLAMINDA 
ALGILANMASI 

AB'deki isletmelerin %99,8'ini, istihdamin ise üçte ikisini olusturan KOBI'ler, ekonomide önemli bir 
yere sahiptirler. KOBI'ler, dinamik ve esnek yapilariyla büyümeyi tesvik etme ve istihdam yaratma 
özelliklerinin yani sira, rekabetçi piyasa kosullarinin olusturulmasina katki sagladiklari için de ekonominin 
"bel kemigi" durumundadirlar. KOBi'lerin ekonomideki bu önemli rollerinin desteklenmesi ve ekonomiye 
sagladiklari katkinin büyümesi makro ekonomik baglamda da; büyüme, istihdam ve rekabetin gelisme 
düzeyini yükseltmektedir.  
AB, KOBI’lere iliskin tanim ve degerlendirme bakimindan çesitli ölçütler gelistirmistir. Söz konusu ölçütlerin 
nasil gelistirildigine bakildiginda ise; AB’de, sermayesinin %25’den fazlasi büyük olan isletmelere ait 
olmayan isletmelerden (Kuru,2003); 

• Çalisan sayisi 1–9 arasinda olan isletmeler; mikro isletmeler, 
• Çalisan sayisi 10–49 arasinda olup, yillik cirosu 7 Milyon Euro’yu ve ya bilânçosu 5 Milyon Euro’yu 

geçmeyen isletmeler; küçük isletmeleri, 
• Çalisan sayisi 50–249 arasinda olup, yillik cirosu 40 Milyon Euro’yu geçmeyen isletmeler; orta 

ölçekli isletmelerdir. 
Bu degerlendirme ülkemiz isletmeleri ile karsilastirildiginda ise durum asagidaki tablodaki gibidir. 

Tablo 2. AB ve Türkiye’de (DIE’ye Göre) KOBI Tanimlarinin Karsilastirilmasi 
KOBI  
(AB) 

Eleman Sayisi Yillik Ciro veya 
Yillik Bilânço (EURO) 

Bagimsizlik KOBI 
(Türkiye) 

Eleman 
Sayisi 

Orta 250’den az 27–40 Milyon Euro Arasi Orta 100’den az 
Küçük 50’den az 5–7 Milyon  

Euro Arasi 
Küçük 50’den az 

Çok Küçük 10’dan az  

Bir veya  
birkaç sirkete 
%25’in altinda 
ait olmamasi Çok Küçük Isçi istihdam 

etmeyen 

Kaynak: Ören, 2003 
 
Bu karsilastirmanin süreç içerisinde bütünlesmesi ise AB ile Türkiye arasindaki iliski düzeyine bagli 

olarak gelisecektir. Türkiye ile AB arasindaki iliski düzeyini ve yasanan süreci özetlemek gerekirse; öncelikle 
sanayi ürünleri alaninda bir gümrük birligi olusturulmasi sürecini tamamlayan 6 Mart 1995 tarihli ve 1/95 
Sayili Ortaklik Konseyi Karari ile Türkiye ile AB arasindaki iliskiler ivme kazanmis ve KOBI Eylem Plani 
hazirlanmistir. Ancak yeterli kaynak bulunamadigi için bu plan uygulamaya geçirilememistir 
(www.euturkey.org.tr). Izleyen dönemde Helsinki Zirvesi ile Türkiye, AB’ye aday ülke olarak kabul 
edilmistir. Bu zirve kararinda Türkiye için diger aday ülkelerde oldugu gibi bir “Katilim Ortakligi”nin tesis 
edilmesi ve bu çerçevede “katilim öncesi yardimlar”dan Türkiye’nin de yararlanmasi gündeme gelmistir. 
Merkezi ve Dogu Avrupali (MDA) aday ülkelerin uyumu için PHARE, ISPA ve SAPARD gelistirilirken, Türkiye 
bu kapsama dâhil edilmemistir. Bu dönemde Türkiye için düzenlenen mali yardim MEDA-II’den ayrilan pay 
ile Avrupa Stratejisi çerçevesinde saglanan kaynaklardan olusmustur. Bu süreçte, Türkiye’ye yilda 177 
milyon Euro’luk destek saglanmistir. Bu destek miktarinin 2004 yilinda 250 olmustur. 2005 yilinda 300 ve 
2006 yilinda 500 milyon Euro’ya ulasacak sekilde artirilmasi öngörülmüs olup bu kaynaklardan Türkiye’nin 
çesitli alanlardaki AB’ye uyum çalismalarinin yani sira “KOBI Strateji ve Eylem Plani” da desteklenecektir. 
Helsinki zirvesinde ayrica, “Binyil Bildirgesi” kabul edilerek AB genisleme sürecinde KOBI’lerin gelistirilmesi 
ve desteklenmesi hususuna öncelik verilmesi öngörülmüstür (DPT, 2004). Bunun yani sira BEST çalisma 
grubu raporuna dayanilarak Avrupa komisyonu tarafindan egitimden finansa, arastirmadan istihdama 
uzanan bir dizi konuyu içeren bir eylem plani hazirlanmistir (DPT, 2004, Ören, 2003,www.deik.org.tr). 
Türkiye, 23 Nisan 2002 tarihinde Slovenya’nin Maribor sehrinde düzenlenen konferansta diger aday 
ülkelerle birlikte teyit ettigi, “Küçük Isletmeler Için Avrupa Sarti”, 19–20 Haziran 2000 tarihinde Portekiz’de 
düzenlenen Feira Avrupa Konseyi’nde AB üye ülke, devlet ve hükümet baskanlari tarafindan, KOBI’leri 
desteklemek amaciyla imzalanmistir (http://europa.eu.int). Türkiye, Toplulugun Resmi Gazetesinde 20 
Aralik 2000 tarihinde yayimlanan 2000/819/EC sayili kararla baslayan ve 2001–2005 yillarini kapsayan Çok 
Yilli Programa KOSGEB koordinasyonunda katilmaktadir. Türkiye’nin katilmakta oldugu ilk topluluk 
programi olma özelligi tasiyan Çok Yilli Programa iliskin Türkiye-AB Mutabakat Zapti 23 Ekim 2002 
tarihinde imzalanmistir (http://europa.eu.int ).  
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Türkiye’nin aday ülke kabul edilmesi ile birlikte üretim ve rekabet alaninda destekleme ve 
koordinasyon çalismalarina bagli olarak istenilen raporlar, 2002 yilindan itibaren Türkiye tarafindan 
verilmeye baslanmistir (www.deik.org.tr). Türkiye, katilmakta oldugu ilk topluluk programi olma özelligi 
tasiyan Çok Yilli Programa iliskin Türkiye-AB Mutabakat Zapti 23 Ekim 2002 tarihinde imzalanmistir 
(http://europa.eu.int).  Bu program geregi mali destek ve teknoloji yardimi saglanmaya çalisilmis olup, 
buna iliskin; Mart 2000 tarihli Lizbon Zirvesi, Bologna Sözlesmesi, Alt Komite Toplantilari ve 2002 Yili 
Ilerleme Raporu (DPT, 2004) önemli adimlar olarak karsimiza çikmaktadir.  

AB sürecinde gerek bu yapi taslari gerekse yeni girisimlerin saglanmasi ve yapisal olarak istikrarli 
KOBI’lerin olusturulmasina yönelik çalismalar ile çesitli araçlar kullanilmaktadir. Bu yapiyi saglayacak 
araçlar; Iç Pazar ve Mallarin Serbest Dolasimi, Arastirma ve Gelistirmeye Destek, Ticaret Politikasi, Egitim 
ve Staj Politikasi, Yasal Çerçevenin Gelistirilmesi ve Idari Reform, Ekonomik ve Parasal Politika (Çapanoglu, 
2004, Kuru, 2003, DPT, 2003, www.kobinet.org.tr ) seklinde siralanmaktadir. Bunun yani sira Türkiye’deki 
KOBI’ler, Türkiye’nin katildigi Topluluk Programlari çerçevesinde; egitim alaninda,Leonardo Da Vinci 
Programi (http://europa.eu.int/comm/external_relations/delegations/intro/index.htm, 
http://www.deltur.cec.eu.int) ve Socrates Programi 
(http://europa.eu.int/comm/external_relations/delegations/intro/index.htm, http://www.deltur.cec.eu.int), 
Bilgi Toplumu alaninda E-Içerik ve AR-GE Üzerine 6. AT Çerçeve Programi Sosyal Politika alaninda Cinsiyet 
Esitligi Programi ve Girisimcilik alaninda Isletme ve Girisimcilik için Çok Yilli Program’dan 
(http://www.deltur.cec.eu.int , www.kobi-efor.com.tr, Çakir, 2003)  faydalanabilmektedirler.  
 Bu çalismalardan da anlasilacagi gibi AB süreci baglamindaki KOBI politikasinin özünde; sanayinin 
rekabet gücünün artirilmasi hedefi yer almaktadir. Bu çerçevede AB Komisyonu, 1994 yilinda yayimladigi 
"Avrupa Birligi için Sinaî Rekabet Politikasi" baslikli tebliginde rekabet gücünü tanimlarken bunu, 
uluslararasi rekabet ortaminda ticaretin, sanayinin, bölgelerin, ülkelerin ve uluslar üstü kuruluslarin 
verdikleri hizmetlerle ürettikleri katma degeri ve yaratacaklari istihdam potansiyelini yüksek tutabilme 
kapasiteleri olarak ifade etmektedir. Bu durum uzun dönemde, isletmelerin rekabet gücünü ve küresel 
verimliligi de artiracaktir. Nihayetinde, üretimde verimliligin arttirilmasi, rekabet avantajlarinin ve bunun 
sonucu olarak da dogal kaynaklarin daha iyi kullanilmasini saglayacaktir. Özellikle çalisma verimliliginin 
artirilmasi uluslararasi rekabete açik pazarlarin rekabet gücü kazanmasinda, bireyin yasam kalitesinin uzun 
vadede yükselmesinde ve yeni is sahalarinin yaratilmasinda temel etkendir. Lizbon stratejisinin merkezini 
olusturan “Isletmeler, bilgiye dayali ekonomide daha rekabetçi olmali” hedefi de böylelikle gerçeklesecektir. 
Sürdürülebilir büyümenin saglanmasi, daha iyi is imkânlari ve sosyal bütünlesme, ancak isletmelerin ve de 
özellikle KOBI'lerin is ortaminda basarili olmalariyla saglanabilir (ABGPTU, 2001; 42).  
 AB, belirlenen bu stratejiler ve hedefler dogrultusunda KOBI politikasinin temel hedeflerini üç ana 
baslikta toplamaktadir (Çapanoglu, 2004; 28–30):  

- Rekabetin güçlendirilmesi, 
- Is ortaminin iyilestirilmesi,  
- Sinaî degisimin desteklenmesi, 
Bu temel hedeflere ulasabilmede ülkemizdeki girisimcilerin, isletme yöneticileri ile destek yürüten kisi 

ve kuruluslarin öncelikli olarak bu konuda hedefleri anlamalari/ögrenmeleri gerekmektedir. Bir baska ifade 
ile yöneticilerin AB sürecindeki degerlendirmeleri dogru yapmalari ve finansal desteklere iliskin amaçlari 
dogru belirleyerek uygulamalari gerekmektedir. Özellikle sürecin kapsadigi zorluklar ve getirdigi/getirecegi 
yükümlülükler, KOBI’lerin hangi araçlari nasil kullanmasini gerektigini ortaya koymaktadir. Araçlarin, 
sürecin, politikalarin ve saglanan desteklerin dogru ögrenilmesi/kullanilmasi gerektigi açiktir. Aksi takdirde 
süreçten elde edecekleri göreceli yararlar ve finansal destekler süreç tamamlandiginda yeni bir yetmezlik 
düzeyinin olusmasina ve temel hedeflerden uzak kalinmasina neden olacaktir.  

 
3- AB SÜRECINDE KOBI’LERE YÖNELIK TEMEL HEDEFLERIN VE SÜRECIN YÖNETICILER 
TARAFINDAN NASIL ALGILANDIGINA YÖNELIK YEREL BIR ARASTIRMA 

Ulusal açidan degerlendirildiginde, KOBI’lerin oynadiklari rol AB süreci ile birlikte ivme kazanmis ve 
farklilasma yönündeki çabalar KOBI’lerin niteligini degistirmeye baslamistir. Bu gelismeler dogal olarak 
KOBI yöneticileri açisindan da izlenmesi gereken birçok yeni kavram, araç ve ölçütü beraberinde 
getirmektedir. Bu baglamda ilgili isletme yöneticilerinin temel degerleri ne denli kavradiklari, 
degerlendirdikleri ve uyguladiklari daha da önemli bir hale gelmektedir.  
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3.1. Arastirmanin Amaci ve Hipotezleri 
Bu çalismanin temel amaci; AB sürecindeki KOBI’lere dönük program ve uygulamalarin yöneticiler 

baglamindaki degerlendirmelerini ölçerek, etkisini saptamaktir.  
Amaci bütünleyen alt amaçlar ise; 
i: AB sürecindeki politika ve uygulamalarin yöneticiler tarafindan ögrenilme/degerlendirme düzeyleri 
belirlenmeye çalisilmistir. 
ii: AB sürecinin KOBI’lere dönük politikalari ve araçlarinin isletmelerin rekabet gücü ile üretim yöntemlerini 
etkileyip, etkilemedikleri belirlenmeye çalisilmistir.  
Temel amaç baglaminda belirlenen temel hipotezi ve alt hipotezleri su sekilde siralamak mümkündür: 

Ht = AB süreci KOBI’lerin gelismesi ve etkinlesmesi açisindan önemli ve etkin bir degerdir.  
Hi. AB adaylik sürecine iliskin devlet kurumlari ve sivil toplum kuruluslari tarafindan gösterilen çabalar 
önemli ve dikkate degerdir. 
H2. AB adaylik süreci ile birlikte yöneticilerin hedef pazari degerlendirmesi büyümüstür. 
H3.KOBI’lerin yurt disi pazarlariyla olan iliskilerinde mevzuat, finansal ve pazarlama ile ilgili karsilasilan 
sorunlar süreci olumsuz yönde etkilemektedir. 
H4. AB adaylik sürecinin KOBI’lere olan etkisi gelismelerine katki saglamaktadir.  
H5. AB KOBI politikalari temel hedeflerinin KOBI’leri etkinlesmesine katki saglamaktadir. 
H6.AB’nin KOBI politikasina ulasmak için kullandigi araçlar KOBI’lerin gelismesini olumlu yönde 
etkilemektedir. 
H7.Yöneticilerin bakis açisi ile 6. çerçeve programi ülkemizdeki KOBI’lere dikkate deger bir ivme 
kazandiracaktir. 
3.2. Örneklemin Belirlenmesi 

Anket uygulamasi yapilacak olan KOBI’lerin verileri Konya Sanayi Odasindan saglanmis olup, 
makine imalat is kolunda faaliyet gösteren 174 adet (Tarim Alet ve Makineleri; 42, Sondaj Makineleri;33, 
Muhtelif Endüstri Makineleri;39, Degirmen, yem ve gida; 31,Hidrolik Makineleri;29) KOBI’den isçi sayisi 25–
200 olan 55 adet orta ölçekli isletmeye basvurulmus ve 36 orta ölçekli isletmeden kullanima uygun anket 
elde edilmis olup, %65’lik katilim saglanmistir. Konya Sanayi Bölgesinde önemli bir yere sahip olmasi ve 
toplam üretim miktari içerisindeki yeri bu örneklemin belirlenmesinde etkin olmustur. 
3.3. Arastirmanin Yöntemi    

Arastirmada kullanilan anket iki bölümden meydana gelmistir. Ilk bölümde yöneticilerin AB 
sürecinden, isletmeleri için beklentileri ele alinmis, ikinci bölümde ise yönetici ve isletme hakkinda bilgiler 
istenmistir. Anket çalismasi yüz yüze yöntem ile yapilmis ve uygulama sirasinda denekleri etkilememek için 
kisisel görüs belirtmekten kaçinilmistir. Arastirmaya iliskin belirlenen 7 alt hipoteze iliskin 39 soru 
üretilmistir. Kullanilan anketin güvenilirlik degerleri Cronbach Alpha Degeri ile ölçülmüs olup, güvenilirlik 
katsayilari 0,75 ile 0,88 arasinda degistiginden kullanilabilir kabul edilmistir. 
3.4. Verilerin Degerlendirilmesi 

Yapilan arastirmada anketin kisisel ve isletmeye ait olan kisimlarinda elde edilen veriler ile ilgili 
olarak frekans analizi yapilmistir. Ölçüme yönelik belirlenen 39 adet yargi için Likert Ölçegi kullanilmis olup; 
seçenekler; 1=Kesinlikle Katilmiyorum ve 5=Kesinlikle Katiliyorum arasinda siralanmistir. Puanlama olumlu 
sorularda 1‘den 5’e dogru negatif degerli sorularda ise 5’den 1’e dogru yapilmistir. Elde edilen verileri 
degerlendirmede SPSS12.0 paket programindan yararlanilmis ve öncelik/önem degerleri standart sapmalari 
ile birlikte ele alinmistir. Bunun yani sira hipotezleri degerlendirmede yöneticilerin tutumlari %95 güven 
araligi esas olmak kaydi ile Tek Örnek t testi ile degerlendirilmistir. Elde edilen veriler, belirlenen degerler 
içerisinde, bulgularin analizi ve yorumlanmasinda kullanilmistir. 
3.5. Arastirma Bulgularinin Analizi 

Yapilan çalisma sonucunda ankete katilan kisilerin, kisisel ve isletmelerine iliskin bulgulara bakildiginda 
asagida yer alan sonuçlar elde edilmistir: 

a- Katilimcilarin Özellikleri  
— Katilimcilarin yaslari 20 ile 50 arasinda degismektedir. Buna göre 20 – 30 yas arasindaki katilimcilarin 
orani %25’tir. 30 – 40 yas arasindaki katilimci orani % 50 ve son olarak 40 – 50 yas arasindakiler ise % 25 
oraninda yer almaktadir.  
— Katilimcilarin 30’u erkek 6’si bayan olup, erkekler %83,3’e bayanlar ise %16,7’ye karsilik gelmektedir.  
— Ankete katilanlarin, %44,4, orta düzey, %55,6’si ise üst düzey yöneticidir.  
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— Katilimcilarimizin firmalari kurulus yili itibariyle incelenmistir. Buna göre 1920 – 1960 yili arsinda kurulup 
anketimize katilanlarin sayisi 5 olup, orani %13,9, 1960 – 1985 arasi kurulan sirketlerin orani ise %50’dir. 
1985’ten sonra kurulmus ve ankete 13 sirket katilmis olup, orani ise %36,1’dir.          
b-Yöneticilerin AB Sürecine Iliskin Sahip Olduklari Bulgularin Degerlendirilmesi  

Yapilan çalisma sonucunda her bir durum/hipotez ile ilgili test degerleri öncelik sirasina göre 
asagidaki tabloda yer almaktadir. 
Ilk tabloda kamu ve sivil kuruluslarin AB sürecindeki gelismeyi nasil degerlendirdikleri ele alinmistir. 

Tablo.3..Yöneticilerin AB adaylik sürecindeki gelismeyi degerlendirmesi 

One Sample t Testi 

Yargilar Ort 
Std. 
Sap Test Dg. p 

Bu konuda iyi niyetli çaba sarf edildigi kanisindayim.  3,50 1,25 3 Kabul 

Çalismalari çok yetersiz buluyorum.  3,41 1,29 3 Kabul 

Gerçekten çok yogun bir çalisma yürütülüyor.  3,08 1,18 3 Kabul 

 9,99 3,72 9 Kabul 
Not: (i) n=36 ; (ii) Ölçekte 1=kesinlikle katilmiyorum ve 5 kesinlikle katiliyorum anlamindadir;  (iii) Friedman çift yönlü 
Anova testine göre (K2= 276,085  ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakimdan anlamlidir. 

Görüldügü gibi katilimcilar çogunlukla (%71), AB sürecinde iyi niyetli (X = 3,50) ve yogun bir 
çabanin sürdürüldügüne (X = 3,08) iliskin inanca sahiptirler. Çalismalara iliskin olumsuz tavirlarini kesin 
olarak belirleyenlerin ve sarf edilen çabalarin tümüyle yetersiz oldugunu ileri sürenler (%29) ise  (X = 3,41) 
olarak karsimiza çikmaktadir. Bu baglamda AB sürecine iliskin ülkemizin bir gayret içerisinde oldugu inanci 
daha baskin bir unsur olarak kabul edilmis ve  (X  = 9,99) elde edilen sonuçlar bu dogrultuda 1. nolu 
hipotezi desteklemistir.  
AB sürecine iliskin yöneticilerin pazarla ilgili vizyonunu degerlendirmek amaciyla, hedef pazar düsünceleri 
ögrenilmeye çalisilmistir. Bu amaçla, yerel ve küresel pazar ile ilgili degerlendirmeleri ele alinmistir. 

Tablo.4. AB adaylik sürecinde yöneticilerin hedef pazari degerlendirmesi 

One Sample t Testi 

Yargilar Ort 
Std. 
Sap Test Dg. p 

Pazar olarak dünya ülkelerini hedef alarak üretim yapmaliyiz. 4,00 1,04 3 Kabul 

AB ülkeleri en önemli hedef pazarimiz olmalidir.  3,72 1,05 3 Kabul 

Ulusal pazarda faaliyet göstermek ve devamliligimizi saglamak yeterlidir.  3,27 1,20 3 Kabul 

Isletmeler öncelikle bölgesel pazardaki üretimlerini önemsemelidir.  2,88 1,28 3 Kabul 

Yerel pazar bazinda üretim ve satis isletmemiz için yeterlidir. 2,50 1,38 3 Kabul 

 16,37 6,39 15 
Kabul 

Not: (i) n=36 ; (ii) Ölçekte 1=kesinlikle katilmiyorum ve 5 kesinlikle katiliyorum anlamindadir;  (iii) Friedman çift yönlü 
Anova testine göre (K2= 276,085 ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakimdan anlamlidir. 

Genel anlamda küresellesmenin özelde ise AB sürecinin etkisi ile yöneticilerin pazar 
duyarliliklarinin arttigi ve vizyon kazandiklari görülmektedir. Bu durum isletmelerin hem üretim degerlerini 
farklilastirmakta hem de pazardaki rekabet sartlari içerisinde kendi durumlarini belirleme firsati 
vermektedir. Arastirmaya katilan isletmelerin öncelik degerlerini dünya pazari olarak belirlemeleri (X = 
4,00)  ve hedeflerini AB pazari ile iliskilendirmis olmalari (X = 3,72); pazar beklentilerinin düzeyini ortaya 
koymaktadir. Bunun yani sira ulusal pazarin da öncelik ve önem degerine ( X = 3,27)  sahip olmasi, mevcut 
pazar yapisinin korunmasina dayali bir güdünün yani sira pazara girecek yeni isletmelere karsi rekabet 
avantaji saglamaya yönelik bir tepki biçiminde degerlendirilebilir. Bu baglamda veriler, isletmelerin hedef 
pazar degerlerini arttirdigi hipotezi ( X = 16,37)  desteklenmektedir. 

Yöneticilerin kazandiklari bu pazar vizyonunu uygulama sürecinde nasil yürüttükleri ise bu 
anlamda daha da önem kazanmaktadir. Bu amaçla dünya pazarina açilmada karsilastiklari sorunlarin 
isletmeleri nasil etkiledigini ögrenmek bir sonraki asamada ele alinmaya çalisilmistir. 
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Tablo.5. KOBI’lerin yurt disi pazarlariyla olan iliskilerinin degerlendirilmesi 

One Sample t Testi 

Yargilar Ort 
Std. 
Sap Test Dg. p 

Ihracatta gümrükleme sorunlari ile karsilasilmaktadir 3,72 1,00 3 Kabul 

Ihracatta mevzuata iliskin sorunlar ile karsilasilmaktadir 3,63 1,19 3 Kabul 

Ihracatta finansal sorunlar ile karsilasilmaktadir 3,44 1,13 3 Kabul 

Ihracatta pazarlamaya iliskin sorunlar ile karsilasilmaktadir 3,36 1,09 3 Kabul 

Ihracatta Kalite-Standartlara uygunluk sorunlari ile karsilasilmaktadir 3,16 1,23 3 Kabul 

Ihracatta nakliye zorluklari ile karsilasilmaktadir 3,16 1,23 3 Kabul 

Ihracatta alacaklarin tahsili sorun olmaktadir. 2,77 1,19 3 Kabul 

 23,24 8,06 21 
Kabul 

Not: (i) n=36 ; (ii) Ölçekte 1=kesinlikle katilmiyorum ve 5 kesinlikle katiliyorum anla mindadir;  (iii) Friedman çift yönlü 
Anova testine göre (K2= 276,085 ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakimdan anlamlidir. 

AB adaylik süreci içerisindeki en önemli beklentilerin basinda, serbest dolasim hakki ve ürün 
geçislerinin saglayacagi kolayliklar gelmektedir. Bu anlamda bir önceki veri analizinde ortaya çikan hedef 
pazarin genisletmesinin uygulama sürecinde nasil karsilik buldugu bu kisimda ele alinmaya çalisilmistir. 
Tablo 5.de de görüldügü gibi isletmeler, özellikle ürün satisi ile ilgili gümrükleme ( X = 3,72) ve mevzuat  
( X = 3,63)  kaynakli sorunlar yasamaktadir. Bunun yani sira finansal zorluklar ( X = 3,44 ), pazar sorunlari 
( X = 3,36) ve  kalite sorunlari (X = 3,16)  anlamli degerler olarak karsimiza çikmaktadir. Bu durum 
isletmelerin hedef pazar beklentilerinin ve degerlendirmelerinin uygulama süreci ile çok da uyumlu 
olmadigini ortaya çikarmaktadir. Bir baska ifadeyle sürecin islemesi ile birlikte mevcut kosullardaki 
zorluklarin hedef pazara dönük beklentileri zora sokacagi ve isletmelerin bu zorluklar baglaminda 
hazirliklarini istenilen düzeyde saglayamayacagi görülmektedir. Mevzuat ve resmi süreçle ilgili zorluklar 
yürütücüler tarafindan düzenlenip, giderilse bile özellikle isletme odakli sorunlarin giderilmesinde yasanacak 
zorluklar ve rekabet boyutu öncelikli olarak isletmelerin kendi yetenekleri ile asilmalidir. Bu durum 3 
numarali hipotezi (X  = 23,24) dogrulamaktadir.  

Temel beklentiler anlaminda, AB adaylik sürecinin KOBI’leri nasil etkiledigi ise özellikle Pazar 
degerlendirmesinden sonra  üzerinde durulmasi gereken bir baska önemli unsur olarak karsimiza 
çikmaktadir.  

Tablo.6. AB adaylik sürecinin KOBI’lere etkisinin algilanmasi 

One Sample t Testi 

Yargilar Ort 
Std. 
Sap Test Dg. p 

AB adaylik sürecinin firmamiza rekabet boyutunda zarari oldu. 3,80 1,00 3 Kabul 

AB adaylik süreci ile kalite standartlarimiz artti. 3,41 1,25 3 Kabul 

AB adaylik süreci ile beraber iç pazarda genisleme meydana geldi. 3,13 1,01 3 Kabul 

AB adaylik süreci ile ihracatimiz önemli ölçüde artti. 2,41 1,01 3 Ret 

AB adaylik süreci ile gümrük sorunlarimiz azaldi. 2,41 1,19 3 Ret 

AB adaylik süreci ile finansal sorunlarimiz azaldi. 2,38 1,02 3 Ret 

Toplam 18,24 6,48 18 
Ret 

Not: (i) n=36 ; (ii) Ölçekte 1=kesinlikle katilmiyorum ve 5 kesinlikle katiliyorum anlamindadir;  (iii) Friedman çift yönlü 
Anova testine göre (K2= 276,085 ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakimdan anlamlidir. 

AB adaylik sürecinin KOBI’lerin gelismesine ve büyümesine etkisini ölçmede 3 faktörün anlamlilik 
düzeylerinin degerlendiremeye deger oldugu görülmektedir. Adaylik sürecinin kaliteyi arttirdigi ( X  = 3,41),  
ve iç pazarda rekabete dayali bir gelisme oldugu (X  = 3,13) önemsenmekle birlikte, rekabetin isletmeleri 
zarara ugrattigi ( X  = 3,80) öncelenen görüsü olarak dikkat çekmektedir. Uygulama ve mevzuat ile ilgili 
gelismelerin olumsuz etkisinin bu süreçte etkin oldugu düsünülmekle birlikte, ürüne dönük rekabet 
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araçlarinin beklenen zaman içerisinde yeterince gelistirilmedigini söylemek de yanlis olmayacaktir. Elde 
edilen veriler dogrultusunda “H4. AB adaylik sürecinin KOBI’lere olan etkisi gelismelerine katki 
saglamaktadir” hipotezi ( X  = 18,24) istatistikî anlamda anlamli degildir ve hipotez reddedilmistir. Bu reddin 
anlami, AB sürecinin KOBI’lere yönelik temel hedefler baglaminda nasil degerlendirildigi Tablo.7. de 
görülmektedir. 

Tablo. 7. AB KOBI politikalari temel hedeflerinin KOBI’lere etkisi 

One Sample t Testi 

Yargilar Ort 
Std. 
Sap Test Dg. p 

Üretimde teknolojik gelisme saglandi 3,38 1,02 3 Kabul 

Çalisma ortaminda iyilesme saglandi. 3,32 1,08 3 Kabul 

Rekabet gücümüzde artis oldu. 2,94 1,09 3 Ret 

Verimlilik artisi oldu. 2,91 1,02 3 Ret 

Pazar payimizda artis oldu. 2,88 0,97 3 Ret 

Kar yüzdemizde artis oldu.  2,58 0,87 3 Ret 

Toplam 18,01 6,05 18 
Ret 

Not: (i) n=36 ; (ii) Ölçekte 1=kesinlikle katilmiyorum ve 5 kesinlikle katiliyorum anlamindadir;  (iii) Friedman çift yönlü 
Anova testine göre (K2= 276,085 ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakimdan anlamlidir. 

 “AB KOBI politikalarinin temel hedefleri, KOBI’lerin etkinlesmesini saglamaktadir” hipotezi de 
istatistikî bakimdan anlamli degildir ve hipotez ret edilmistir. Yapilan çalismada teknolojik gelismenin 
üretime etkisi ( X  = 3,38) ile çalisma ortamina olumlu katkisi ( X  = 3,32) anlamli bulunmakta ve 
önemsenmektedir. Bunlarin disinda rekabet,  verimlilik, pazar payi, kar yüzdesi ile ilgili degerlerin istatistikî 
bakimdan anlamli olmadigi görülmektedir. Bu durumda isletmelerin temel hedeflere iliskin bilgi ve 
kanaatlerinin olumlu olarak degerlendirildiginden söz etmek mümkün degildir.  
Yöneticilerin temel hedefler için olumsuz kanaatleri olmasina karsilik, AB’nin kullanmis oldugu araçlar için 
daha yüksek beklentilere sahip oldugu asagidaki yargilarla ortaya çikmaktadir. 

Tablo.8.AB’nin KOBI politikasina ulasmak için kullandigi araçlarin KOBI’lerin gelismesine 
etkisi 

One Sample t Testi 

Yargilar Ort 
Std. 
Sap Test Dg. p 

Arastirma ve gelistirmeye destek 3,97 1,05 3 Kabul 

Iç pazar ve mallarin serbest dolasimi 3,75 1,10 3 Kabul 

Yasal çerçevenin gelistirilmesi ve idari reform 3,69 1,03 3 Kabul 

Ekonomik ve parasal politika 3,69 1,00 3 Kabul 

Egitim ve staj politikasi 3,58 0,87 3 Kabul 

Ticaret politikasi 3,52 1,02 3 Kabul 

Toplam 22,20 6,07 18 
Kabul 

Not: (i) n=36 ; (ii) Ölçekte 1=kesinlikle katilmiyorum ve 5 kesinlikle katiliyorum anlamindadir;  (iii) Friedman çift yönlü 
Anova testine göre (K2= 276,085  ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakimdan anlamlidir. 

AB sürecine iliskin temel politikalarin olumlu etkide bulunmadigi kanaatine karsilik, AB’nin KOBI 
politikasina iliskin kullandigi araçlarin olumlu etkide bulundugu ve süreci kolaylastirdigi isletmeler tarafindan 
kabul ( X  = 22,20) görmektedir. Bu hipotezi test etmede kullanilan yargilarin tümü anlamli bulunmakta, bir 
baska ifade ile uygulamadaki bütün araçlar önemsenmektedir. Özellikle AR-GE destegi (X  = 3,97) ve 
serbest dolasima ( X  = 3,75)  iliskin degerlendirmeler öncelik kazanmistir. Yasal çerçevenin ve ekonomik 
araçlarin olumlu katki saglayacagina inanilmakta, ancak bu yüksek inanç; ortalamanin üzerinde olmakla 
birlikte daha düsük düzeyde seyreden egitim ve ticaret destegi için geçerlilik arz etmemektedir. 



 112 

Yöneticilerin hedeflerini belirlemesi ve AB süre cine uyum saglamasi açisindan önemli bir yere 
sahip olan 6. Çerçeve Programi’nin degerlendirilmesine iliskin ulasilan sonuçlarin dikkat çekici oldugunu 
söylemek yanlis olmayacaktir. 

Tablo.9. Yöneticilerin bakis açisi ile 6. Çerçeve Programinin ülkemizdeki KOBI’lere etkisi 
One Sample t 
Testi 

Yargilar Ort 
Std. 
Sap Test Dg. p 

Büyük sirketler dahi arastirma-gelistirme ve pilot projeler için fon ayiramadigi 
bir ortamda, hibe fonlar Türk sirketleri ve KOBI’ler için hayati tasimaktadir.  

4,25 0,97 3 Kabul 

Projelere partner olarak katilma, KOBI’lere bir maliyet yüklemedigi gibi 
avantaj saglamaktadir. 

3,91 0,87 3 Kabul 

Sirketlerin ve KOBI’lerin gücünün artmasi ve sayginlik kazanmasi için Avrupa 
sirketlerine üstünlük gereksinmesini en iyi karsilayan ve tetikleyen 
mekanizmalar 6.Çerçeve Program’indadir. 

3,88 0,82 3 
Kabul 

Altinci Çerçeve Programi, KOBI’ler için 2010 yilina kadar olan yenilikleri ve 
buluslari ortaya koymasi bakimindan kritik bir süreci baslatmistir. 

3,75 0,73 3 Kabul 

AB Komisyonu, KOBI’lere 6. Çerçeve Programi süresince hibe fon tahsisi 
etkinlik artisini saglayacaktir.  

3,69 1,00 3 Kabul 

Altinci Çerçeve Programi ile; KOBI’ler Ar-Ge yeteneklerini, yenilikçiliklerini ve 
bulusçuluklularini katilacaklari projelerle kanitladiklari takdirde, bu sonuç 
Türkiye’nin tam üyelige giden yolunu kisaltacaktir. 

3,52 1,02 3 
Kabul 

Toplam 23 5,41 18 
Kabul 

Not: (i) n=36 ; (ii) Ölçekte 1=kesinlikle katilmiyorum ve 5 kesinlikle katiliyorum anlamindadir;  (iii) Friedman çift yönlü 
Anova testine göre (K2= 276,085 ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakimdan anlamlidir. 

AB sürecinde son derece önemsenen (7. Çerçeve programina iliskin bir degerlendirme sürecini 
kapsayan) 6. çerçeve programinin, ülkemizdeki KOBI’ler için yarar sagladigina iliskin inanç (X  = 23),  
Tablo 9.da açikça görülmektedir. Bir önceki hipotezin de birinci önceligine sahip ve en önemli unsuru olan 
AR-GE çalismalari ( X = 4,25), bu hipotezde de ön plana çikmaktadir. Bu durum 2010 yilina kadar sürecek 
olan kritik dönemin degerlendirilmesine de katki saglayacagi kanisini da ( X = 3,75)beraberinde 
getirmektedir. Diger taraftan çözüm ortakliginin önemsenmesi, iliskide açiklik ve rekabetteki yetmezligin 
dikkate deger bir çözümü olarak karsimiza çikmakta ve programin üstünlük saglamayi gerçeklestirecek 
unsurlar barindirdigi kanaati (X = 3,88)  vurgulanmaktadir. Bu görüs daha düsük düzeyde de olsa hibe 
yoluyla saglanacak finansal destek ve yenilikçiligin gelistirilmesi yoluyla AB sürecinin basariyla 
tamamlanacagi degerlendirmesinde de ortaya çikmaktadir.  
SONUÇ 

Arastirma kapsamindaki isletme yöneticilerinden elde edilen bulgular ve yapilan analizler 
degerlendirildiginde “Ht = AB süreci KOBI’lerin gelismesi ve etkinlesmesi açisindan önemli ve etkin bir 
degerdir” hipotezi dogrulanmaktadir. Algilanan önemin ve etkinligin degeri irdelendiginde ulasilan bilgiler 
detaylandirilacak olursa;  
—Yöneticilerin AB süreci ile birlikte kalite artisi, teknolojik ilerleme, çalisanlarin kosullarinda iyilesme gibi 
olumlu gelismeleri fark etmekle birlikte, mevcut durum degerlendirmesi sonucunda karsilasilacak zorluklari 
görmeleri, sürece ait çabayi takdir etmekle birlikte henüz istenen düzeyde olmadiklarina iliskin belirgin bir 
ipucu vermektedir. 
—Yöneticiler KOBI’ler baglaminda AB sürecini degerlendirip, beklentilerini temellendirecek yaklasimlarini 
ortaya koyarlarken, AB’ye dönük çabalari ve politikalari olumlu bulmakla birlikte sürecin tümüne iliskin 
degerlendirmelerinde farkliliklar dikkat çekmektedir. Nitekim dis pazarlara iliskin vizyonlari gelismis ve bu 
pazarlara dönük degerlendirmeleri çesitli zorluklara ragmen olumlu gözükürken, AB sürecinin pazarin yani 
sira üretim ve verimlilik gibi temel hedeflere dönük politikalari kaygi ile karsilanmaktadir. Bu gelismelere 
bakarak beklentilerin yüksek oldugu ancak rekabet ve etkinlik baglaminda esit ya da etkin yapiya henüz 
kavusulmadigi görülmektedir. Ancak bu etkinligin kazanilmasi için gerekli olan araçlarin ne oldugunu 
bildikleri de arastirma bulgulariyla ortaya çikmaktadir. Nitekim 6. Çerçeve programi gibi temel bir 
politikadan ve gelisime yönelik KOBI araçlarinin saglayacagi destege iliskin degerlendirmelerde de 
görüldügü üzere öncelikle arastirma ve gelistirme faaliyetlerinin avantaji yakalamadaki zorunlulugu ortaya 
konmaktadir. Bunun yani sira pazarlamaya dönük stratejik gelisim ve desteklerin getirecegi avantajlari ve 
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finansal katkilara iliskin beklentileri AB’ye iliskin olumsuzluklari ortadan kaldiracak temel göstergeler ve 
araçlar olarak kabul edilmektedir. 
—AB sürecinin sagladigi/saglayacagi gelistirme araçlarinin kullaniminin yani sira, 6. Çerçeve programina 
verilen destekten de anlasilacagi üzere karsilasilan sorunlarin çözümü ve süreç içerisinde istenen düzeye 
gelinmesi için süreçle entegre bir destek programi, pazarda çözüm veya stratejik ortakliklar ve yenilik 
çalismalari yöneticiler nezdinde Türkiye’deki KOBI’lerin mevcut ve olasi sorunlarini giderecektir. Kavusulan 
çözümler ayni zamanda isletmelerin es deger bir yapiya kavusmalarina da katki saglayacaktir. 
Sonuç olarak, AB sürecinde yol alan KOBI’ler gelismelerin etkisini sindirme ve yeni gelismelere hazirlik olma 
yönünde göreceli de olsa uygulamalarin anlamini kavramada önemli bir gayret içerisinde olmakla birlikte, 
süreci tam anlami ile kavradiklari söylemek çok anlamli olmayacaktir. Ortaya çikan etkinin sinerjiye 
dönüstürülmesi için ilgili kamu yürütücülerinin ötesinde yöneticilerin/isletmelerin de; hem AB sürecine 
iliskin gelismeleri izlemesi hem de araçlarin etkin ve yerinde kullanilmasina iliskin daha ciddi ve etkin bir 
çaba sarf etmesi gerçegi ortaya çikmaktadir. 
 
KAYNAKLAR 
Anonymous,14.03.2005, http://www.kosgeb.gov.tr  
DPT, 2004, KOBI Stratejisi ve Eylem Plani, Ankara 
http://www.insankaynaklari.com , 11.03.2005 
Kuru,M., 2003, “AB ve KOBI’ler, “, http://www.gencbilim.com 
Ören, K 2003, “Avrupa Birligi ve Türkiye’nin Küçük ve Orta Büyüklükteki Isletmelere (KOBI) Sagladigi 

Tesvikler ve Kullanim Alanlarinin Karsilastirilmasi” , C.Ü. Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayi 2, 
s. 105–118. 

www.euturkey.org.tr,11.03.2005 
www.deik.org.tr, 10.03.2005 
http://europa.eu.int, 10.03.2005 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/delegations/intro/index.htm, 10.03.2005 
http://www.deltur.cec.eu.int, 20.02.2005 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/delegations/intro/index.htm, 10.03.2005 
www.kobi-efor.com.tr, 17.03.2005 
Çakir, Y, 2003, “Altinci Çerçeve Programi, Sirketler ve KOBI’LER”, TOBB Günlügü, s.1–6. 
Avrupa Birligi’nin Girisimcilik Politikasi ve Türkiye’nin Uyumu, 2001,IKV Yayinlari, Ankara.  
Çapanoglu, S.G., 2004, Avrupa Birliginin KOBI Politikasi / 15 Soruda 15 AB Politikasi, Promat Basim Yayin, 

Ankara 
 



 114 

 
KOBI’LERIN KÜLTÜREL DEGISIM SÜRECINDEKI TEMEL DEGISIM 

ALANLARI VE YENIDEN YAPILANMASI 

 
Meral ARIK TOPRAK 

Istanbul Kültür Üniversitesi 
IIBF Isletme Bölümü 

Tel: (0212) 661 94 51 / 4026 
e-posta: m.toprak@iku.edu.tr 

 
ÖZET 

Avrupa Birligi’ne uyum sürecinde KOBI’lerin degisime duyduklari ihtiyaç her zamankinden daha 
fazladir. Avrupa Birligi;  ilkeler, standartlar ve kurallar bütünüdür. Bu bütünlük içinde yer edinebilmek, 
degisimi zorunlu ve süratle yasanmasi gereken bir süreç haline getirmektedir. 

KOBI’lerde nelerin degismesi ile degisimin gerçeklesebilecegi ve degisimin temel alanlarinin neler 
oldugu sorusundan hareketle yapilan çalismada, dört temel degisim alani ortaya konulmakta ve bunlardan 
yeniden yapilanma yoluyla degisim süreci  bir KOBI örnegi üzerinde incelenmektedir. Degisim alanlari 
olarak saptanan dört temel alan; 

- Teknoloji yoluyla degisim 
- Yönetim biçimi yoluyla degisim 
- Insan kaynaklarina yönelik sistemler yoluyla degisim ve 
- Örgütsel yeniden yapilanma yoluyla degisim’dir. 
Bildiri konusu olan arastirmada, bu alanlarin birbirleriyle etkilesimi vurgulanmakta ve örnek bir 

KOBI’de yeniden yapilanmanin nasil yasandigi incelenmektedir. 
 Anahtar kelimeler: Kültürel degisim, degisim alanlari, yeniden yapilanma. 
 
1. GIRIS 

Genel anlamda degisim, ister planli ister plansiz olsun, herhangi bir sistemin, bir süreç veya 
ortamin belli bir durumdan, baska bir duruma geçmesi olarak tanimlanabilir (Scott, 1967). Kurumsal 
degisim ise, kurumun alt sistemlerinde ve bunlar arasindaki iliskilerde ortaya çikan farklilasmayi ifade eder. 
Bu anlamda, örgütlerdeki degisim, yenilik, büyüme, gelisme, yeni pazarlara yayilma, yeni ürünler üretme, 
yeni teknolojiye geçme gibi alanlarin tümünü içine almaktadir. Temel sorun, yasanan bu degisimlerle 
birlikte kurumsal kültürün degisip degismedigi degil, kaçinilmaz görünen degisim süreci içinde, degisimin 
nasil yönlendirilecegi, kültürel sürekliligin nasil saglanacagidir (Güvenç, 1996). 

Bates (1995), örgütsel kültürün degisimi konusunda, iki kavramdan söz etmektedir. Bunlardan biri 
kültürel degisim ve gelisim, digeri kültürel dönüsüm ya da transformasyondur. Kültürel gelisim, kültürel 
ögelerin bir veya bir kaçindaki degisim, yenilesme ve ilerleme anlamini tasir. Kültürel dönüsüm, 
transformasyon ise farkli bir yapiya dönüsme, farklilasma demektir ki, bu anlamda bir kültürel degisiklik, 
varsayim, inanç ve degerlerin farklilasmasi, bir diger deyisle kültürün özünün degismesidir. Kültürel 
transformasyon  uzun,  zorlu,  köklü bir degisim ve dönüsüm sürecini ifade eder. 
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Genel anlamda kurumsal kültürün degisimi, yerlesmis düsünce ve davranis kaliplari ile is yapma 
aliskanliklarinin  degistirilmesini gerektirdiginden oldukça güçtür. Isletmelerde degisim arzu edilir görünse 
bile, her zaman dirençle karsilanir. Liderlerin yerlesmis olan kültürü dikkate almadan degisimi saglamasi 
olanaksizdir. Kültürel degisimleri gerçeklestirirken, sabirli ve dikkatli olmak gerekmektedir.  

Degisime hazirlik için öncelikle rollerin, sorumluluklarin, iliskilerin, degerlerin saptanmasi, kurum 
kültürünün ve mevcut durumun analiz edilmesi gerekmektedir. Bu da örgütsel yeniden yapilanmanin ilk 
adimidir. Bildiride, KOBI’lerin kültürel degisim sürecinde, yeniden yapilanma çalismalari bir hareket noktasi 
olarak ele alinmakta ve örnek bir isletmede nasil gerçeklestirildigi incelenmektedir. 
 
2. KÜLTÜREL DEGISIM ALANLARI 

Kurumsal kültürün degisimine iliskin yaklasimlar gelistiren bilim adamlari ve arastirmacilar, kurumlarda 
nelerin degismesiyle, degisimin gerçeklesebilecegi sorusuna yanit aramislardir. Mondy’ye (1991), göre 
kurumsal kültürün temel degisim alanlari; 

• Liderlik ve Yönetim Biçimi 
• Organizasyon yapisi 
• Kurum içi iletisim ve motivasyondur. 
Rhinesmith (2000),  isletme kültürünün degistirilmesi ve küresel isletme kültürünün olusmasinda 

dikkate alinmasi gereken ögelerden en önemlilerini örgütsel degerler ve örgütsel iletisim olarak 
belirtmistir. Organizasyonlarin deger yapisinin degistirilmesi  acimasiz, zaman alici ve organizasyondaki 
bütün bölümlerin dikkatini ve katilimlarini gerektiren bir islemdir. Bu nedenle organizasyonun yeni degerleri 
ile uyusmayan biçimde is yapmaya devam eden bazi yöneticilerin degistirilmesi gerekmektedir. Örnegin, 
Ford 2000 degisim programinin tanitiminda Jack Welch, tecrübeli yöneticilerden olusan gruba yaptigi 
konusmada, eger içlerinden en az % 20’lik bir kisim degistirilmezse, programin basarili olabilmesine imkan 
olmadigini söylemistir. Yeni bir küresel kültür olusturulma çabalari sirasinda isletmenin iç ve dis hedef kitle 
ile olan iletisiminin önemi yadsinamaz.  Isletmelerin iç ve dis hedef kitle ile olan iletisiminin biçimi  isletme 
kültürünün olusumunu etkilemektedir.  

Etzioni (1969), (1)Amaçlar, (2)Teknoloji, (3)Yapi, (4)Insan olarak siraladigi dört temel alandaki 
degisimin, örgütsel kültürü degistirdigini yillar önce söylemisti. Amaç yaklasimi, kurulusun bir bütün olarak 
gerçeklestirmek istedigi gelecege ait stratejik amaçlarla, bunlara bagli olarak belirlenen alt hedeflerde 
yapilacak degisiklikler üzerine yogunlasir. Teknolojik yaklasim, yeni teknoloji kullanimi, yeni is yöntemleri 
ve uygulamalari ile ilgili düzenlemeleri ifade eder. Yapisal yaklasim; organizasyon semasi, is tanimlari, 
kurallar ve yönergeler üzerinde yogunlasir. Insanlarla ilgili yaklasim ise, insan kaynaginin gelisimine, 
egitimine, performans degerlendirmeye iliskin tutum ve davranislardaki degisime yöneliktir. 

Yukaridaki görüsler ve KOBI’lerde yaptigimiz çalismalar (Toprak,2000) isiginda,  günümüzde, kurumsal 
kültürün degisimine yol açan, degisimi gerekli kilan, isletmeleri degismeye zorlayan faktörlerin temelinde 
teknolojik gelisme yatmaktadir. Bilim ve teknolojideki gelisme ve degisimler, yeni üretim biçimlerini ortaya 
çikartmis, yeni üretim biçim leri, yeni yönetim biçimlerinin gelismesine yol açmis, yöneticileri adeta degisime 
zorlamistir. Kuruluslarda yönetici veya liderin etkisi çok fazladir. Teknolojinin ve yeni gelismelerin gerisinde 
kalan, kendini yenilemeyi basaramayan yöneticiler ve onlarin yönettikleri kurumlar, degisemeyen, 
statükocu, kurumlar olarak kalmaktadirlar. Yeni yönetim biçimleri, kuruluslarda yeni sistemlerin 
uygulanmasi demektir. O halde kültürel degisimin nedenleri arasinda; 

1. Teknoloji: Teknolojik gelisme yoluyla degisim 
2. Yönetim Biçimi: Liderlik stilindeki degisme yoluyla kültürel degisim 
3. Sistemler: Insan kaynaklarina yönelik sistemler yoluyla degisim 
4. Yeniden Yapilanma: Örgütsel yeniden yapilanma yoluyla degisim, basliklarini belirtebiliriz. 
Burada özellikle vurgulanmasi gereken husus, kurumsal kültürün degisimine etki eden 

alanlarin, birbirleriyle etkilesim içinde olduklari ve birindeki degisimin digerlerini de etkiledigi 
gerçegidir. Basarili bir biçimde olusturulmus küresel isletme kültürü, sadece yeteneklerin ve kaynaklarin 
anlasilmasi ve degerlendirilmesi konularinda degil, ayni zamanda herhangi bir örgütsel degisimde 
üstesinden gelinmesi zor olan kimlik, güç, degerler ve insan psikoloji gibi konularla da ugrasabilmelidir.  

Bu dört temel alanda gerçeklesecek bir degisim, kurumsal kültürün degisimini de beraberinde 
getirecek, kurumsal kültürün degisimi gerçeklesmeden hiçbir degisim programi basariya ulasamayacak, 
dirençle karsilanacak ve her zaman aslina dönme egilimi tasiyacaktir. Her kalici degisim, kültürel altyapida  
inanç, tutum, degerler, yaklasimlar ve zihniyet alaninda bir degisim demektir. Zohar’in (1998) da isaret 
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ettigi gibi  gerçek degisim, en önce eski yapilari yaratmis olan temeldeki düsünce ve duygu kaliplarinin 
degistirilmesini gerektirir. Bu aklin yeniden kurulmasi, beyindeki nöron baglantilarinin yeniden ve farkli 
biçimde gelistirilmesi demektir. 
 
3. KOBI’lerin YENIDEN YAPILANMASI YOLUYLA KÜLTÜREL DEGISIM 

KOBI’lerin yeniden yapilanmaya olan gereksinimleri, rekabetin, globallesmenin, teknolojik degisimin ve 
Avrupa Birligi’ne uyum sürecinin daha da belirgin olarak gündeme getirdigi bir konudur. Kurulus için 
çevredeki degisimlere adapte olabilmek, rekabette öne geçebilmek, piyasada kalici olabilmek, verimli bir 
yapiya kavusup, çalisanlara, müsterilere, topluma katki saglayabilmek, ekonomik bir deger yaratabilmek 
yeniden yapilanma ihtiyacini ortaya çikartmaktadir. Yeniden yapilanmayi genis ve dar anlamda tanimlamak 
olanaklidir. Genis anlamda yeniden yapilanma, isletmenin yönetim, sermaye yapisi, yerlesim yeri, üretim, 
pazarlama, finans ve muhasebe, teknoloji kullanimi, müsteriler, pazarlar gibi tüm sistem ve süreçlerindeki 
yeniden yapilanma anlaminda olup, su süreçleri içermektedir: 

1. Mülkiyette yeniden yapilanma, 
2. Organizasyonda ve kadrolarda yeniden yapilanma 
3. Üründe ve üretimde yeniden yapilanma: ürün hatlarinin gözden geçirilerek, karlilik saglamayan 

ürün hatlarinin ortadan kaldirilmasi, yeni ürün hatlarinin açilmasi, 
4. Fiziksel sermayede yeniden yapilanma: isyerinin yeniden  düzenlenmesi, yeni üretim mekanlari 

yada mekan degisikligi, 
5. Mali yeniden yapilanma:  borçlarin ve alacaklarin yeniden düzenlenmesi,  
6. Yönetimde yeniden yapilanma:  yönetim biçiminde hiyerarside, ekiplerde yeniden yapilanma, 
7. Pazarlamada yeniden yapilanma: mevcut pazarlarin, dagitim kanallarinin, müsterilerin       gözden 

geçirilmesi, yeni  planlarin hazirlanmasi. 
Dar anlamda yeniden yapilanma ise, günün ve gelecegin gereksinmeleri dogrultusunda yeni örgüt 

semasinin olusturulmasi, görev ve sorumluluklar ile  yetkilerin belirlenmesi, norm kadronun saptanmasi ve 
kariyer planlarinin hazirlanmasi demektir. Bildiri konusu çalismada dar anlamdaki yeniden yapilanma 
uygulamasi incelenmektedir. 

Yeniden yapilanma çalismalari ile ulasilmak istenen hedefleri asagidaki biçimde siralamak olanaklidir: 
- Kurulusu daha dinamik, daha yapici ve degisen kosullara daha uyumlu daha esnek duruma 

getirebilmek, 
- Islerin ve görevlerin belirsizlik durumlarini ortadan kaldirarak, kurulusun faaliyetlerine açiklik 

ve netlik getirebilmek, 
- Kurulus içi iletisimi, bilgi akisini kolaylastirmak, 
- Karar mekanizmasini güçlendirmek, 
- Yenilikçi ve yaratici davranislarin, paylasimciligin gelismesini saglamak, 
- Tüm çalisanlarin, amaçlar hakkinda bilgilendirildigi gibi ortam yaratarak, kurulusa bagliligi ve 

güveni artirmak, 
- Katilimi ve ekip çalismasini güçlendirmek, 
- Müsteri memnuniyetini artirmak, 
- Sistemin gelismesini ve kurumsallasmayi gerçeklestirmek, 
- Saglam ve güçlü bir kurum kültürünün olusmasini ve devamliligini saglamak. 
Yeniden yapilanma çalismalari sürekliligi olan çalismalardir. Yasayan bir isletme sistemi içinde bu 

tür çalismalar hiç bitmez. Ancak isletme, sistem ve süreçlerini iyilestirmek ve yenilemek istediginde, 
yeniden yapilanma olarak adlandirdigimiz bu süreci baslangici ve  sonucu olan bir proje olarak kabul etmek 
mümkündür.  

Yukarida belirtilen genel hedefler çerçevesinde, sürece iliskin uygulama  ilkeleri ise sunlardir: 
§ Organizasyondaki mevcut fonksiyonlar ve süreçler kritik bir gözle yeniden incelenmelidir. 
§ Pek çok is tek bir is halinde birlestirilmelidir. 
§ Isler basitlestirilmelidir. 
§ Sürecin adimlari dogal bir sira içinde gerçeklestirilmelidir. 
§ Gereksiz isler kaldirilmalidir. 
§ Çagin ve isin gereklerine uygun yeni isler ve is süreçleri tasarlanmalidir. 
§ Belli bir süreçle ilgili kararlar, o süreci gerçeklestiren ekip ve çalisanlarca verilmelidir. 
§ Çalisanlara sorumluluklariyla dengeli yetkiler verilmelidir. 
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§ Isler mümkün oldugunca asil sahipleri tarafindan yapilmalidir. 
§ Kontrol ve denetim en az düzeye indirilerek, oto kontrol gelistirilmelidir. 

 
4. BIR KOBI’de YÜRÜTÜLEN  UYGULAMA ÇALISMASI 
4.1 Kapsam ve Yöntem:  

Çalisma imalat sanayi iskolunda madeni esya üretimi alaninda yan sanayi olarak faaliyet gösteren bir 
KOBI’de 2004 yili Ekim-Aralik aylarinda gerçeklestirilmistir. Kurulus tipik bir aile isletmesi olup, toplam 
çalisan sayisi 143 kisidir. Kadrolarin dagilimi asagidaki gibidir: 

• Üst yönetim ekibi:   3 kisi 
• Bölüm yöneticileri ve idari personel: 3 kisi 
• Usta, usta yardimcilari:   8 kisi 
• Isçiler:     129 kisi 
Çalisma tüm kurulusu ve çalisanlari kapsamistir. Uygulanan yöntem inceleme, görüsme, gözlem, anket 

uygulamasi, toplantilar ve egitim çalismalaridir. Çalismalar bir dis danisman ve kurum içinden iki kisi olmak 
üzere, üç kisiden olusan proje ekibi tarafindan yürütülmüstür. Yapilan toplanti, görüsme, anket uygulamasi 
ve egitimlere tüm çalisanlar katilmistir. 
4.2  Temel Yaklasim 

Yapilan çalismadaki temel yaklasim; yeni vizyon ve amaçlarin belirlenerek, kurulusun bunlara 
ulasmasini saglayacak çagdas bir örgüt yapisina kavusturulmasi, yeni sistemlerin ve is süreçlerinin 
olusturularak kurumsal sorunlarin en aza indirilmesi, motivasyonun yükseltilmesi,  çalisan gelisiminin ve 
katiliminin saglanmasi olarak belirlenmistir. 
4.3  Projenin Asamalari ve Uygulanan Model 

Belirtilen KOBIde gerçeklestirilen yeniden yapilanma çalismasinda izlenen ana adimlar ve belirgin 
alt basliklari asagidaki gibi olmustur:  

PROJENIN BASLATILMASI:        
1. Yeniden yapilanma ihtiyacinin kurulus yöneticileri tarafindan siddetle hissedilmesi ve bir dis 

danisman destegine basvurulmasi 
2. Üst yönetimin görüslerinin ve proje için tam desteginin alinmasi, toplantilar yapilmasi ve yeniden 

yapilanma sürecinin baslatilmasi 
 
PROJENIN PLANLANMASI VE ÖN ÇALISMALAR: 
3. Yönetim ekibinin gelecege yönelik amaç ve beklentilerinin belirlenmesi 
4. Proje ekibinin olusturulmasi, ve aralarinda görev dagiliminin yapilmasi 
5. Projenin üst yöneticinin genelgesi, toplantilar, duyuru metinleri v.b. yollarla tüm çalisanlara 

duyurulmasi 
6. Proje ekibine tüm çalisanlarin kolayca ulasabilmesini saglayacak düzenlemelerin yapilmasi: proje 

ekibini tüm çalisanlarin tanimasi, tel no., e.mail, bulunulan mekani bilmeleri 
7. Kullanilacak, form ve dokümanlarin hazirlanmasi: is analiz formlari, süreç analiz formlari, 

degerlendirme formlari, GZFT analizi formlari,  anketler ve  testler 
8. Proje planinin , planin asamalarinin, çalisanlarin katkilarinin neler olacaginin, görüsme, anket, 

toplanti, egitim yer ve tarihlerin, diger kritik tarihlerin belirlenerek çalisanlara duyurulmasi 
9. Formlarin örnek birimlerde denenerek test edilmesi ve gerekiyorsa revizyonu 
 
BILGILERIN TOPLANMASI, ANALIZ, DEGERLENDIRME: 
10. Mevcut durumun farkli bir gözle yeniden incelenmesi: is süreçleri, çalisanlarin yetkinlikleri, kariyer 

profilleri, kurum kültürü, üretilen ürünler, kullanilan teknoloji, müsteriler, pazarlar, tedarikçiler, 
çevresel kosullar, güçlü ve zayif yönler ile tehdit ler ve firsatlar 

11. Örgütsel süreç tanimlamalarinin yapilmasi 
12. Ana süreçlerin belirlenmesi 
13. Her süreç için sistem analizleri ve is analizlerinin yapilmasi: inceleme, gözlem, görüsme, anket 

uygulamalari, toplantilar, egitimler 
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VIZYON ve AMAÇLAR ile SISTEM ve  SÜREÇLERIN YENIDEN TASARIMI: 
14. Vizyon, misyon ve amaçlarin yeniden tanimlanmasi 
15. Her sürecin yeniden tasarimi: yeni organizasyon semasinin ve kadro unvanlarinin olusturulmasi 
16. Kadro planlamasinin yapilmasi, norm kadrolarin belirlenmesi 
17. Temel fonksiyonlar, görev ve sorumluluklar, yetkiler, örgütsel iliskiler, görevli profilleri, kariyer 

planlarinin olusturulmasi 
18. Hazirlanan örgütsel planin, görev ve yetkilerin, süreç dokümanlarin uygulanabilirliginin  test 

edilmesi: hazirlanan dokümanlarin ilgili kisi ve birimlere incelenmek üzere gönderilerek belirli bir 
son tarihe kadar geri dönmelerinin saglanmasi 

19. Her süreç için o isi yapan kisilerden bir görev grubu olusturulmasi 
20. Eylem planlarinin hazirlanmasi 
 
UYGULAMA, UYGULAMANIN IZLENMESI: 
21. Ekiplerin çalismasi, uygulamanin izlenmesi: toplantilarda sonuçlarin tartisilmasi 
22. Gelismelerin ödüllendirilmesi ve kutlanmasi 
 
EGITIM ve GELISTIRME 
23.  Proje çalismalarinin kurulusta sürekliligini saglayacak egitim programlarinin olusturulmasi ve 

egitimlerin verilmesinin saglanmasi 
24. Sürekli egitim ve bireysel gelisim programinin proje ile eszamanli olarak yürütülmesi 
 
DEGERLENDIRME VE REVIZYON: 
25. Degerlendirmelerin ve gerekli revizyonlarin yapilmasi 
26. Projeye iliskin el kitaplarinin hazirlanmasi ve gerektiginde el kitaplarinin revizyonu. 
Belirtilen asamalar, KOBI’lerin yeniden yapilanmasinda kullanilabilecek bir modele dönüstürülebilir. Bu 

model asagida verilmektedir: 
 
   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      
 
      Sekil 1:  Yeniden Yapilanma Süreci Ana Asamalari 
 

Yeniden yapilanma sürecinin sonucunda iyilestirme ve gelistirme çalismalari yaninda, bunlardan 
daha çok ve daha önemli olarak yeniden tanimlama, tasarimlama çalismalari da yapilmaktadir. Bu 
kapsamda yeni bir vizyon, amaçlar, degerler ile ise, müsterilere, tedarikçilere, çevreye, is ortamina ve 
çalisanlara karsi yeni bakis açilari olusturulmakta ve bütün bunlarin eylem planlari  ile gerçeklestirilmesine 
çalisilmaktadir. Yeniden yapilanma ve tasarim çalismalari ile sürecin çiktisi asagidaki sekilde gösterilmistir:   
 
 

 

1 
Proje 

Baslangiç 
Çalismalari 

2 
Proje planlama ve 

Altyapi  
Çalismalari 

3 
Bilgi Toplama, 
Analiz, GZFT, 
Degerlendirme 

4 
Vizyon ve Amaçlar ile 
Sistem ve Süreçlerin   

Yeniden Tasarlanmasi 
 

5 
UYGULAMA VE UYGULAMANIN IZLENMESI 

6 
Degerlendirme ve 

Revizyon 

7 
Proje El Kitabinin ve  

Sistem Dokümanlarinin 
Hazirlanmasi 

SÜREKLI EGITIM VE BIREYSEL GELISIM PROGRAMLARI 
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Sekil 2   :  Yeniden Yapilanma Süreci ve Çiktisi 

 
4.4  KOBI’nin Mevcut Durumu 

Kurulusun içinde bulundugu sektörde karlarin giderek azaldigi, rekabet etmenin zorlastigi, risklerin 
çesitlendigi görülmektedir. Degisimle basa çikabilmek ve özellikle gündemde olan Avrupa Birligine uyum 
sürecinde piyasada kalici bir yer edinebilmek için, sirketin süratli bir biçimde yeniden yapilanmasi hatta 
yeniden yaratilmasi geregi yönetim ekibi tarafindan da bilinmekte ve dile getirilmektedir.       Yapilan 
inceleme sonucunda mevcut duruma  iliskin görünüm ve zayif yönlerin baslicalari söyle belirlenmistir: 

- Amacin belirsizligi, gelecege yönelik bakis açisinin olmayisi  ve ümitsizlik 
- Örgüt semasinin olmayisi,  görev ve yetkilerin belirsizligi 
- Her isin tek kisiden soruluyor  oldugu izlenimi 
- Sisteme iliskin yazili dokümanlardaki yetersizlikler 
- Bölümler ve çalisanlar arasi isbirligindeki eksiklik 
- Yetersiz iletisim ve bilgi paylasimi 
- Yönetim fonksiyonlarindaki belirsizlik: planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon, 

kontrol 
- Insan kaynaklari anlayisinda ve sistemlerindeki eksiklikler 
- Egitim kavraminin yoklugu 
- Fabrika girisi, ofisler ve atölyedeki düzensizlikler 
- Sahipsiz isler, iki kisinin birden üstlendigi isler 
- Tepe yöneticinin hemen hemen her isle ilgilenmesi 
- Çalisanlarda güvensizlik duygusu 
- Motivasyon eksikligi 
- Tanima, takdir, ödüllendirme mekanizmasinin olmayisi, 
- Paylasilan degerlerin belirsizligi 
- Sirket içi dayanisma ve sosyal iliskilerin yetersizligi 
- Ücretlerde dengesizlik ve yetersizlik 
- KOBI desteklerinden haberdar olamama 
- Aile üyelerinden birinin sirketten ayrilma isteginin aile reisi (patron) tarafindan kabul 

görmemesinin yarattigi çatisma ve olumsuzluk 
Kurulusun yukarda sayilan ve oldukça önemli görülen zayifliklari sirketi adete bit tikanma 

noktasina getirmistir. Sorunlarin böylesine birikmesindeki ki en önemli etken, aile içi sürtüsmelerin de 
getirdigi “sorunlari çözme konusundaki isteksizlik” olarak belirtilebilir. Sirket, günlük sorunlarla 
bogusmaktan, adeta yönünü kaybetmis, güçlü yönlerini göremez hale gelmistir. Sirketin güçlü yönlerinin 
baslicalari sunlardir: 

- 25 yillik geçmisinden gelen birikim ve deneyim 
- Yüksek tahsilli ve teknoloji üreten bir patron 
- Sözüne güvenilir, saygin bir patron 
- Piyasada ürünleri ile taninir  bir firma olmasi 
- Müsterileri ve rakipleri  tarafindan güvenilir bir firma olarak bilinmesi 

(1) 
Isletmenin Yeniden 

Tanimlanmasi 

(2) 
Isletmenin Yeniden 

Tasarlanmasi 

Sonuç:  
Kalici ve Rekabetçi Bir 

isletme 

(3) 
Örgütsel Süreçlerin ve Sistemlerin 

Yeniden Tanimlanmasi ve 
Tasarlanmasi 

(4) 
Görevlerin ve Görev 

Gruplarinin Belirlenmesi 

(5) 
Uygulamanin Izlenmesi 

ve Degerlendirilmesi 
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- Teknolojisi ve bilgi birikimi ile sektöre yaptigi katki 
- Sahip oldugu alan, fabrika binasi, makine ve teçhizatlar 
- Kredi kullanmadan faaliyetini sürdürebilme yetkinligi 
- Yeni ürün gelistirebilme yetkinligi 

4.5.  Uygulamada Dikkate Alinan/ Kritik Noktalar 
Yeniden yapilanma çalismalarinda genellikle sorun odakli düsünülüp “bu sorunlar nasil 

giderilebilir” yönünde bir düsünce yapisi hakimdir. Bu çalismada mevcut durumun saptanmasindan sonra 
isletmenin güçlü yönleri üzerine odaklanilmis ve bu yönler vurgulanarak gelecege yönelik umut, vizyon ve 
amaçlar olusturulmaya çalisilmistir.  

Anket, birebir görüsmeler, toplanti ve egitim programlari, bilgi paylasimi yaninda çalisanlarin 
katilimini saglama, motivasyonu artirma, paylasilan degerleri gelistirme, farkindaligi yükseltme, iletisimi 
güçlendirme yönünde bir araç olarak kullanilmistir. Toplantilar, görüsmeler, son tarihi belirlenmis isler, 
çalisanlari harekete geçmeye zorlayacak bir neden olusturmus, is yogunlugunu artirma ile birlikte degisimin 
de  önünü açmistir.   

Tepe yöneticinin isin bizzat içinde ve basinda olmasi, çalisanlarda güven duygusu yaratmis, 
çalismanin taraftarlarinin artmasina yol açmis, katilimi saglamistir. 

Gerek çalismanin baslangicinda gerekse çalismalar süresince üzerine vurgu yapilan konulardan bir 
tanesi de çalisma sonuçlarindan çalisanlarin, kurulusun, ülke ekonomisinin saglayacagi yararlar olmustur. 
Verimlilik ve degisimin zorunlulugu çalisanlarca paylasilmistir. Proje sonuçlarinin  kisa zaman araliklari ile 
gönderilen yazili metinler ve panoya asilan ilanlar yoluyla çalisanlara duyurulmasi her asamadaki 
katkilarinin alinmasi yönünde önemli bir faktör olarak degerlendirilmistir. 

Egitimlerde, bireysel yetkinliklerin gelisimi, kurumsal kültürün dayanisma ve sosyallik özelliklerinin 
gelistirilmesi, ekip çalismasi, zamanin degeri, verimlilik, kalite, ayrintilara önem verme, 5S temizlik ve 
düzen, süreç yönetimi, stratejik düsünme konulari   agirlik kazanmistir. 

Kurulusun baslangiçtaki örgüt yapisi ile yeniden yapilanma süreci sonucunda olusan örgüt yapisi 
Ek:1’de verilmistir. 
 
5. PROJENIN ÇIKTILARI VE GENEL DEGERLENDIRME 

Yapilan çalismanin çiktilarini asagidaki gibi degerlendirmek mümkündür: 
- Fonksiyonel ve karmasik bir yapinin süreçlere dayali bir örgüt yapisi biçiminde düzenlenmesi 
- Kurulusun yeni vizyon ve amaçlari ile kalite, verimlilik, yönetim ilkelerinin belirlenmesi ve 

yazili hale getirilmesi  
- Görev, sorumluluk, yetkilerin, organizasyonel iliskilerin, görevli profillerinin ve kariyer 

planlarinin yer aldigi bir el kitabinin hazirlanmasi 
- Kurul ve komisyonlarin çalisma ilkelerinin belirlenmesi 
- Unvanlarin standardize edilmesi, gereksiz islerin ortadan kaldirilip, yeni islevsel fonksiyonlarin 

örgüt yapisina dahil edilmesi 
- Kadro sayisinin fazla yükseltilmeden (iki kisi alinmistir), kadro etkenliginin artirilmasi 
- Kurulusun statik görünümden dinamik bir yapiya geçmesi, çalisanlar arasi hareketliligin 

saglanmasi 
- Bölümler arasi is akisinin düzenlenmesi 
- Planlamadan kontrole uzanan yönetsel fonksiyonlarin etkenligindeki artis 
- Isyeri ve çevresinin düzenlenmesi 
- Çalisan memnuniyetinin ve motivasyon düzeyinin artmasi 
- Fire oranlarindaki %2’lik azalma dolayisiyla maliyet tasarrufu saglanmasi 
- Yaratilan müsteri degeri artisi 
- Yeni ürün gelistirme etkenliginde artis 
- Raporlama ve yazisma sürelerinde hizlanma 
- Yönetim ekibinin gerçeklestirmeyi planladigi, bilgi islem teknolojilerinden daha fazla 

yararlanma konusundaki yatirimin gerçeklesmesi ve bunun sonucunda yaratilan iç ve dis 
müsteri degeri 

- Egitimin bir isletme fonksiyonu olarak benimsenmesi yolundaki kararlilik 
- Merkezi yapidan, katilimci, ekip çalismasina dayali bir yapiya geçis altyapisinin hazirlanmis 

olmasi, örgütün sorun çözme yetkinliginin açiga çikmasi ve gelismesi 
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- Yetki devri ve çalisanlarin güçlendirilmesi,  
- Birey ve sirket hedeflerinin bütünlestirilmesi ve uyumlastirilmasi sonucu, çalisanlar arasi 

dayanisma ve isbirliginin artmasi 
 

Yeniden yapilanma çalismalari sürekliligi olan çalismalardir. Isletmelerde bir degisim programi 
baslatildiktan, gerekli sistem ve süreç düzenlemeleri yapildiktan sonra bu taahhütten vazgeçilmesi         
mümkün degildir. Aksi takdirde yapilan tüm çabalarin bosa gitmesi kaçinilmaz oldugu gibi kurulusun 
basladigi noktaya  geri dönmesi de artik mümkün degildir. Degisimin basarisi esas itibariyle, düsünce ve 
davranis kaliplarinda olusan degisimle birlikte artar. Bu da kurum kültüründeki degisim ve gelisme anlamini 
tasir.  Önemli olan degisimin kaliciliginin saglanmasidir. Kalicilik, çabalarin sürekliligini, sistem ve 
süreçlerdeki sürekli gelismeyi, kurumun bir bütün olarak ögrenmeyi bilen bir kurulus haline dönüsmesini 
ifade etmektedir. Bu nedenle yeniden yapilanma çalismalarini her zaman bir zaman perspektifi içinde 
degerlendirmek gerekmektedir. 

Yeniden yapilanma sürecini yasayarak degisimi basarmis KOBI deneyimlerinden alinabilecek en 
önemli mesaj, tüm ülkemiz KOBI’lerinin bu deneyimi yasayabilecekleri, basarabilecekleri, basarmalari 
gerektigi  gerçegidir. KOBI’lerin imalat sanayi içinde; isyeri sayisi olarak %99, yaratilan katma deger olarak 
%28 pay aldiklari düsünülürse,  her bir KOBI’de yasanacak küçük orandaki bir iyilestirmenin bile ülke 
ekonomisinde önemli bir katki yaratacagini bilmek durumundayiz.  
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Ek:1  
 
ÖRGÜT SEMALARI 

a. Proje çalismasindan önce mevcut organizasyon semasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genel Müdür 

Üretim ve Planlama 
Müdürü 

Pazarlama ve 
Satis Müdürü 

Idari ve Mali 
Isler Müdürü 

Üretim ve Planlama 
Sefi 

Depo ve Sevkiyat 
Sorumlusu 

Bakim Onarim Sefi 

Ince Tel Grubu 
Sorumlusu 

Kültüvatör Grubu 
Sorumlusu 

Zigzag Grubu 
Sorumlusu 

Minik Yay Grubu 
Sorumlusu  

Helezon Üretim 
Sorumlusu 

Bilya Grubu 
Sorumlusu 

Isil Islem Sorumlusu 



 123 

b. Proje çalismasi sonrasindaki örgüt semasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Genel Müdür 

Pazarlama ve Satis 
Gn.Md.Yrd.  

Teknik Müdür Insan Kaynaklari 
Müdürü 

Mali Isler  Genel Md. 
Yrd. 

Gn.Md.Sekr. 

Üretim 
Planlama 
Sefi 

Arge ve 
Kalite Iy 

Bakim  
Onarim Sefi 

Depo ve  
Lojistik 

 Tel  Sorumlusu 

Isil Islem  Sorumlusu 

Zigzag ve Kültüvatör  Sor. 

Yay ve Helezon Sorumlusu 

Bilya Sorumlusu 

Personel  

Idari Isler 

Muhasebe 
Finans 

Satin Alma 

Müsteri Hiz 
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ÖZET 

Bu arastirmada KOBI’lerin dis pazarlara açilma nedenlerini, dis pazarlara açilmada en çok hangi 
yöntemleri kullandiklarini ve onlara göre en etkili dis pazarlara açilma yöntemlerinin neler oldugu 
ögrenilmeye çalisilmistir. Öncelikle arastirmamizda KOBI’lerin tanimi, özellikleri ve karsilastiklari pazarlama 
sorunlari üzerinde durulmustur. Daha sonra KOBI’lerin dis ticarete yönelme sebepleri ile dis pazarlara 
açilmada kullandiklari yöntemler açiklanmistir. Son olarak da Arastirmamizda, Izmir 11. Uluslararasi Dogal 
Tas Fuar’inda katilimci KOBI’lere uyguladigimiz anket sonuçlari degerlendirilmistir. 

Anahtar Kelimeler: KOBI, Dis Pazarlar, Dis Pazarlara Açilma Yöntemleri 
 
1. GIRIS 

KOBI’ler bagimsiz ekonomik birimler olarak sadece mal ve hizmet üreten isletmeler olmayip, ayni 
zamanda büyük isletmelerin kullandiklari mamul ya da yari mamul girdileri de üreterek büyük isletmelerin 
gelisimine de ortak olmaktadirlar. Böylece büyük isletmeler için ekonomide bir “yan sanayi” olusturarak 
büyük isletmelerle iliski içinde olurlar. Ayrica büyük isletmelerle rekabet ederek ortak müsteri gruplarina 
ürünlerini pazarlama çabasindadirlar. Rakiplerine karsi güçlü olmak için müsterilerin istedigi nitelikte üretim 
yapmanin yaninda onlara ulasip ürünlerini sunmayi da basarmalidirlar. Bunun içinde pazarlama 
faaliyetlerinin güçlü olmasi gerekmektedir. Dogru pazara, dogru pazarlama stratejisi ile girmeli ve orada 
yer edinmelidirler. 

KOBI’lerin hedefledigi yabanci pazarlara girisinde pazarlama iletisimi önemlidir. Mesafenin koydugu 
sinirlar yabanci pazarlar için kullanilabilecek pazarlama iletisim yöntemlerini azaltmaktadir. Bunun baska bir 
nedeni de yabanci pazarda bahsedilen pazarlama iletisimi yöntemlerinin kullanilmasinin maliyetinin fazla 
olmasidir.  Bu nedenle dis pazarlara açilmada kullanilabilecek pazarlama iletisimi yöntemi öncelikle 
internette pazarlamadir. Daha sonra ise ayni sektörlerin ya da birbiriyle iliskili olan sektörlerin yilin belli 
zamanlarinda bir araya geldikleri uluslararasi ticari fuarlar ve sergiler gelmektedir.  
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Bilgi teknolojilerinin gelismesiyle internette pazarlama yeni bir pazarlama anlayisi olarak ortaya 
çikmaktadir. Diger iletisim yöntemleriyle karsilastirildiginda internette pazarlama, daha çok müsteriye ya da 
pazara ayni anda, daha hizli ve daha ucuz ulasma firsati vermesi firmaya avantaj saglar.  

Firmalarin müsterileriyle ve potansiyel müsterilerle, aracilarla bir araya gelmesinde ayni zamanda 
hem pazara hem de rakiplere iliskin bilgi toplamasinda fuarlar önemli bir faktördür. Bunun farkinda olan 
isletmeler ulusal ya da uluslararasi düzeyde bu tür faaliyetlere katilimlarini arttirmaktadirlar. Uluslararasi 
düzeyde gerçeklesen katilimlar sadece firmalar için degil ülke ekonomisi içinde yararli sonuçlar 
verebilecektir.  

Çalismada ilk olarak KOBI’lerin tanimi, özellikleri, karsilastiklari pazarlama sorunlarina kisaca 
deginilmistir. Daha sonra KOBI’lerin dis pazarlara açilma nedenleri üzerinde durulmus ve kullandiklari dis 
pazarlara açilma yöntemleri incelenmistir. Daha sonra KOBI’lerin dis pazarlara açilma sürecinde 
kullandiklari pazarlama iletisimi yöntemleri üzerinde durulmustur. 

Son bölümde ise Izmir 11. Uluslararasi Dogaltas ve Teknolojileri Fuarindaki katilimci KOBI’lerin dis 
ticarete yönelme sebepleri, dis pazarlara açilmada kullandiklari yöntemler, fuarlar ve internette pazarlama 
konusunda bulunduklari durumu incelemek amaciyla yapilmis anket çalismasinin veri analizi ve 
degerlendirilmesi yer almaktadir. 
 
2. KOBI’LERIN TANIMI 

KOBI’lere iliskin literatür tarandiginda, KOBI kavramina iliskin üzerinde birlesilen bir tanimin 
olmadigi görülmektedir. KOBI tanimi ülkeden ülkeye ve hatta bir ülkenin çesitli kurumlari arasinda dahi 
degismektedir. KOBI’lerin taniminda çalisan sayisi, ölçme ve karsilastirma kolayligi açisindan en fazla 
kullanilan ölçüt olmaktadir. 

Dünya Bankasi, 1-50 personel çalistiran isletmeleri küçük isletme, 51-200 personel çalistiran 
isletmeleri orta ölçekli isletme olarak tanimlamaktadir (Ipekligil ve Marangoz, 2002). 

KOSGEB, 1-50 personel çalistiran isletmeleri küçük ölçekli isletme, 51-150 personel çalistiran 
isletmeleri ise orta ölçekli isletme olarak tanimlamaktadir.  TOBB, 1-150, Dis Ticaret Müstesarligi ve 
TOSYÖV, 1-200; Eximbank, 1-250 arasinda personel çalistiran isletmeleri KOBI olarak nitelendirmektedir 
(Ipekligil ve Marangoz, 2002). 

 
3. KOBI’LERIN ÖZELLIKLERI 

KOBI’ler ülkelerin ekonomik ve sosyal gelisiminde önemli roller üstlenirler ve içinde bulunduklari 
ekonomik ortamin canliliginin göstergesidirler. KOBI’lerin ekonomik hayat için tasidiklari önem onlarin milli 
gelire, istihdam saglamaya ve yeni is imkânlari olusturmaya katkilarinda yatmaktadir. Bölgesel kalkinmayi 
da hizlandirarak ülkelerin sosyal açidan gelisimine de katkida bulunan KOBI’ler ülke gelir yelpazesinin 
içinde denge fonksiyonu islevi görürler (Kula ve Tatoglu, 2001: 256). 

Küçük ve orta ölçekli isletmelerin özellikleri, nitel ve nicel özellikler olmak üzere iki grupta 
toplanmaktadir. Genel kabul görmüs küçük ve orta ölçekli isletme olgusunu betimleyici nitel özellikleri 
asagidaki sekilde ifade etmek mümkündür (Müftüoglu, 2002: 45): 

-Isletme sahipligi ve yöneticiligin ayni kiside ve kisilerde toplanmasi, bagimsiz bir yönetim, isletme 
sahibinin yönetimde kisi olarak egemen olmasi, sermayenin bireysel veya küçük sermaye gruplari 
tarafindan saglanmasi, 

-Finansman ihtiyacinin sermaye piyasasi kaynaklarindan saglanmasinin güç veya tamamen imkansiz 
olmasi, 

-Sinirli pazar paylari, 
-Mali bagimsizlik, 
-Aile bireylerinin ya isletmede fiilen çalismasi ya da çalismak üzere rezervde tutulmasi veya bir 

potansiyel olarak düsünülmesi, 
-Yönetimde uzmanlasmanin çok düsük düzeylerde olmasi, 
-Isletmenin yönetici ve çalisanlarinin ayni yöreden olmalari, 
-Isveren ve isçi arasinda yakin bir iliskinin bulunmasi, bu iliski ayni zamanda isletme ve müsteriler 

arasinda da bulunabilir.  
 
Küçük ve orta ölçekli isletmelerin yukarida belirtilen özelliklerinden hareketle nitel özelligi en önemli 

özelligi olarak ortaya koymak mümkündür. Bu isletmelerde isletme sahibi ile isletme bütünlesmis ve hatta 
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özdeslesmis durumdadir. Isletme sahibi için isletmesi sadece bir kazanç araci degil kisiliginin bir parçasi, 
çabalarinin somutlasmis bir sonucu, bir basari göstergesi ve varolusunun bir nedenidir (Özutku, 2001: 8). 

Küçük ve orta ölçekli isletmelerin tanimlanmasinda kullanilan nicel kriterler söyle siralanabil ir 
(Özkan, 1991: 25). Isletmede istihdam edilen isçi sayisi, Isletme sermayesi, Varlik toplami, Kâr, Enerji 
kullanimi, Satis Hasilati (ciro), Makine parki ve Kapasite(Üretim hacmi). 
 
4.  KOBI’LERIN KARSILASTIKLARI PAZARLAMA SORUNLARI: 

KOBI’lerin pazarlama islevine iliskin sorunlari su sekilde siralanabilir (Demir ve Sahin, 2000: 4): 
-Küçük ve orta ölçekli isletmelerde pazarlama konusunda uzman kisilerin istihdam edildigi ayri bir 

bölümün bulunmamasi, 
-Bu isletmelerin “mal-hizmet odakli” az gelismis bir pazarlama anlayisina sahip olmalari, 
-Bu isletmelerde düzenli bir pazarlama arastirmasi yapmak yerine, pazarlama kararlarinin isletme 

sahiplerinin sezgilerine ve deneyimlerine dayanarak alinmasi ve gelecege yönelik istem öngörülerinin 
hazirlanmamasi, ya da benzer isletme sahip ve yöneticilerinin mal varliklarina neler kattiklarinin pazarlama 
kararlarinda örnek alinmasi (Islamoglu, 1992: 10), 

-KOBI’lerin dis pazarlara girmesinin fazla maliyet getirmesi, dil ve yabanci mevzuat sorunlari 
nedeniyle genellikle iç pazarlarda faaliyet göstermesi, dolayisiyla KOBI’ler için ihracatinin çok zor olmasi 
(Aydin, 2003: 31), 

-Büyük isletmeler kitle üretim avantajlarindan yararlanirken, KOBI’lerin yararlanamamasi, 
-KOBI’lerin daha çok yerel pazara hitap etmeleri ve sinirli bir pazar payina sahip olmalari nedeniyle 

pazar üzerinde fazla etkili olmamalari,  
-Yan sanayi olarak büyük bir isletmeye yari mamul veya parça üreten küçük isletmeler, pazarlama 

açisindan oldukça dezavantajli konumdadirlar,  Istem tekeline sahip olan büyük isletme, küçük ve orta 
ölçekli isletmeye istedigi kosullari empoze etmekte, maliyetinin altinda bir fiyati bile kabul ettirebilmeleri, 

-KOBI’ler emek yogun çalistiklari için maliyetleri yüksektir, bu yüksek maliyetlerin fiyatlarina da 
yansimasi ve pazarlama olanaklarini sinirlandirilmasi, 

-Düzensiz stok ve dagitim politikalarinin stok israfina ve müsteri kaybina neden olmasi, 
-Mal ve ambalaj tasarimina yeterince önem verilmemesi ve gelisigüzel degisikliklerin yapilmasinin 

maliyetleri artirici sonuçlar dogurmasi, 
-KOBI’lerin yeterli ve düzenli pazarlama planlamasi çalismalarini yapmamalari, 
-KOBI’lerin parasal olanaklarin yetersizligi nedeniyle reklam, kredili satis ve satis sonrasi hizmetler 

gibi pazarlama araçlarindan yararlanamamalari. 
 

5. KOBI’LERIN DIS TICARETE YÖNELME SEBEPLERI: 
Uluslararasi piyasalarda isletmelerin basarisini isletmenin uluslararasi piyasalara girmeye istekli 

olmasi, ürettigi mal ya da hizmetin rekabet edebilir olmasi, finansal ve insan kaynaklarinin yeterli olmasi, 
uluslararasi nitelikte saglam bir pazarlama yaklasimina sahip olmasi gibi faktörler olumlu yönde etkiler 
(Karadal, 2001: 190). 

Firmalarin dis ticarete yönelme nedenleri su sekilde siralanabilir: 
- Yöneticilerin dis pazarlara ulasmayi aktif olarak hedeflemeleri, 
- Yönetimin ihracati, firmanin gerçek büyüme amaçlarinin bir parçasi olarak görmesi, 
- Fazla üretim kapasitesinin yabanci pazarlara kaydirilmasi, 
- Yurt içi pazarda kârin azalmasi, 
-  Elverisli kur oranlari, 
- Ihracatla ilgili devlet tesvikleri, 
- IGEME, Ticaret ve Sanayi Odalari vb. gibi ulusal, yerel ve kamusal birimlerin yurtdisindaki 

müsterilerle kurdugu baglantilar, 
- Mevsimsel satislari dengelemek ve finansal riskleri azaltmak, 
- Sektör bazinda düzenlenen fuarlara katilarak tanitim yapmak.  
 

6. KOBI’LERIN KULLANDIKLARI DIS PAZARLARA AÇILMA YÖNTEMLERI: 
Genel olarak KOBI’lerin dis pazarlara açilmada kullandiklari yöntemleri asagidaki sekilde siralayabiliriz; 
• Dogrudan Yatirim 
• Lisans Verme 
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• Ortak Girisim (Joint Venture) 
• Global Stratejik Ortaklik 
• Çokuluslu Sirketler 
• Dissatim (Ihracat) 
Bunlardan Ihracat üzerinde kisaca durulacaktir.  

6.1. DISSATIM (IHRACAT) 
Dis pazarlara girmenin en kolay yolu firmanin kendisinin ya da baskasinin mal ve hizmetleri yurt 

disina satmasidir.  Ihracat genellikle iki yolla gerçeklestirilmeye çalisi lir: Birincisi, bagimsiz, uluslararasi 
pazarlama aracilariyla dolayli ihracat, ikincisi ise firmanin kendi kurdugu örgüt ve örgütler araciligi ile 
dogrudan ihracattir (Tek, 1999: 267). 
a. Dolayli Ihracat 

Bu yöntem fazla bir yatirim gerektirmediginden daha çok ihracata yeni baslayan firmalar tarafindan 
tercih edilebilir. Ihracatini yaptirdigi uluslararasi pazarlama sirketi, kendi konusunda uzman oldugundan 
fazla hata yapmayacagi için bu yöntemin firma için fazla bir riski yoktur.  

Dolayli ihracat asagidaki sirket ve organizasyonlar araciligiyla yapilmaktadir. Bunlar; 
• Ihracat Yönetim Sirketleri (Export Management Companies) (EMC) 
• Ihracatçi Birlikleri (Export Associations) 
• Dis Ticaret Sermaye Sirketleri (Export Trading Companies) 
• Yabanci Tüccar (Foreign Merchant) ve Temsilciler (Foreign Representative) 
• Yurt Içinde Üslenmis Dissatim Acentesi 
• Kooperatif Örgütler (Örgütlesme) 
• Piggyback Ihracati (Uluslararasi  Dagitim Faaliyetini Yürüten Kurulus) 
• Komisyoncular 
• Yerli Tüccarlar (Export Merchant) 

b. Dogrudan Ihracat 
Uluslararasi pazarlamanin en çok karsilasilan yöntemidir. Sadece ihracat isiyle ugrasanlarca yapildigi 

gibi, uluslararasi pazarlama yöntemleriyle (lisans, ortak girisim vb.) çalisan firmalar tarafindan da yapilir 
(Tek, 1999: 269). 

Dogrudan ihracat genellikle firma bünyesinde ihracat departmani veya bölümü kurularak 
gerçeklestirilir. Bir ihracat koordinatörü ve yardimcilari satis islemlerini yürütür. Ihracatin hiz kazanmasi 
veya çok sayida yabanci pazara girilmesi, ihracat departmaninin yeterli olamamasina neden olur. Bu 
durumda genel müdür yardimcisi veya baskan yardimcisi unvanli bir üst düzey yöneticinin yetki ve 
sorumlulugunda dis ticaret bölümü kurulmaktadir. Daha ileriki, asamalarda ise, isletmeler dis pazarlarda 
etkinliklerini arttirabilmek ve baslica dünya pazarlarindan pay alabilmek için çokuluslu organizasyonlara 
girmektedirler (Aksu, 1993: 21). Dogrudan ihracat ise asagidaki yöntemlerle yapilmaktadir; 

• Yurt Disi Satis Bürolari 
• Yurt Disi Satis Temsilcilikleri (Manufacturer’s Representatives) 
• Satis Görevlileri 
• Uluslararasi Pazarlarda Toptancilar ve Perakendeciler 
• Acenta ve  Distribütör 
• Elektronik Ticaret 
 

7. KOBI’LERIN DIS PAZARLARA AÇILMA SÜRECINDE KULLANDIKLARI PAZARLAMA ILETISIMI 
YÖNTEMLERI 

Pazarlama iletisimi, ihracatçilarin tüm dünyadaki potansiyel müsterilerini bilgilendirdigi ve onlarin 
satin alma davranislarini etkiledigi bir araçtir (Stapleton, 1989: 114). 

 
7. 1 E-Ticaret (Web Sitesi ve E-Mail Ile Internette Pazarlama) 

Elektronik ticaretin gelisimi KOBI’lerin bilgiye ve global pazarlara ulasmasi açisindan, beraberinde 
yepyeni avantajlar getirmektedir. Internet, özellikle mal ve hizmetlerini uluslararasi pazarda pazarlamak 
isteyen küçük ve orta ölçekli isletmelere büyük firsatlar sunar. Uluslararasi iletisim, haberlesme, yazisma 
gibi masraflari azaltarak ucuz yoldan reklam verme olanagini saglayan internet, firmalara çok uygun 
maliyette uluslararasi pazarlara girme firsati tanimaktadir (Gülmez, 2002: 58). 
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Esnek üretim imkanlari nedeniyle kaynaklarin etkin kullaniminin saglanmasi açisindan büyük öneme 
sahip KOBI’lerin elektronik ticaret sayesinde ülke ekonomilerine daha büyük katkilar saglamasi 
mümkündür. Elektronik ticaretin KOBI’ler tarafindan benimsenmesi, yeni ve uzak pazarlara girisi 
kolaylastiracagi gibi bu isletmelerin güçlenmesini saglayabilir. Ancak, gelismekte olan ülkelerde bazi altyapi 
eksiklikleri nedeniyle umulan sonuçlarin elde edilemedigi bilinmektedir. KOBI’lerin çogu interneti sadece e-
mail ve reklam amaçli kullanmakla sonraki asamalara geçmede yetersiz kalmaktadir (Gülcan, 2000: 10). 

KOBI’lerin e-ticaret kapsaminda hangi amaçlara yönelik olarak interneti daha fazla kullandiklari 
yönünde yapilan arastirmalar sonucunda, internetten en çok su bes temel amaç için yararlandiklari 
belirlenmistir (Demir ve Sahin, 2001: 225): Pazar arastirma, Yeni ürün arastirma, Pazarlama, Müsteri ile 
Iletisim, Girdi temini. 
7.2. Uluslararasi Ticaret Fuarlari: 

Ticari fuar, sergi, tanitim, gösteri seklinde belli dönemlerde tekrarlanan araliklarla, daha önceden 
belirlenen zaman diliminde ve bir günden birkaç haftaya varabilen süreyle, genel amaci ürün ve hizmetler 
hakkinda bilgi vermek ve sergilemek olan, saticilar tarafindan kiralanan daha önceden bina içinde parçalara 
bölünmüs standlar da ve katilimcilari müsteriler, potansiyel özel alicilar, karar vermede etkili olanlar ve 
aracilardan olusan pazarlama faaliyetidir (Boukersi, 2000: 118). 

Uluslararasi ticaret fuarlari, günümüzde pazarlamanin en önemli araçlarindan biri olarak kabul 
edilmektedir. Bu nedenle fuarlara katilan isletmelerle fuarlardaki ziyaretçiler arasindaki iliski pazarlama 
sürecinin temelini olusturmaktadir.  

Uluslararasi fuarlara katilim açisindan bakildiginda ise 10-15 yil öncesine göre artik firmalarimiz 
kendi sektörlerindeki yurt disi fuarlara katilmakta, fuar katilim aracini “ihracat pazarlama faaliyetleri” 
arasinda daha sik ve basari ile kullanmaktadir (Çaglar ve Özcömert, 2002: 19). 

Uluslararasi ticaret fuarlari, etkin ve kisa süre içinde uluslararasi pazar arastirmasi araci ve ayni 
zamanda da isletmelerin pazarlama stratejilerini iyilestirmede kullanacaklari tutundurma karmasi 
elemanidir. Geçmis yillarda yapilan çesitli arastirmalar, ticari fuarlarin tutundurma araçlari arasinda besinci 
sirada yer aldigini gösterirken, günümüzde ise kisisel satis ile birlikte yazili reklam ve direkt posta 
araçlarinin önünde yer almaktadir (Koçak, 1999). 

Yabanci pazarlara girmek, o pazarda büyümek için uluslararasi ticaret fuarlarinin önemi gerek 
gerçek is hayatinda gerekse literatürde yer almistir. Ihracat tutundurma desteginin ticaret fuarlariyla 
birlikte, isletmenin pazarlama ögrenimi ve yetenegine önemli katkilari vardir  (Seringhaus ve Rosson, 1998: 
410 ). 
 
8. IZMIR 11. ULUSLARARASI DOGAL TAS VE TEKNOLOJILERI FUARINDA KATILIMCI 
KOBI’LER ÜZERINE BIR ARASTIRMA. 
8.1 Arastirmanin Amaci 
Yapilan bu çalismanin amaci, KOBI’lerin dis pazarlara açilma nedenleri ve dis pazarlara açilma sürecinde 
uyguladiklari disa açilma yöntemlerini arastirmak, uygulanan bu neden ve yöntemlerin öncelik sirasini 
belirleyerek teori ile karsilastirmaktir.  
8.2 Arastirmanin Kapsami 

Uygulama için 31 Mart-03 Nisan 2005 tarihinde düzenlenen Izmir 11. Uluslararasi Dogaltas ve 
Teknolojileri Fuari seçilmistir. Arastirma söz konusu fuar katilimcilarindan ihracat yapan mermer sektörü 
firmalarindan 106 firmanin cevaplandirdigi anketi kapsamaktadir. 

Söz konusu fuar alaninda anket cevaplayicilarinin seçimi daha önceden yapilmamistir. Fuar süresinin 
ilk üç günü standlar dolasilarak anket sorularini cevaplandirmayi kabul eden firmalar arastirmaya dahil 
edilen firmalari olusturmaktadir. Bazi firmalara anketi cevaplandirmalari hiç teklif edilememistir bunun 
nedeni firma standlarinin sürekli yogun ve kalabalik olmasidir. Bazi firmalar da anket sorularini 
cevaplandirmayi reddetmistir.  
8.3 Arastirmanin Yöntemi 

Anket hazirlanarak öncelikle 31 Mart-03 Nisan 2005 tarihinde düzenlenen Izmir 11. Uluslararasi 
Dogaltas Ve Teknolojileri Fuarina katilimci olarak stand açacak alti isletmeye yüzyüze pilot uygulama 
yapilmistir. Anket uygulamasi sirasinda firmaya ait bilgilerin istenildigi bölümde yalnizca bir sorunun 
cevaplanmasinda zorluk çekilmistir. Söz konusu soru elenmis ve gerçek anket formu hazirlanmistir. 
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Anket uygulamasi 31 Mart-03 Nisan 2005 tarihinde düzenlenen Izmir 11. Uluslararasi Dogaltas ve 
Teknolojileri Fuarinin ilk üç günü firma standlarinda bulunan ihracat sorumlusu, firma yöneticisi, muhasebe 
sorumlusu ve pazarlama sorumlusu görevlilerinden anketin cevaplanmasi istenmistir. 

Anket verileri SPSS “Statistical Package for Social Sciences” istatistiksel analiz programi yardimi ile 
degerlendirilmistir. Firmalarin genel özelliklerini kapsayan sorularin frekans dagilimlarina göre gruplandirma 
yapilmistir. Siralama sorularina ise Korelâsyon analizi yapilmistir. Sonuçlar tablolar halinde yorumlanmistir. 
 
9. ARASTIRMA SONUÇLARININ DEGERLENDIRILMESI: 

Öncelikle arastirmaya konu olan sektör incelenirse; 
Mermer sektörü Madencilik sektörünün alt sektörü konumundadir. Sektörün, geçmiste Tasocaklari 

Nizamnamesi’ne tabi iken, 1985 yilinda 3213. Sayili Kanun kapsamina alinmasi, bu sektöre verilen 
destekleri olumlu yönde etkilemis, mermer sanayii üretiminde ve teknolojilerinin gelismesinde rol 
oynamistir. 

Türkiye, tüm ülke sathina yayilmis zengin mermer yataklarina sahiptir. Mermer rezervinin daha çok 
Ege Bölgesi’nde yogunlastigi gözlenmektedir. Toplam ülke rezervinin % 70’i, baska bir ifadeyle 5167 milyar 
m3’lük rezervin 3451 milyar m3’lük kismi Ege Bölgesi’nde bulunmaktadir. 

Dünya mermer rezervi bakimindan önemli bir yere sahip olan Türkiye de 650’ye yakin renk ve 
dokuda mermer çesidi bulunmaktadir. Ihracatçi isletmeler kendilerine ait mermer ocaklarina ve 
fabrikalarina sahiptirler (Süer ve Senol,2001: 32). 
9.1 Arastirmaya Katilan firmalarin Özellikleri 

Arastirmaya dahil edilen firmalar agirlikli olarak % 54,8’lik payla 50-250  arasinda personel çalistiran 
KOBI’lerdir. Ikinci olarak %40,5’lik payla 10-50 arasinda personel çalistiran firmalar yogunluktadir.  En az 
payi alan grubu 10 dan az personel çalistiran firmalar olusturmaktadir. 

Arastirmaya dahil edilen firmalari agirlikli olarak %65’lik payla limited sirketler olusturmaktadir. 
Anonim sirket payi  yaklasik %35 tir.  

Arastirmaya dahil edilen firmalarin yas gruplandirmasinda agirlikli payi % 34,9 ile 15-30 arasi yil 
aktif çalisma hayatinda olan firmalar almaktadir. Bu firmalardan sonra en fazla payi % 33  ile 5-15 arasi yil  
aktif çalisma hayatinda olan firmalar gelmektedir. En az payi 30 yildan daha fazla aktif çalisma hayatinda 
olan uzun yillardan beri sektörde bulunan firmalar almaktadir. 

Arastirmaya dahil edilen firmalarin yapisi incelendiginde firmalarinin çogunun aile isletmesi oldugu 
gözlenmistir, toplam içinde %76,4’lük  paya sahiptir. Firma yapisi ortaklik olan isletmeler ise %23,6’lik paya 
sahiptir. 

Anketi cevaplayan kisiler firmadaki görevlerine göre gruplandirildiginda, cevaplayicilarin yarisini 
ihracat elemanlari olusturmaktadir, toplamda sahip olduklari pay % 51,9’dur. Bunun ardindan yöneticiler 
gelmektedir, yöneticiler toplamda %32,1’lik bir paya sahiptirler. Bunun anlami firmalar fuardaki 
standlarinda ihracat elemanlarini bulundurarak profesyonel anlamda müsterilerle iletisim kurmaktadir. 
Yöneticiler de firmalarini temsilen bizzat standlarda bulunmaktadirlar, bu, fuara katilim faaliyetini 
önemsedikleri ve olumlu getirisi olacagina inandiklari anlamina gelmektedir.  

Arastirmaya dahil edilen firmalari bulunduklari illere göre ayirdigimiz da  firmalarin toplaminda en 
yüksek paya sahip olan il %24,5’lik oranla Afyon’dur. Bunun ardindan %11,3’lük payla Istanbul, % 10,4’lük 
payla Izmir gelmektedir.  

Arastirmaya dahil edilen firmalar ihracat hacimlerine göre gruplandirildiginda toplamda %39,6 ile en 
büyük payi ihracati 1.000.000-5.000.000 $ olan firmalar olusturmaktadir. Bunun ardindan  %28,3 ile 
100.000-1.000.000 $ ihracat yapan firmalar gelmektedir. Toplamda en az paya sahip olan firmalar 
10.000.000 $ dan daha fazla ihracat hacmine sahip isletmelerdir. 
9.2 Firmalarin Dis Ticarete Yönelme Sebepleri 
Arastirmaya dahil edilen firmalara anket formunda dis ticarete yönelme sebepleri belirtilmis ve bu 
sebeplerden 5 tanesini firmalari için öncelikli olandan baslayarak siralamalari istenmistir. Belirtilen  bütün 
sebepler ayri ayri degerlendirilecektir. Bu degerlendirmeler yine tablolar halinde su sekildedir: 
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Tablo 1. Dis Ticarete Yönelme Sebeplerinin Firmalara Göre Siralama Durumu 
Sebep  1. 

sira 
2. 

sira 
3. 

sira 
4. 

sira 
5. sira Toplam  

Yöneticilerin Dis Pazarlari Aktif Olarak Hedeflemeleri 14 18 29 9 7 77 
Yönetimin Ihracati Firmanin Gerçek Büyüme Amaçlarinin 
Bir Parçasi Olarak Görmesi 

26 32 25 10 4 97 

Ihracatin Önemli bir Pazar Gelistirme Stratejisi Olmasi 29 23 22 20 10 104 
Fazla Üretim Kapasitesinin Yabanci Pazarlara 
Kaydirilmasi 

2 6 5 17 16 46 

Yurt Içi Pazarda Kâr’in Azalmasi 15 10 10 16 8 59 
Elverisli Kur Oranlari 0 4 2 11 1 18 
Ihracatla Ilgili Devlet Tesvikleri 3 5 5 6 23 42 
IGEME, Ticaret ve Sanayi Odalari vb. gibi Ulusal, Yerel 
ve Kamusal Birimlerin Yurtdisindaki Müsterilerle Kurdugu 
Baglantilar 

0 0 1 2 2 5 

Mevsimsel Satislari Dengelemek 5 8 2 5 11 31 
Sektör Bazinda Düzenlenen Fuarlara Katilarak Tanitim 
Yapmak 

6 2 3 8 20 39 

Diger Sebepler 6 0 0 2 0 8 
 

Firmalarin önceliklerine göre siraladiklari dis ticarete yönelme sebeplerinin dagilimi  Tablo. 1’deki 
gibidir. Her bir sebebi kaç firmanin ilk bes siralamasina aldigi ve firmalarin siralamada o sebebi hangi 
siralarda seçtigi firma sayilariyla belirtilmistir. 1. sirada gösterilen dis ticarete yönelme sebeplerini firma 
sayilarina göre siralarsak ilk bes dis ticarete yönelme sebebi su sekilde olusturulabilir. 

 
Sira  Dis Ticarete Yönelme Sebebi 

1. sira Ihracatin Önemli Bir Pazar Gelistirme Stratejisi Olmasi 
2. sira Yönetimin Ihracati Firmanin Gerçek Büyüme Amaçlarinin Bir Parçasi Olarak Görmesi 
3. sira Yurtiçi Pazarda Kâr’in Azalmasi  
4. sira Yöneticilerin Dis Pazarlari Aktif Olarak Hedeflemeleri 
5. sira Sektör Bazinda Düzenlenen Fuarlara Katilarak Tanitim Yapmak 

 
Dis ticarete yönelme sebeplerinden elverisli kur oranlari seçenegini firmalarin siralamaya çok fazla 

dahil etmemesinin nedeni, bu dönemde döviz kurunun firmalar için avantajli durumda olmamasidir. Bu 
nedenle genelde dis ticaret için geçerli bir sebep olan elverisli kur oranlari arastirmaya dahil edilen 
firmalarin dis ticarete yönelme sebeplerinin ilk besi içerisinde degildir. 

Ihracatla ilgili devlet tesviklerinin kullanimi arastirmaya dahil olan firmalar için yogunlukta degildir. 
Bu nedenle ihracatla ilgili devlet tesvikleri dis ticarete yönelme sebepleri içinde ilk bes sebep içinde yer 
almamistir. 

Diger sebepleri siralamaya alan firmalar dis ticarete yönelme sebepleri olarak bizim belirtmedigimiz 
sebeplere sunlari eklemislerdir: 

-Ortagi oldugu firmanin pazarinin yurtdisinda olmasi. 
-Yurtdisi kârliliginin yüksek olmasi. 
-Ülkeye katki, yurtdisi ortaklik imkanlari. 
-Ürün rezervi açisindan ülke avantaji. 
-Yabanci paranin ülkeye girisini saglamak. 

 
9.3 Firmalarin Dis Ticarete Açilma Yöntemleri 
Arastirmaya dahil edilen firmalara anket formunda dis pazarlara açilma yöntemleri belirtilmis ve bu 
sebeplerin etkililiklerine  öncelikli olandan baslayarak siralamalari istenmistir. Belirtilen  bütün sebepler ayri 
ayri degerlendirilecektir. Bu degerlendirmeler yine tablolar halinde su sekildedir: 
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Tablo 2. Dis Pazarlara Açilma Yöntemlerinin Firmalara Göre Siralama Durumu. 
Yöntemler 1. sira 2. sira 3. sira 4. sira 5. sira 6. sira Toplam 
E-ticaret 17 16 16 15 21 21 106 
Yabanci Ortaklik 13 25 12 24 16 16 106 
Dogrudan Satis 47 22 12 8 13 4 106 
Dis Ticaret Sirketleri 0 8 23 10 32 33 106 
Aracilarla Satis 10 22 15 23 12 24 106 
Temsilcilik Açma 19 13 28 26 12 8 106 

 
Firmalarin önceliklerine göre siraladiklari dis pazarlara açilma yöntemlerinin dagilimi  Tablo. 2’deki 

gibidir. Firmalarin siralamada her bir yöntemi hangi siralarda seçtigi firma sayilariyla belirtilmistir. 1. sirada 
gösterilen dis pazarlara açilma yöntemlerinin etkiliklerine göre firma sayilarina siralanisi su sekilde 
olusturulabilir. 

 
Sira  Dis Pazarlara Açilma Yöntemleri 

1. sira Dogrudan Satis 
2. sira Temsilcilik Açma 
3. sira E-ticaret 
4. sira Yabanci Ortaklik 
5. sira Aracilarla Satis 
6. sira Dis Ticaret Sirketleri 

 
10. SONUÇ 

Ürün yelpazesinin genisligi yada ürün niteligi ve ayni ürünü müsteriye sunan firma sayisinin 
fazlalasmasi nedeniyle firmalara yerel pazarin hatta ulusal pazarin barindirdigi tüketici nüfusu yeterli 
gelmemektedir. Bu nedenle firmalarin hedefi yabanci pazarlar ve yabanci müsteriler olmustur.  

Firmalar için dis pazarlara girmek ve orada yer edinmek ihracat pazarlamasi yapmayi zorunlu 
kilmaktadir. Bunun için ilk önce firma kendisi ve ürünü için dogru pazari seçmelidir. Sonrasinda bu pazarda,  
pazarlama iletisimi uygulamalidir. Firmanin ürettigi ürüne ve hedefledigi müsterilere göre uygulayabilecegi 
pazarlama iletisimi yöntemleri degismektedir. 

Bu çalismada mermer sektörü incelemeye alinmistir. Rezerv açisindan ülkemiz dünyada avantajli bir 
konumdadir. Ulusal pazardan sonra yabanci pazarlardaki alicilarda ülkemizde çikan mermerleri talep 
etmektedirler. Fakat sektörde faaliyet gösteren isletme sayisinin fazlaliligi yabanci alicilarin alternatiflerini 
arttirmaktadir. Bu nedenle firma gerçekten yabanci pazari hedeflemisse rekabeti avantaja dönüstürerek 
potansiyel alicilara ulasmayi basarmalidir. Bunu gerçeklest irdiginde yabanci pazarla saglayacagi büyüme 
hedefini gerçeklestirmis olacaktir.  

Mermer sektöründe faaliyet gösteren firmalarin uygulayabilecekleri pazarlama iletisimi yöntemleri 
agirlikli olarak uluslararasi fuarlar ve bunun yaninda internette pazarlamadir. Ürün niteligi geregi müsteriye 
satis elemaniyla ürün tanitimi yaparak kisisel satisi da uygulayabilir. Bu üç pazarlama iletisimi yöntemi 
dogrudan satisi gerçeklestirmek için bir araç olmaktadir.  

Yapilan anket sonuçlarinda KOBI’lerin dis ticarete yönelme sebepleri arasinda “Ihracatin Önemli Bir 
Pazar Gelistirme Stratejisi Olmasi” birinci sirada, “Yönetimin Ihracati Firmanin Gerçek Büyüme Amaçlarinin 
Bir Parçasi Olarak Görmesi” ikinci sirada, “Yurtiçi Pazarda Kâr’in Azalmasi” ise üçüncü sirada gelmektedir. 
“Yöneticilerin Dis Pazarlari Aktif Olarak Hedeflemeleri” ve  “Sektör Bazinda Düzenlenen Fuarlara Katilarak 
Tanitim Yapmak” sirasiyla dördüncü ve besinci siralarda yer almaktadir. 

Çalismanin uygulama kisminda yapilan anket degerlendirmesi sonucu firmalara göre en etkili dis 
pazarlara açilma yollarindan “Dogrudan Satis“ ilk sirayi almaktadir. “Temsilcilik açma” ikinci, “E-Ticaret” ise 
üçüncü sirayi almaktadir. Firmalar henüz agirlikli olarak internette pazarlamayi kullanmamaktadirlar. 
Firmalarin en etkili dis pazarlara açilma yolunun dogrudan satis olduguna inandiklari sonucuna ulasilmistir. 

Uygulanan pazarlama iletisimi yöntemleri içinde reklam, kisisel satis, marka olusturma ve marka 
yönetimi, dogrudan satis, internette pazarlama ve ticari fuarlar ve sergiler gelmektedir. Ihracat 
pazarlamasinda bu yöntemlerden ticari fuarlar ve sergiler ve internette pazarlama agirlik kazanmaktadir. 
Uygulama olarak da ticari fuarlar ve sergiler firmalarca disa açilmada en çok uygulanan pazarlama iletisimi 
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yöntemidir. Firmalarca internette pazarlamanin baslangici yapilmis fakat bu yolla gerçeklestirdikleri satislar 
henüz yeterli büyüklüge ulasmamistir. 
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ÖZET 

Günümüzde KOBI’lerin özellikle Avrupa Birligi’nin de çarpici bir sekilde gündeme gelmesiyle, 
uluslararasi pazar bulma, bu pazarlarda kalabilme, dis ticaret etkinligi arayislari daha da önem 
kazanmistir.Yapilan arastirmalar dis pazarlara açilma sürecinde isletme yöneticilerinin tutum ve 
davranislarinda ve bilgi donanimlarinda önemli bazi degisikliler yaptiklarini göstermektedir. Bir çok isletme 
dis pazarlara açilma ile ilgili daha farkli bilgi donanimi olan elemanlar aramakta ve mevcut elemanlarina 
yeni bilgiler kazandirma ugrasina girmektedir. Dis ticaret baglaminda KOBI yöneticilerinin egitim 
gerekliliklerinin arastirilmasini ve degerlendirilmesini amaçlayan bu çalisma 2000 yilinda, ihracat 
performansi ve egitim gereklilikleri konusunda tarafimizdan yapilan çalismanin, AB gündemi çerçevesinde 
“genisletilmis bir örneklem ve kapsamla” yeniden incelenmesini konu almaktadir. Bu çalismada, Güneydogu 
Anadolu Bölgesinin farkli organize sanayi bölgelerindeki KOBI’lerde egitim ve gelistirmeye duyulan ihtiyaç 
ana temasi dogrultusunda, “isletmelerin ürün gerçeklestirme sürecinde zayif yönler”, “müsteri ve pazar 
bilgisine ulasma yöntemleri”, “dis ticarete yönelik algiladiklari engeller”, “yöneticilerin eksiklik duyduklari 
egitim konulari” ve “müsteri ve pazara iliskin sorgulanan bilgi türleri” gibi ana basliklardan olusan bir 
taramaya dayalidir. Aldiklari egitim ve gelistirme programlari açisindan isletmelerin güçlü ve zayif yönlerinin 
belirlenmesi ve tercih ettikleri egitim ve gelistirme faaliyetlerinin ihtiyaçlarina cevap verip vermedigine 
iliskin bir degerleme yapilmistir. Çalisma alan arastirmasi yöntemiyle yürütülmüs, toplanan veriler 
istatistiksel paket programlar (SPSS) arciligiyla çözümlenerek yorumlanmaya çalisilmistir. 

 
1. GIRIS 

Günümüzde KOBI'ler için evrensel bir tanim yapilamamaktadir. Bilim adamlarinin tek bir tanim 
üzerinde anlasamadigi gibi çesitli kamu kurum ve kuruluslari da ortak bir tanim yapmamislardir. Çünkü 
sosyal kurumlar, içinde  bulunduklari sosyal çevreye göre tanimlanip anlasilabilir. Çevre sartlari zaman ve 
mekan itibari ile sürekli degistigi için  bu sartlara göre sekil alan  kurumlarin  tanimlanmasi oldukça 
zorlasmaktadir.  

KOBI’lerin yönetimi çogu zaman isletme sahibinin elindedir. Bu sebeple profesyonel yönetimden 
yoksundurlar. Sahiplerinin kisisel hedefleri ve isletme amaçlari genellikle belirsiz, duygusal ve kisitlayicidir. 
KOBI’ler olaylar karsisinda çabuk etkilenmekte alinan hatali kararlar büyük zararlara ugramalarina ve hatta 
tamamen ortadan kalkmalarina neden olabilmektedir. Pazarla ilgili bilgilerin temininde ve 
degerlendirilmesinde mesleki ve teknik bilgilerin yetersiz kalmasi, sorunlarin çözümü için uzman personel 
istihdamindan kaçinmalari, kendilerinden baska yönetici istememeleri, mevcut yöneticilere yeterince yetki 
devretmemeleri KOBI’lerin çogunlukla içine düstükleri yanlisliklardir.  



 138 

KOBI’lerin büyük firmalara göre bazi üstünlükleri de vardir. Bunlar; esneklik sahibi olmasi, kisisel 
iliskilerin kuvvetli olmasi, bürokrasiyi azaltmasi, istihdama katkisi, rekabet üstünlügü, teknik buluslar ve 
yeniliklere daha fazla imkan tanimasi, bölgede daha genis bir alana yayilarak sermayenin tabana 
yayilmasinin saglanmasi  ve diger sosyal fonksiyonlardir. Bu özellikleriyle gelismis ülkelerdeki KOBI’lerin 
büyük dünya pazarindaki hareket alanlari daha genis olmaktadir. 

Gelismekte olan ülkelerde KOBI’lerin sadece küçük bir bölümü ihracat faaliyetinde bulunmaktadir. 
Bu isletmeler daha çok rekabetin sinirli oldugu iç piyasa için üretim yapmaktadirlar. Ihracata yönelik üretim 
yapmamalarinin baslica nedenleri yetersiz dis talep, ulasim maliyetlerinin yüksekligi, dis piyasa konusunda 
bilgi eksikligi ve iç piyasa sartlarinin daha cazip olusudur. 

 
2. ARASTIRMANIN KONUSU VE PROBLEMIN TANIMI 

GAP projesinin olusturdugu sinerji ile Güney Dogu Anadolu Bölgesi hem Türkiye hem de bölgedeki 
diger ülkeler için önemli bir ekonomik potansiyeldir. KOBI’ler dis pazarlara açilmanin bir sonucu olarak 
artan rekabet yarisinda rol alma yolunda oldukça gayret göstermektedirler. Özellikle Avrupa Birligine uyum 
sürecinin ekonomik yapilanmaya getirdigi aktivite bu gayreti biraz daha kamçilamaktadir. Bu baglamda, dis 
pazarlara açilabilme yetenegi uzun dönemde bir çok KOBI için gelisme açisindan kritik bir basari faktörü 
olarak görülmektedir. Bu durum özellikle büyük isletmelerle karsilastirildiginda devlet politikalari ve yasal 
düzenlemeler baglaminda biraz daha korumasiz olan KOBI’ler için önemlidir. KOBI’lerin büyük isletmeler 
karsisinda daha savunmasiz bir yapida olmalarinin belli basli kriterleri olarak; büyüklük, sektör, endüstri 
yapisi, yatirim potansiyeli gösterilmektedir. Sonuçlar, küçük ve orta boy isletmelerin % 53’ünün kisa ve 
orta dönemde disa açilmalarinin çok zor oldugu ve disa açilma konusunda beklentilerinin olmadigini 
göstermistir. Bu oranin yüksek olusu, mevcut rekabet ihracat potansiyeli baglaminda bir seylerin yanlis 
gittigine baglanabilir. 

Bu baglamda çalismanin amaci Güney Dogu Anadolu Bölgesinde KOBI’lerin daha çok dis pazarlara 
açilmalarini engelleyen faktörleri ortaya koymaktir. Böylece ihracat yapan bu isletmelerin hangi alanlarda 
egitime ihtiyaç duyduklarini tespit etmektir. Bu amaç dogrultusunda çözülmesi amaçlanan problemler 
sunlardir, 

1.KOBI’lerin pazardaki firsatlari görebilmek için yeterli bilgi donanimina sahip olup olmadiklari,  
2.Dagitim ve pazarlama araçlarina iliskin bilgi eksikliginin söz konusu olup olmadigi, 
3.Disa açilma sürecinde ihtiyaç duyduklari finansal kaynaklara ulasma konusunda bilgi eksiklikleri 

olup olmadigi,  
4.Isletmelerin yapacaklari ödemeler ve tahsilatlarla ilgili bilgi eksikliginden dolayi belirsizlik yasayip 

yasamadiklari, 
5.KOBI sahip-yöneticileri isletmelerinde profesyonel yönetici istihdam etmedikleri için bütün 

belgeleri inceleme ve gerekli görüsmeleri yapma faaliyetlerini kendi yetki alanlarinda 
toplamislardir fakat yabanci dil konusunda ihracatta problem yasayip yasamadiklari, 

6.KOBI’lerin eksikligini duyduklari egitim konularinin, daha çok algiladiklari engellerle, yani  
pazarlama, disa açilabilmek ve dis pazarda varliklarini koruyabilmek için gerekli yöntem ve 
süreçler ve finansla ilgili konular olup olmadigidir. 

Firmalarin disa açilma karari hususunda “sahip” yöneticilerin kisisel tutumlarinin etkisi temel neden 
olarak görülmektedir. Bu yöneticilerin kisisel tutumlarini degistirmek ve onlari uluslar arasi piyasalara karsi 
cesaretlendirmek için bazi çarelere bas vurmak mümkündür. Bu çareler arasinda en kalici ve rasyonel olani 
egitim ve gelistirmedir. Hatta egitim ve gelistirmenin dis pazarlardan gelen tatminkar taleplerden daha 
etkin oldugunu iddia eden yazarlar da vardir (Joyal, vd., 1993 : 50-62). Aslinda isletmeler, egitim ve 
ihracati tesvik programlari yoluyla uluslar arasilasmanin daha kolay olacaginin farkindadirlar. Gerçekte 
birçok isletme, çesitli seminerler ve bazi destekleme programlari ya da egitim programlarina halihazirda 
devam etmektedir. 

Yapilan gözlemlere göre, arastirma bulgulari KOBI yöneticilerinin disa açilma ile ilgili ihtiyaç 
duydugu egitim ve gelistirme konularini belirlemeyi amaçlamaktadir. Bu baglamda katilimcilarin asagidaki 
konularla ilgili egitim almalari gerekli görülmektedir: 

° Ihracat ile ilgili tutumlari;  
° Dis pazarlarla iliski kurmalarini engelleyen faktörler (engeller ve zayifliklar);  
° Gelisme için sunulan mümkün egitim alanlari;  
° Gerekli müdahaleler ve kapsamlari;  
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° Tercih edilen egitim konulari; 
° Dis piyasa ile ilgili veri toplama araçlari;  
° Toplanmis bilgi ögeleri;  
° Yönetsel bilgi kullanimi. 

2.1 ARASTIRMA METODOLOJISI VE VERILERIN DÜZENLENMESI 
Arastirma survey yöntemine dayanmaktadir ve arastirma örneklemini 477 Ortaboy isletme 

olusturmaktadir. Geri dönen anket formlari incelendiginde yaklasik olarak hemen hepsinini ankete cevap 
verdigi görülmüs; ancak bazi noksanliklardan dolayi 15 tanesi degerleme disi birakilmistir. Anket sorulari 
daha çok isletmenin karar vericisi durumunda olan sahip yöneticilere sorulmustur. Degiskenler genellikle 
bes puanli Likert tipi ölçege göre düzenlenmistir. Anket sorulari; genel durumu tanimlayici degiskenler, disa 
açilma süreci ile ilgili tutumlarin ölçümü, algilanan zorluklar, güçlü ve zayif yönler, egitim yoluyla 
gelistirilebilecek hususlar ve önerilen egitim yaklasimlari gibi konulari kapsamaktadir.  
2.2  ARASTIRMA BULGULARI VE YORUMU  

Yöneticilerin dis ticaret ve ilgili konulara dair görüslerine iliskin verdikleri yanitlara bakildiginda 
büyük bir çogunlugun dis pazarlara açilmayi bir zorunluluk olarak algiladigi görülmektedir. Bir çok firma hali 
hazirda ihracat yapmakta oldugu cari pazar paylarini artirmak, ya da doymus bazi pazarlarin yerine yeni 
pazarlar bulmak için dis ticareti önemsediklerini vurgulamaktadirlar. Ancak dis pazarlara olan ilginin yüksek 
olmasina ve potansiyel faydalarinin algilanmasina ragmen, ihracat yapma ya da disa açilma pek cazip bir 
firsat olarak görülmemektedir. Disa pazarlara açilmanin önemi konusunda kendini yeterince ikna edemeyen 
yöneticiler, bunun için daha çok iç pazarda varligini sürdürebilmeyi ve dis pazarlara açilmadan önce mevcut 
müsterileriyle yeteneklerini gelistirmeyi ayrica talepleri karsilayamamaktan dolayi günlük islerinde bir 
kontrol kaybi korkusunu neden olarak göstermektedirler. 

Arastirma sonuçlari olumlu tutum ve spesifik ihracat yeteneklerini olusturmak için egitim ve 
gelistirmenin önemli oldugunu ortaya koymaktadir. Elde edilen verilere göre yabancilarla kontak kurmama 
yada kurmanin yollarini bilememe bir sorun olarak isletmeleri etkilemektedir. Ikinci önemli konu firmanin 
faaliyette bulundugu sektör açisindan yabanci piyasalardaki rakipler hakkinda yeterli bilgi bulunmamasidir. 
Üçüncü önemli husus ise ödemeler ile ilgili bilgi noksanligidir. Ancak bunlarin yaninda özellikle pazarlama 
faaliyetinde ve yeni ürünlerin ve teknolojinin takip edilmesinde yada yapilacak anlasmalarla ilgili belgelerin 
hazirlanmasinda dil sorunu bir engel olarak görülmekte ve disa açilmak isteyen firmalar için dil bilir eleman 
çalistirmalari önerilmektedir. 

Isletme sahipleri ihracatla ilgili problemlerini siralarken, almak istedikleri egitim konulari da daha 
çok bu engel ve problemlerle ilgisini göstermektedir. Varsayimlar dogrultusunda, analiz sonuçlari, ankete 
katilan isletme yöneticilerinin pazarlama, finans, yabanci dil, ödeme ve tahsilatlar ve diger ihracat 
prosedürleriyle ilgili bilgi eksikliklerinin oldugunu ortaya koymaktadir. 

Isletmeler için gerek ihracati engelleyen faktörler ve isletmelerin zayif yönleri ve gerekse özellikle 
KOBI’ler için geçerli yapisal dezavantajlar egitim ve gelistirme programlari ile giderilebilir. Bunun için bilinçli 
olarak önce isletmelerin yetenek ve zayifliklarini, üstün ve zayif yönlerini belirlemeleri daha sonra problem 
alanlari belirlenerek gelismesi ve çözümlenmesi olasi alanlar için egitim programlari düzenlenmelidir. 
Çalisanlarin egitilmesinden örgüt gelistirmeye kadar bir çok alanda egitimin pek çok sorunu çözebildigi 
düsünülmektedir. Günümüzde bir çok isletmenin bir sekilde egitimle iç içe oldugu görülmektedir. Ancak bir 
çogunun ortak görüsü aldiklari egitimin kendileri için bir gelisme saglamadigidir. Bunun pek çok nedeni  söz 
konusu olabilir. Bunlardan birincisi isletmelerde egitim verilmeden önce gerekli analizlerin yapilmamasi ve 
rasgele plansiz egitim yatirimlarina gidilmesidir. Ikincisi daha en basinda egitimin isletme tarafindan bir 
“imaj faktörü” olarak görülmesi, gösteris olarak kullanilmasi ve isgörenlere bir seyler yapiliyor izlenimi 
vererek “yanilsatici” bir hosnutluk duygusu yaratmaktir. Bir diger sebep ise verilen egitimin egitimi veren 
kisiler tarafindan çalisanlarin ve isletmelerin ihtiyaçlarina cevap vermekten çok görsel ortamlarda, görsel 
tekniklerle sunucularin görselliklerini ön planda tuttuklari bir tarzla is hayatinin gerçek ihtiyaçlarina cevap 
vermekten uzak olmasidir. Bu yüzden de bu tür egitimleri aldiktan sonra çalisanlarin is hayatlarinda  egitimi 
almadan önceki is hayatlarina göre anlamli bir degisimin olmadigi görülmektedir.  
2.3  Analiz edilen verilere ait istatistiksel analizler 
2.3.1  Ürün Gerçeklestirme Sürecinizde Zayif Yönler/Eksiklikler 
Asagidaki tabloda isletmenizde veya ürün gerçeklestirme sürecinizde zayif yönleriniz veya hissettiginiz 
eksiklikler olabilecek bir dizi kriter siralanmistir.Bunlari ne derece zayiflik ve eksiklik olarak algiladiginizi 
önem derecesine göre belirtiniz? 
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Tablo – 1: Ürün Gerçeklestirme Sürecinizde Zayif Yönler/Eksiklikler 
 Ort. Std. S.  Faktör Yükleri 

Faktör 1: Teknik altyapi problemleri 3,23 0,94  

Ürün kalitesi 3,65 1,23 0,86 

Ürün yenileme 3,32 1,04 0,82 

Esnek üretim  3,15 1,28 0,81 

Üretim kapasitesi 3,35 1,12 0,79 

Esneklik ve hiz 3,29 1,19 0,66 

Stratejik planlama eksikligi 1,76 0,70 0,51 

Faktör 2: Beseri ve lojistik problemler 2,93 0,98  

Yabanci dil eksikligi 2,79 1,07 0,78 

Nakliyat problemleri 2,91 1,19 0,77 

Yönetimin tutumu 3,09 1,24 0,74 

Faktör 3: Nitelikli isgücü ve halkla iliskiler 2,94 0,94  

Yenilikçi tasarim 3,03 1,11 0,83 

Uzman eleman 3,00 1,23 0,68 

Firmanin iç piyasada taninirligi 2,79 1,12 0,68 

Dis piyasada taninmama 2,94 1,13 0,60 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Rotation converged in 8 iterations.  

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,80 

Approx. Chi-Square 257,85 

df 78,00 Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. 0,00  
 Eigenvalues % of Variance Cumulative % 

Faktör 1: 3,77 28,98 28,98 
Faktör 2: 2,80 21,54 50,52 
Faktör 3: 2,62 20,13 70,65 
cronbach alpha : 0,91    

 
2.3.2 Pazar / Müsteri Bilgisine Ulasma Yollari 
Isletmenizin pazar veya müsteri gibi konularda bilgiye ulasma için önemli gördügü ve kullandigi yollar 
nelerdir? (Önem derecesine göre) 

Tablo – 2: Pazar / Müsteri Bilgisine Ulasma Yollari 
 Ort. Std. S.  Faktör Yükleri 

Faktör 1 : Dolayli bilgi kaynaklari 3,87 0,99  

Perakendeci ve bayii ziyaretleri 3,74 0,93 0,86 

Rakipleri inceleme 3,68 1,01 0,79 

Fuarlardan alinan bilgiler 4,03 0,97 0,62 

Pazar arastirmasi verileri 4,03 1,06 0,47 

Faktör 2 : Dogrudan bilgi kaynaklari 3,40 1,05  

Posta yoluyla anketler 2,85 1,16 0,76 

Tanitim anketleri 3,76 1,05 0,71 

Telefon görüsmeleri 3,50 0,99 0,63 

Bilgilendirme seminerleri 3,47 0,99 0,63 

Faktör 3 : Müsteri Iliskileri  4,19 0,78  

Müsteri görüsmeleri 4,15 0,86 0,83 
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Müsteri ziyaretleri 4,24 0,70 0,70 
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: 
Varimax with Kaiser Normalization. Rotation converged in 13 iterations.  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,76 

Approx. Chi-Square 121,36 

Df 45,00 Bartlett's Test of Sphericity  

Sig. 0,00  
 Eigenvalues % of Variance Cumulative % 

Faktör 1: 2,44 24,44 24,44 
Faktör 2: 2,38 23,85 48,29 
Faktör 3: 1,83 18,26 66,54 

cronbach alpha : 0,81  
 
 
2.3.3 Ihracata Yönelik Algilanan Engeller 
Isletmenizin ihracata yönelik algiladigi engelleri önem sirasina göre belirtiniz? (5Çok önemli; 1 Hiçönemli 
degil) 
 

Tablo – 3: Ihracata Yönelik Algilanan Engeller 

 Ort. Std. S. Faktör 
Yükleri 

Faktör 1 : Lojistik Bilgi Eksikligi  3,51 1,17  

Ulasim ve lojistik problemleri 3,41 1,23 0,85 

Temaslarin yetersizligi 3,53 1,02 0,83 

Süreç bilgisi eksikligi 3,32 1,20 0,83 

Takip edilecek süreç konusunda bilgi eksikligi 3,53 0,96 0,82 

Rekabetçi donanim eksikligi 3,26 1,24 0,82 

Uzman isgücü eksikligi 3,71 1,24 0,81 

Yasalara iliskin bilgi  eksikligi 3,26 1,16 0,79 

Faktör 2 : Finansal Süreçlere Iliskin Bilgi Eksikligi 3,40 1,22  

Yabanci dil  eksikligi 3,94 1,28 0,77 

Ödeme yöntemlerine iliskin bilgi  eksikligi 3,24 1,23 0,72 

Finansal eksiklik 3,71 1,12 0,67 

Tahsilatta basari korkusu 3,56 1,19 0,66 

Faktör 3 : Fonksiyonel Pazarlama Bilgisi Eksikligi 3,48 1,25  

Hedef pazar bilgisi  eksikligi 3,32 1,34 0,83 

Ise nereden baslayacagini bilememe 3,41 1,21 0,74 

Yabanci pazarlara iliskin bilgi  eksikligi 3,56 1,21 0,73 

Zayif pazarlama bilgisi 3,44 1,21 0,69 

Dagitim kanallari bilgi eksikligi 3,50 1,29 0,67 

Zaman eksikligi 3,53 1,24 0,66 

Sektörde henüz yeterince iyi bilinmeme 3,32 1,32 0,63 
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: 
Varimax with Kaiser Normalization. Rotation converged in 7 iterations.  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,76 
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2.3.4 Eksikligi Duyulan Egitim Konulari  
Isletmenizde eksikligini hissettiginiz egitim konularini ihtiyaç durumunuza ve önemine göre siralayiniz?  (5 
Çok önemli; 1 Hiç önemli degil) 
 

Tablo – 4: Eksikligi Duyulan Egitim Konulari 

Eksikligi Duyulan Egitim Konulari Ort. Std. S.  Faktör 
Yükleri 

Faktör 1 : Mevzuat ve dis ticaret bilgisi 3,54 1,21  

Ihracat süreci 3,74 1,36 0,87 

Yurt disiyla nasil temas kurmak gerektigi 3,56 1,33 0,86 

Aracilara nasil ulasilacagi 3,59 1,13 0,84 

Yabanci kültürlere iliskin bilgi 3,44 1,28 0,78 

Muhtemel  yabanci pazarlara iliskin bilgi 3,74 1,05 0,71 

Uluslar arasi hukuk ve politika 3,44 1,24 0,67 

Ihracatin yasal yönleri 3,53 1,16 0,61 

Gümrükler ve nakliyat 3,38 1,35 0,48 

Faktör 2: Muhasebe ve Finansman Bilgisi 3,40 1,32  

Finansal kaynak bulma ve kredi envanteri 3,32 1,49 0,84 

Hesaplar ve finansman durumu 3,26 1,40 0,81 

Para tahsili ve ihracat kredisi 3,38 1,33 0,75 

Kur farkliliklari 3,65 1,20 0,73 

Ihracatta parasal islemler 3,47 1,24 0,67 

Tahsilatla ilgili bilgi 3,50 1,26 0,64 

Faktör 3: Sektör ve Pazar yapisina iliskin bilgi 3,65 1,31  

Sektörlere iliskin örnek vakalar 3,32 1,15 0,72 

Sektörlere iliskin ihracat teknikleri 3,62 1,41 0,68 

Yabanci pazar gereksinimleri 3,56 1,13 0,67 

Varolan destekleyici programlar 3,38 1,26 0,65 

Pazarlarin nasil analiz edilecegi 3,32 1,32 0,60 

Faktör 4 : Ürün kalitesine iliskin bilgi 3,40 1,35  

Yurt disinda özel ürün standartlari 3,74 1,19 0,87 

Dis Pazar envanterleri 3,38 1,46 0,68 

Yurt disinda üretim standartlari 3,68 1,20 0,65 

Ürünlerin yabanci pazarlara uyumu 3,53 1,38 0,61 

Ihracat koleksiyonu 3,53 1,46 0,60 
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method:  
Varimax with Kaiser Normalization. Rotation converged in 11 iterations.  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,78 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 931,34 

df 153,00 

Sig. 0,00  
 Eigenvalues % of Variance Cumulative % 

Faktör 1: 5,83 32,41 32,41 
Faktör 2: 3,97 22,03 54,44 
Faktör 3: 3,70 20,55 74,99 
Cronbach alpha : 0,96  
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df 276,00 

Sig. 0,00 
 Eigenvalues % of Variance Cumulative % 
Faktör 1: 6,01 25,04 25,04 
Faktör 2: 4,76 19,82 44,87 
Faktör 3: 4,41 18,36 63,23 
Faktör 4: 3,45 14,36 77,59 
Cronbach alpha : 0,94  
 
2.3.5  Sorgulanan Bilgi Alanlari 
Isletmenizde daha çok ihtiyaç duydugunuz ve arastirdiginiz bilgiler nelerdir? 
(5 Çok önemli; 1 Hiç önemli degil) 
 

Tablo – 5: Sorgulanan Bilgi Alanlari 
Müsteri / Pazara Iliskin Sorgulanan Bilgi Alanlari Ort. Std. D.  Faktör Yükleri 

Faktör 1: Dis piyasaya iliskin bilgileri 3,82 1,14  

Dis piyasaya giris için yasal gereklilikler 3,59 1,26 0,88 

Dis piyasada alicilarin tercihleri 3,88 1,09 0,84 

Gelisen Pazarlar 3,94 1,01 0,81 

Dis piyasadaki uluslararasi rekabet 3,82 1,09 0,80 

Dis piyasanin ekonomik arka plani 3,35 1,30 0,76 

Dis piyasada rekabet edilmesi gereken mevcut ürünler 3,85 1,26 0,74 

Dis piyasada yerel rekabet 3,79 1,12 0,69 

Dis piyasada fiyat egilimleri 3,97 1,00 0,66 

Faktör 2: Ekonomik ve politik bilgiler 3,66 1,17  

Devlet yardimlari (tesvikler vs.) 3,47 1,21 0,92 

Döviz kuru dalgalanmalari 3,76 1,21 0,69 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Rotation converged in 3 iterations.  

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,84 

Approx. Chi-Square 292,66 

Df. 45,00 Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. 0,00 
 Eigenvalues % of Variance 
Faktör 1: 3,90 39,00 
Faktör 2: 3,86 38,60 
Cronbach alpha : 0,89  

 
3. SONUÇ 

Ekonomisi KOBI’ler üstüne kurulu olan Ggüneydogu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren küçük ve 
orta boy isletmelerin disa açilma yada ihracatta bulunma açisindan ele alindigi bu çalismada; ihracat yada 
dis pazarlara açilma sürecinde isletmelerin karsilastigi sorunlarin egitim ile olan baglantisi, aldiklari mevcut 
egitim ve sorunlari çerçevesinde almalari önerilen egitim konularinin neler oldugu satir aralarinda 
görülmektedir. 

Arastirma bulgularina göre isletmelerin ihracata olan egilimleri ile ihracatla ilgili tutumlari arasinda 
bir çeliski gözlenmektedir. Gözlemler ve elde edilen veriler sonucunda dis piyasalara açilmayi isteyen firma 
yöneticilerinin isteklerini faaliyete geçirme konusunda çekimser kaldiklari görülmektedir. KOBI’lerin kararlari 
genellikle sahip-yöneticilerin etki alanindadir. Bu durumda sahip-yöneticilerin tutum ve algilari isletmeyi 
derinden etkilemektedir. Bu nedenle KOBI’lerin uluslararasilasma sürecinde karar vericilerinin temel 
degisken oldugu ileri sürülebilir(Kedia, ve Chokkar,1986:33-43; Ogram, 1982: 70-84)  
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Miesenbock (Miesenbock, 1988: 42-61) uluslararasilasma sürecinde, KOBI’lerin yönetiminde karar 
verme konumundaki yöneticilerin durumunun önemli bir degisken oldugunu çalismalarindaki bulgularla 
desteklemektedir. Diger birçok yazarlar, uluslar arasi ticaret boyutunda ihracat süreci ve kendi personelinin 
oryantasyonuyla ilgili risk ve zorluklara iliskin algilarinda disa açilmayan isletmelerle disa açilan isletme 
yöneticileri arasinda açik farkliliklarin bulundugunu belirtmektedir (Sharkey, vd. 1989: 33-40; O'Rourke, 
1985: 25-29). Leo, Monnoyer-Longe, ve Philippe(Philippe, 1990: 31-62) disa açilan firmalarin 
belirleyiciliginin yegane kriterinin, profesyonellesemeyen ve kurumsallasamayan sahip-yöneticilerin 
oldugunu vurgulamaktadirlar. Bu yöneticilerin disa açilamama konusunda duyduklari tereddüt ve 
belirsizligin temel nedeni isletmelerinden kaynaklanan teknik özelliklerin yani sira ayni zamanda bir çok 
konudaki bilgi eksiklikleridir. 

KOBI’lerin dis pazarlarla iliski kurmalarini engelleyen faktörlerin baska bir ifadeyle ihracat 
zayifliklarinin büyük ölçüde benzerlik gösterdigi görülmektedir. Isletmelerin hali hazirda aldiklari egitim 
daha çok yönetim teknikleri ve süreç gelistirme teknikleri ile ilgilidir. Halbuki, çok yüksek fiyatlarla getirilen 
makineler yeterli bilgi olmadigi için atil fonksiyonlarla çalistirilmakta yada o makineye uygun üretim ve 
yönetim teknigi uygulanamamaktadir. Bununla beraber özellikle uluslar arasi pazarlarda daha düsük 
maliyetle kaliteyi saglayabilmek için mevcut ve potansiyel talebe üretim konusu, teknigi ve yöntemleriyle 
de cevap vermek gereklidir. Öyleyse üretim, teknik ve yönetim konusunda verilen egitimler pratige daha 
yakin ve rekabete cevap verecek nitelikte olmalidir. Isletme etkinligi açisindan gerekli ancak yeterli 
olmayan bu egitim faaliyetleri ihracat ve pazarlama egitimiyle de desteklenmelidir. Yapilan çalismada 
isletme sahiplerinin yönetim ve prosedür konularin in yani sira agirlikli olarak, pazarlama ve finans 
konularini da dis pazarlara açilmalari için engel olarak algiladiklari ortaya çikmistir. Bu dogrultuda da egitim 
için önerilen konular daha çok ihracatla ilgili prosedürler, pazarlama, üretim, ve finans konularinda 
olmustur. 

Isletmelere özellikle ihracatla ilgili takip edilecek ve uymalari gereken yöntem ve süreçler hakkinda 
bilginin verilmesi gereklidir. Çünkü ihracatla ilgili amaci gerçeklestirmek önce bu amaca götürecek yollari 
yani süre ve yöntemi bilmekle mümkündür. Ayni zamanda isletmelerin dis pazarlara açilmalari iyi pazar 
arastirmalari ve egitim ihtiyaçlari analizleriyle mümkündür. Isletmenin bu konulardaki uzmanlari özellikle 
pazarlama veri tabanlarinin hazirlanmasi konusunda ve dagitim ve tutundurma konularinda egitim almali, 
potansiyel pazarlari görme ve bu pazarlari mevcut pazarlar haline getirme konusunda bilgilenmelidirler. Bu 
baglamda sahip yöneticiler örgüt gelistirme teknikleri, pazarlama faaliyetleri, finans kaynaklari ve ihracati 
gerçeklestirmek için gerekli prosedürlerle ilgili egitim programlarina  hem kendileri hem de çalisanlari 
açisindan agirlik vermeleridir. Bir diger üzerinde durulmasi gereken konu finansman açisindan büyük ölçekli 
firmalara göre daha sinirli imkanlari bulunan KOBI’ler finans, hammadde, pazar ve egitimle ilgili pek çok 
ihtiyaç ve isteklerini birlikte yapacaklari isbirlikleriyle karsilayabilmelidirler.  

Arastirmada varsayimlar dogrultusunda KOBI’lerin pazardaki firsatlari görebilmek için yeterli bilgi 
donanimina sahip olmadigi, dagitim ve pazarlama araçlarina iliskin bilgi eksikligi oldugu ve disa açilma 
sürecinde yeterli finans kaynaklarina sahip olmadiklari, bu kaynaklari nasil elde edeceklerini bilmedikleri, 
ihracatla ilgili takip edilecek prosedürler hakkinda yeterince bilgiye sahip olmadiklari, bunlarin elde 
edilmesiyle ilgili bilgi eksikliklerinin söz konusu oldugu tespit edilmistir. Bu çalismada ankete cevap verenler 
tarafindan ifade edilen dis piyasa ile ilgili veri toplama araçlarinin neler oldugu, toplanacak verilerin neleri 
kapsamasi gerektigi ve bu bilgilerin yöneticiler tarafindan nasil kullanildigina iliskin sonuçlarda ilgi çekicidir. 
Bununla beraber dikkat çeken bir baska husus mevcut kaynaklardan toplanan verilerin yöneticiler 
tarafindan pek kullanilmadigidir.  
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ÖZET 

Günümüzün hiper-rekabet ortamlarinda, alicilarin ürün çesidi, kalite ve hizmet beklentileri yaninda 
fiyatlara olan duyarliliklari da giderek artmaktadir. Bu da rakiplerine nispeten yüksek maliyetleri bulunan 
KOBI’leri hem satis ve karliliklarini artirmak hem de fiyat rekabetinde üstünlük saglayabilmek için birim 
maliyetlerini kaliteleriyle mütenasip bir seviyeye düsürmeye zorlamaktadir. Bu nedenle bu çalisma ile 
KOBI’lere bu yönde bir katki yapilmasi amaçlanmistir.  

Bu baglamda bu çalismada önce maliyetle ilgili kavramlar ve onu etkileyen etmenler tanitilacak, 
sonra maliyet düsürme teknik ya da yöntemleri ile fiyat olusumu açisindan maliyet hesaplama yaklasimlari 
ele alinacaktir. Ayrica çalismada basarili bir maliyet düsürme programinin ögelerine de - özet olarak - yer 
verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: KOBI, Fiyat rekabeti, Maliyet, Yaklasim, Teknik. 
GIRIS  

Insan ihtiyaçlari sinirsiz, ihtiyaçlarin giderilmesinde kullanilan kaynaklar ise (üretim faktörleri) kittir. 
Bu nedenle insanoglu kit kaynaklari akilci sekilde yani israf etmeden idareli tüketmek ya da kullanmak 
zorundadir. Israfin oldugu yerde refah kayiplari ortaya çikar. 
 Isletme ya da KOBI düzeyinde, -özellikle fiyat rekabetinin geçerli oldugu pazarlarda- maliyetlerin 
düsmesi ya da düsük maliyet stratejisinin uygulanmasi, bir yandan karliligi diger yandan da KOBI’nin 
uluslararasi piyasalardaki rekabet gücünü artirir1, yeni yeni büyüme ve gelisme firsatlari olusturur. düsük 
maliyetlerle çalisan bir firma önce ucuz, sonra da bazi ek önlemlerle kaliteli ürünler üreterek dünya 
piyasalarina girer ve tutunur. Bu da ulusal refahi artirir.  
 Bu nedenle maliyet düsürme önemlidir. Ancak, günümüzde KOBI’leri zorlu günler beklemektedir. 
Çünkü KOBI’ler, daralan rekabetçi  piyasalarda, küresellesme vb. nedenlerle, bir taraftan satislari artirma 
baskisina maruz kalirlarken diger taraftan da düsen brüt kar marjlari dolayisiyla giderleri kismak zorunda 

                                                 
1Porter (1980: 34-46)’e göre firmalar, su üç genel strateji ile pazarda rekabet üstünlügü ya da üstün bir konum 
kazanirlar. Bunlar; farklilastirma, düsük maliyet liderligi ve pazar uzmanligi’dir. 
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kalmaktadirlar. Sonuçta KOBI yöneticileri daha az kaynak ile daha fazla is yaratmaya 
zorlanmaktadirlar(Kotler 1998: 26 ve 33).  

Üstelik AB müzakere çerçevesi, KOBI alt yapisindaki vb. yetersizliklere tuz biber ekmektedir. Bu 
çerçeve, KOBI’lerde verimliligi artirici ögeler yerine maliyetleri yükseltici, dolayisiyla rekabet gücünü azaltici 
ögeler ve etkiler içermektedir.  

Bu kosullar altinda, KOBI’ler, hem satis ve karliliklarini artirmak hem de fiyat rekabetinde üstünlük 
saglayabilmek için birim maliyetlerini düsürmek durumunda kalmaktadirlar. Konunun önemi dolayisiyla 
KOBI’lere, bu bildiri ile, bu dogrultuda bir katki yapilmasi amaçlanmistir. Bu katki özellikle fiyat rekabeti 
uygulayan KOBI’lere yöneliktir. 

 
1. GIDER MALIYET KAVRAMLARI, TÜRLERI VE MALIYET SISTEMLERI 
Gider ve Maliyet Kavramlari 

Gider, isletme faaliyetlerinin ve varliginin sürdürülebilmesi ve bir gelir elde edilmesi için belli bir 
dönemde kullanilan veya tüketilen mal ve hizmetlerin parasal tutaridir. Isletme islevlerinin yürütülmesi için 
gerekli olmayan veya normal ölçüleri asan harcama, tüketim ve kullanimlar gider degil “zarar” adini alir.  

Maliyet ise bir sinai isletmenin üretime yönelik olarak katlandigi giderlerin, yani normal ölçüler için 
üretimde kullandigi veya tükettigi mal ve hizmetlerin parasal tutaridir: 
Gider veya Maliyet Türleri 

Gider ya da maliyetler çesitli ölçütler esas alinarak siniflandirilmaktadir. Kullanilan ölçüte bagli olarak 
farkli maliyet giderleri elde edilir. Isletmecilik uygulamalarinda kullanilan baslica siniflandirma ölçütleri ve 
gider türleri sunlardir: 
 Maliyetin üretim seviyesine bagli duyarliligina göre sabit maliyet ve degisken maliyet. 
 Maliyetin belirlenmesine (hesaplanmasina) esas alinan üretim miktarina göre toplam maliyet ve 
birim maliyet. 
 Maliyetin üretim konusu olan ürüne yüklenebilirligine göre direkt ve endirekt maliyet. 
 Maliyete üretim faktörlerinin fiilen kullaniminin esas alinip alinmamasina göre fiili maliyet ve 
alternatif maliyet. 
 Maliyetin geçmise veya gelecege iliskin olmasina göre gerçek maliyet ve tahmini maliyet. 
 Maliyetin gerçeklestirdigi veya ortaya çiktigi isletmecilik fonksiyonuna göre tedarik maliyeti, 
üretim maliyeti, pazarlama maliyeti, finansman maliyeti, yönetim maliyeti, stok maliyeti, tasima maliyeti, 
arastirma/gelistirme maliyeti v.d. 
 Maliyetin olustugu yere göre is yeri maliyeti, üretim hatti maliyeti, bölüm maliyeti, fabrika 
maliyeti, siparis maliyeti, parti maliyeti v.d. 
 Maliyetin likidite etkisine göre nakit çikisi gerektiren maliyetler ve nakit çikisi gerektirmeyen 
maliyetler. 
 Maliyete esas alinan girdi (üretim faktörü) çesidine göre isçilik maliyeti veya personel maliyeti, 
sermaye maliyeti, malzeme maliyeti. 
 Maliyetin isletme yönetimince denetlenebilirligine göre denetlenebilen  (kontrol edilebilen) 
maliyetler ve denetlenemeyen (kontrol edilemeyen)  maliyetler. 
 Batik maliyet ve farklilasan maliyet. 
 Maliyet düsürme önlemleri, bir Pareto ya da ABC analizi çerçevesinde belirlenecek  maliyet 
türlerinin bir kaçinda ya da hepsinde alinabilir. 
Maliyet Sistemleri ya da Hesaplama Yöntemleri 
.  Uygulamada farkli kistaslara ve faktörlere bagli olarak çesitli maliyet sistemleri kullanilmaktadir. 
Bu sistemlerde giderler önce türlerine göre saptanir, sonra gider yerlerine dagitilir. Buradan da üretilen 
mamullerle yüklenir.  
 Maliyet sistemleri kapsadiklari gider türlerine göre tam, degisken ve normal maliyet sistemleri 
olarak uygulanabilir.  

Tam maliyet sistemi, sabit genel üretim giderleri de dahil, tüm üretim giderlerini bütünüyle mamul 
maliyetlerine yükleyen sistemdir. Degisken maliyet sistemi ise, sabit genel üretim giderlerini bütünüyle 
mamul maliyetleri disinda birakarak dönem gideri seklinde gelir-gider tablosuna yansitan bir sistemdir. 
Normal maliyet sistemi ise sabit genel imalat giderlerini toplam kapasiteye dagitarak, sadece kullanilan 
kapasiteye düsen kismini mamul maliyetlerine yükleyen, bos kapasiteye düsen bölümünü ise dogrudan 
gelir-gider tablosuna (çalismayan kisim giderleri) yansitan yöntemdir. 
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 Mamul maliyetlerinin üretimden önce ve sonra saptanmasina göre maliyet sistemleri fiili ve standart 
maliyet sistemi olarak ikiye ayrilir. 
 Fiili maliyet sisteminde üretilen mamul maliyetleri üretim yapildiktan sonra üretim giderlerinin fiili 
tutarlari esas alinarak saptanir. 

Standart maliyet sisteminde, üretilen mamul maliyetleri üretim yapilmadan önce giderlerin bilimsel 
esaslarla belirlenmis, olmasi gereken tutarlari esas alinarak saptanir. 
 Maliyet sistemleri imalat yöntemlerine göre siparis ve safha maliyet sistemleri olarak ikiye ayrilir 
ve diger sistemlerle birlikte uygulanabilirler. 

Siparis maliyet sistemi, belli partiler halinde birbirinden farkli mamuller üreten isletmelerde kullanilir. 
Bu yöntemde direkt ilk madde ve malzeme ile direkt isçilik giderlerinin dogrudan dogruya üretim partileri 
itibariyle saptanip izlenmekte, genel üretim giderleri gider dagitim tablosundan hesap yoluyla bulunan 
uygun yükleme paylari yardimiyla üretim partileri arasinda dagitilmaktadir. 

Safha maliyet sistemi, tek bir mamulün üretimini yapan isletmelerde uygulanir. Ayrica belirli agirlik 
katsayilarindan yararlanilarak tek bir standart mamul türünden ifade edilebilen çesitli mamullerin üretimi 
durumunda da uygulanabilir2. 

Bu sistemlerden dçesitli amaçlarla yararlanilabilir. Örnegin, gisken maliyet sistemi, piyasa ya da 
rekabet fiyatini degerlendirmek ve fiyatin alt sinirini belirlemek için kullanilabilir. 
 
2. BIRIM MALIYETLERI ETKILEYEN FAKTÖRLER 

Isletmeler sosyo-teknik  sistemler olarak incelenir. Bu baglamda maliyeti etkileyen faktörler  iki 
kategoride toplanabilir. (1) Is akisi (teknoloji ve çalisma yöntemleri), üretim girdileri, kapasiteleri (emek, 
sermaye, malzeme, dogal kaynaklar, enerji, bilgi, örgüt ve yönetim) ve Çevre faktörleri; (2) Isletme 
kontrolü altindaki iç faktörler ve isletme kontrolü disindaki dis faktörler (sekil 1). 

Sistem mantigi içinde, maliyeti olusturan sistem ögeleri isletme çevresinden etkilendiginden 
maliyetlerin de isletme disindan gelen ve kontrol edilemeyen sekil 1’deki bazi faktörlerden etkilenmesi söz 
konusudur. Bu çalismada agirlikli olarak iç faktörler incelenecektir. 

Sekil 1’deki faktör siniflamasinin amaci, maliyetleri düsürmede dikkate alinacak öncelikli alanlarin 
(faktörlerin) belirlenmesidir. Yapilan arastirmalar tek bir faktörle ilgili ayrintili bir çalisma yapmaktansa, 
birden fazla faktöre yönelik olarak belirli oranda birbiriyle uyumlu düzenlemelere gitmenin toplamda daha 
büyük maliyet düsüsleri ortaya çikardigini göstermektedir (sinerji etkisi). 

Maliyetleri düsürmenin ilk adimi, isletmede onlari etkileyen tüm faktörleri ve birbirine zit etkilerini bir 
arada görebilmek ve isletme stratejileri ve amaçlari çerçevesinde bir degerlendirme yapmaktir. Genellikle 
esnek faktörlerle ilgili olanlardaki maliyet düsürme düzenlemeleri, kati faktörlere göre daha az yatirim 
gerektirmektedir. 

Sekil 1’deki faktörlerin birkaçi, bir ABC analizi yapilarak,  öncelikli maliyet düsürme alanlari olarak 
seçilip, bunlar üzerinde yogunlasilabilir ve maliyet düsürme teknik ve yöntemleri bu alanlara uygulanabilir. 

 
3. BIRIM MALIYETLERI DÜSÜRMEYE YÖNELIK TEKNIK VE YÖNTEMLERI  

Günümüzün hiper rekabet ortamlarinda insanlarin ihtiyaçlarini rakiplerden daha iyi, daha hizli ve 
makul bir fiyatla karsilamak esastir. Bu gerçek, maliyetleri düsürürken ve ilgili teknik ve yöntemleri 
uygularken gözden irak tutulmamalidir. Bu nedenle maliyetleri düsürerek düsük maliyetlerle çalisma, fiyat 
disi rekabetin geçerli oldugu piyasalarda, düsük maliyet stratejisinde oldugu gibi kesin bir amaç olarak ele 
alinmamali, diger rekabet faktörlerini destekleyerek, satislari ve kari artirmanin bir araci olarak 
görülmelidir.  

Maliyet düsürme teknikleri, bu bildiride “Birim Maliyeti Düsürme Teknikleri” ya da “Verimliligi 
Artirma Teknikleri” ile es anlamli olarak kullanilmistir. Bu teknikler sabit maliyetleri düsüren ve degisken 
maliyetleri düsüren teknikler  ya da  üretim ve satisi artiran teknikler, girdi israfini azaltan ve etkinlestiren 
teknikler, tedarik, üretim ve pazarlama yönetimini, teknolojileri ve süreçleri iyilestiren teknikler olarak vb. 
sekillerde ele alinabilir. 

                                                 
2 Not: Maliyet sistemleri ya da yöntemleri, ilgili yazinda maliyetlerin dagitiminda esas alinan baza göre belirlenen 
yöntemler veya global rekabet amacina yönelik olarak belirlenen yöntemler olarak da 
siniflandirilabilmektedir(Bak.:Karcioglu R. Stratejik maliyet yönetimi, Erzurum, 2000. ).   
 



 149 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
)                                      
) 
 
 
 
 
 
 

  *) Kolay degistirilemeyen                                               ) Isletmenin denetimi altinda 
**) Kolay degistirilebilen                                                    ) Isletmenin denetimi disinda 
 

Sekil 1: Maliyeti Etkileyen Faktörlerin Bütünlesik Bir Modeli 
Kaynak: S.K. Mukherjee ve D.Singh, 1975, s. 93’den uyarlanmistir. 

   
Isletmelerde birim maliyet düsürme ile ilgili teknikler, israfi ve hatalari önlemeye veya birim maliyeti 

düsürmede ölçek ekonomilerinden yararlanmaya yönelik tekniklerdir. Bu açidan ürüne deger katmayan tüm 
unsurlar “israf” sayilmaktadir. Bu teknikler, isletmelerde hata yapilmadan çalisilmasina ve üretim 
kaynaklarinin israf edilmeden en rasyonel biçimde kullanilmasinina (uygun teknoloji seçimi) iliskin 
tekniklerdir. Asagida ilgili yazinda rastlanan bazi maliyet düsürme teknikleri ayrintiya girilmeden örnek 
olarak tanitilmistir. 

Maliyet Düsürme Teknikleri Siniflamasi Için Bir Örnek 
Örgüt etkililiginin yönetimi teknikleri (Verimlilik artirma veya maliyet düsürme programlari) 
OD/PIP yaklasimi 
ALA performans artirma programi 
Maliyet düsürme çemberleri 
Sermaye kaynaklarinin kullaniminin iyilestirilmesi teknikleri 
Atik madenin azaltilmasi ve enerji tasarruf programlari 
Bakim gelistirme 
Toplam kalite yönetimi 

Isletmede Birim 
Maliyet 

Faktörleri 

Iç faktörler Dis faktörler 

Kati   
faktörler*) 

Esnek 
faktörler**) 

Yapisal 
Degisiklikler 
Düzenlemeler 

Dogal Kaynaklar Hükümet       ve 
altyapi 

Ürün 

Fabrika ve 
teçhizat 

Teknoloji 

Malzeme ve 
enerji 

Insan 

Organizasyon 
ve sistemler 

Çalisma 
metotlari 

Yönetim 
biçimleri 

Ekonomik 
degisiklikler 

Nüfus ve sosyal 
degisiklikler 

Emek 

Arazi 

Enerji 

Hammaddeler 

Kurumsal 
mekanizmalar 

Politika ve 
stratejiler 

Altyapi 

Kamu 
isletmeleri 
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Insan kaynaklarinin etkili yöneltimi teknikleri 
Isgücünün güdülenmesi 
Isçilerin katilimi 
Diger bazi maliyet düsürme teknikleri 
Endüstri mühendisligi teknikleri ve ekonomik analizler 
Is etüdü 
Japonlarin 5S teknigi 
Pareto analizi 
Tam zamaninda üretim yaklasimi 
Deger analizi 
Maliyet-fayda analizi 
Sifir bazli bütçe 
Maliyet verimlilik tahsisi 
Davranissal teknikler 
Örgüt gelistirme 
Beyin firtinasi 
Güç alani analizi 
Nominal gruplama teknigi vb. 
 

4. ÖNEMLI BAZI MALIYET DÜSÜRME ANALIZLERI VE TEKNIKLERI 
4.1. Maliyet Düsürmeye Yö nelik Bazi Ekonomik Analizler  
Pareto Analizi 

Pareto analizi, genellikle “80/20 Kurali ya da “ABC-Analizi” olarak da adlandirilan ve sonucu yüzde 
80’inin harcanan çabanin %20’si ile ortaya çiktigi ilkesine dikkati çeken Italyan ekonomisti Pareto’nun adi 
ile anilmaktadir. Pareto analizi en önemli birkaç konu veya sorun üzerinde dikkati yogunlastirdigindan ve 
önceliklerin belirlenmesine yardimci oldugundan “maliyet düsürme” alanlarinin seçimi için yararli bir araçtir 
(Maliyet agirlik merkezi analizi). 

Pareto ya da ABC-Analizi sanayi ve hizmet sektörü isletmelerinde planlama ve üretimin tüm 
alanlarinda önemli bir karar destegi saglar. Rasyonalizasyon önlemlerine yönelik çalismalarda ürünler; 
maliyet birimleri, maliyet kalemleri,ciro, kar, katki payi ya da maliyet içindeki paylari açisindan A-,B-,C- 
önem derecelerine ayrilir ve önemli A- parçalari üzerinde yogunlasilir.  

Analiz pazarlama, stok analizi, kalite kontrol, satin alma, satis analizi, stok ve maliyet azaltma 
süreçleri gibi çesitli üretim ve yönetim alanlarinda kullanilmaktadir.. ABC- ilkesine göre yapilabilecek diger 
analizler asagida verilmistir: 
 

Zaman yönetimi Imalat maliyeti  analizi 
Masraf yeri analizi Imalatta dar bogaz analizi 
Üretim araci analizi Imalatta is akis analizi 
Müsteri analizi Iskarta analizi 
Geçis zamani analizi Atik analizi 

 
Deger Analizi 

Gelir ile gider arasindaki fark bir ürünün isletme içindeki degerini olusturur. Degeri artirmak için 
geliri artirip, giderleri kismak gerekir. Burda çözüm ‘Hangi giderler kisilmali ?’ sorusunun cevabinda gizlidir. 
Bu konuda Bronner ‘in arastirmasi bize yol göstermektedir. Bronner’e (1958) göre maliyetteki çesitli 
bölümlerin yaklasik paylari söyledir (Sekil 8): 
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Sekil 7: Çesitli bölümlerin ürün maliyetindeki paylari 
 

Tedarik ve satis, imalat ve kalite kontrolü bölümlerinden de ilgililerin katilmasi gereken bu isbirligi 
için Amerikali Miles 1947’de bir yöntem gelistirmistir. Bu analiz  degerin maliyet yönüyle ilgilidir ve 
maliyetleri düsürmeye yöneliktir.  
 Deger analizi;  maliyet, yarar gibi islev ögelerini  bir deger artisi yönünde dengeli ve uyumlu biçimde 
etkilemek amaciyla  islev yapilarinin sistematik biçimde analizi olarak tanimlanir( DIN 69 910). Amaci, bir 
üründen istenen islevi, en düsük giderle en büyük yarari ve böylece en yüksek geliri getirecek biçimde 
saglamaktir. 
 Deger analizi, bununda ötesinde yalniz ürünlere degil, bir isletmede ekonomik olarak 
gerçeklestirilmeleri gereken tüm akis, organizasyon ve olgulara uygulanabilecek bir düsünce biçimi olarak 
kendini kanitlamistir.. 
Maliyet-fayda Analizi 

Maliyet-Fayda Analizi,  verili bir projenin faydalarinin maliyetlerine oranini belirlemede yararlanilan 
güçlü bir maliyet düsürme ya da verimlilik artirma teknigi olup, ayni zamanda, bir amaca erisebilmenin en 
ucuz yollarinin bulunmasinda veya verili bir harcama düzeyi ile mümkün olan en yüksek degerin elde 
edilme yollarinin belirlenmesinde de kullanilabilir. 
Sifir Bazli Bütçe 
 Sifir bazli bütçe, tüm yöneticilerin sifirdan baslayarak (sifir bazli), tüm bütçe taleplerini dogrulamalarini 
gerektiren bir isletme, planlama ve bütçeleme sürecidir. Bu yöntem isin nasil daha iyi yapilabilecegine ek 
olarak harcanan her kalem paranin savunulmasi sorumlulugunu da yöneticilere yükler. Sifir bazli bütçe,üst 
yönetimin stratejik planlama etkinliklerinin, yönetim hiyerarsisinin her düzeyinde gerçeklestirilen, 
programlama  ve kontrol islevleri ile iliskilendirilmesine yardimci olur. Bu teknigin teorik dayanagi asagidaki 
dört maliyet kategorisinin analizi ve yeniden tahsisidir: 
1. Maliyet sakinma. Tahmin edilen ve bütçeye konulan ancak harcanmayan bir  
maliyet kaleminin baska yere aktarilmasi veya bütçeden çikartilmasi. 
2. Maliyet düsürme. Bütçeye konulmus ve harcama asamasinda olan bir maliyet kaleminin maliyetinin 
düsürülmesi. 
3. Maliyet kontrolü. Harcamanin yapilmasi; ancak kalemin maliyetinin bütçe standartlari içinde tutulmasi. 
4. Maliyet etkinligi. Uzun dönemde performansi artiracagi veya maliyetleri düsürecegi için bütçede tahsis 
edilen harcamanin artirilmasi. 
Standart Maliyet Sistemi ve Maliyet Düsürme 

Standart maliyetler hem geçmis deneyimleri hem de denetlenmis deneyimleri kullanan ve bilimsel 
incelemelere dayanan önceden saptanmis maliyetlerdir. Maliyetler önceden saptanan direkt malzeme, 
direkt isçilik ve genel üretim giderleri standartlarina göre hesaplanmaktadir. 

Standart maliyet sisteminde gerçeklesen maliyetlerle standartlar karsilastirilarak sapmalarin 
belirlenmesi, analizi ve degerlendirilmesi yapilmaktadir. Bu sistem böylece, kaynak israfini azaltmada bir 
yönetim araci niteligi tasimaktadir. 

Is hazirlama %13 

Malzeme %6 

Imalat %6 

Tasarim ve 
Gelistirme  

%75 
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Standart maliyet sisteminin uygulanabilmesi için hem isletme içi kosullarda, hem de ekonomik 
kosullarda istikrarin olmasi bir ön kosuldur. Bundan baska, faaliyetlerin zaman ve hareket etütlerinin 
yapilmasi, üretim araçlarinin mühendislik çalismasinin yapilmasi, direkt madde ve malzemelerin 
miktarlarinin belirlenmesi, esnek bütceye geçilmesi vb. gerekir.  
4.2. Maliyeti Düsürmeye Yönelik Is Etüdü Teknikleri 

Üretim faktörlerinden mümkün en yüksek düzede yararlanabilmek için,aralarindaki iliskilerin 
bilinmesi, düzenlenmesi ve ölçülmesi gerekir. Bu amaca yönelik sistematik arastirmalarin tümüne Is 
Analizleri denir. Is analizleri; biri islerin daha basit ve verimli yapilma olanaklarini arastiran ve yeni 
yöntemler gelistiren, digeri üretimi olusturan faktörlerin miktarlarini saptamaya çalisan iki faaliyet 
grubundan ibarettir. Birinci gruptaki faaliyetler Metod gelistirme veya Is basitlestirme, ikinci gruptaki Is 
Ölçümü adlari ile tanimlanir.  

Bugüne kadar gelistirilen ve uygulama sansi bulunabilen is ölçümü teknikleri söyle siralanabilir: 
Dogrudan ölçme (zaman ölçümü) 
Faaliyet ya da is örneklemesi 
Plan zamanlar yöntemi 
Elemanter hareket standartlari 
Sorarak tespit  

Stok Yönetimi (Kontrolü) 
Bir üretim sisteminde üretilen mamule dolaysiz veya dolayli olarak katilan bütün fiziksel varliklar ve 

mamulün kendisi “stok” kavrami içinde düsünülebilir. Stoklar söz konusu varliklarin miktarlari veya parasal 
degeri ile ölçülür. 

ÜPK, tedarik, satis ve maliyet muhasebesi departmanlari açisindan da uygun görülen stok 
siniflandirmasi söyledir: Hammaddeler, yari mamuller, mamuller, hazir parçalar,yardimci malzemeler 

Stokarla ilgili maliyet unsurlari üç grup altinda toplanmaktadir: (1) Stok Bulundurma Maliyetleri:  Bu 
maliyetler stoklarin elde bulundurulmasi ile ilgilidir. Elde tutulan stok miktari arttikça stoklama maliyetleri 
de artis gösterir. (2) Siparis Maliyetleri: Mallarin siparis edilmesi için katlanilan maliyetlerdir. Telefon, 
tasima, yollardaki mallarin sigortasi, gelen mallarin sayimi, kalite kontrolünün yapilmasi gibi maliyetlerdir. 
(3) Stok Bulundurmama Maliyetleri: Isletmenin müsteri talebini karsilayamamasi ya da üretimde 
aksamalarin olmasi gibi stoklarinda yeterli mal bulundurmamasi nedeniyle ortaya çikan maliyetlerdir. 
Müsteri kaybi sonucunda itibarin azalmasi, edilecek kardan mahrum kalmak gibi maliyetlerin ölçülmesi 
oldukça zordur. 
 Etkili bir stok kontrolü ve amaci bu üç maliyetin toplamini minimize etmek yani bunlar arasinda 
optimal denge noktasini bulan politikacilari saptamak ve uygun yöntemlerle islemleri yürütmektir. Ancak bu 
yapilirken Pazar ve rekabet kosullari dikkate alinmalidir.  

Her isletme; büyüklügüne, tepe yönetimi politikalarina, üretim tipine, mali olanaklarina ve daha 
birçok faktöre göre olusturdugu bir stok kontrol yöntemi ve modelleri uygular. Stok kontrolü kapsamina 
giren degerleme yöntemlerinden belli baslilari sunlardir: Gözle Kontrol Sistemi:, Çift Kutu Yöntemi, Sabit 
Siparis Periyodu Yöntemi, Sabit Siparis Miktari Yöntemi, ABC Stok Denetim Sistemidir.  

Stok kontrolü kapsamina giren degerleme modellerinden belli baslilari ise sunlardir: ESM (Ekonomik 
Siparis Miktari) Modeli,  Simulasyon Ile stok Kontrolü, Malzeme Ihtiyaç Planlamasi, JIT Modeli, Disardan 
Alim (Out -Sourcing).  
Maliyet Düsürmede üretim Yönetimi 
 Üretim yönetimi ile isletmelerde kaynak kullanimina iliskin sorunlarin çözümlenmesi amaçlanir. 
Üretim planlama ve kontrolü (ÜPK), en genel anlamiyla isletmelerde makine malzeme ve isgücünün verimli 
kullanimini saglamak ve kaynak kayiplarini en aza indirgemek üzere gelistirilmis yöntemler bütünüdür. 
Israfi önlemek için, MIP, JIT’te oldugu gibi, ÜPK fonksiyonunu entegre bir sistem çerçevesinde ele alinmali, 
yan, yillik ana planin hazirlanmasindan günlük atölye çizelgelerinin hazirlanmasina kadar olan tüm süreç 
tek elden organize ve koordine edilmektedir 
 ABD’de (1974-1980 yapilan bir arastirmanin bulgularina göre verimlilik kayiplarinin %35’i üretim 
planlamasi ve atölye çizelgeleme fonksiyonlarindaki hatalar ve eksikliklerden kaynaklanmaktadir. Bu 
durumda üretim yönetimi konusu büyük önem kazanmaktadir.  
Üretim yönetimi uygulamalari sonucunda elde edilecek gelismeler asagida özetlenmistir. 
Adam-saat basina çikti miktarinda artis (emek verimliliginde artis) 
Fazla mesai saatlerinde azalma 
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Envanter yatirimlarinda azalma 
Envanter devir hizinin artmasi 
Satin alma maliyetlerinin azaltilmasi 
Yeni tip ürünlere hizla yönelebilme 
Müsteri servis düzeylerinin iyilestirilmesi 
Sermaye yatirimlarinin iç kaynaklarla gerçeklestirilebilmesi 
4.3. Insana Yönelik Bazi Maliyet Düsürme Teknikleri 
Güdüleme (Motivasyon) 

Güdüleme hakkinda psikologlarca birçok kuram gelistirilmistir. Ancak bu kuramlarin hiçbiri tam ve 
evrensel anlamda benimsenebilecek düzeyde degildir. Ancak bunlar, örgütte kisileri güdülendirmekle 
görevli yöneticilere isik tutma bakimindan yararlidir.  

Güdüleme kuramlarini iki temel grup içinde inceleyebiliriz. Bunlardan ilki, bireyi enerjilendirerek 
harekete geçiren ve yönlendiren, ya da davranisini yavaslatan ve durduran bireysel etmenleri inceleyen 
kapsam (ya da içerik) kuramlari; ikincisi ise davranisin nasil harekete geçirilip yönlendirilecegini ya da 
yavaslatilacagini açiklamaya çalisan süreç kuramlaridir. 

Bu baglamda ayrica  “Örgütlerde Güdülemeyi Saglayacak Araç ve Teknikler” den söz edilebilir: 
Örnegin, güdülemede paranin rolü, örgütsel kurallar ve cezalandirma, is (görev) tasarimi - is basitlestirme, 
is degistirme (rotasyon), is genisletme, is zenginlestirme, esnek zaman (flextime) uygulamalari gibi.  

Bir Yaraticilik Teknigi Olarak Beyin Firtinasi 
Is düzenleme ve ürün tasariminda veya genel olarak maliyetlerin düsürülmesinde yeni fikirler 

bulmada kullanilan yöntemlerden biri de “beyin firtinasi”dir. Örnegin, Tartisma 66, Egitici Brainstorming, 
Brainstorming, 635 Yöntemi, Sinektik, Morfoloji, Biyonik, beyin firtinasi teknikleri arasinda sayilabilir.  
5. BASARILI BIR MALIYET DÜSÜRMENIN KOSULLARI 

Basarili bir maliyet düsürme programinin ögeleri söyle siralanabilir: 
Yetenekli ve sorumlu yönetim kadrosu 
Güçlü liderlik 
Örgütü etkinlestirme, süreç ve islemler basitlestirme 
Seçkin personel 
Sürekli egitim 
Akilci planlama ve kontrol. 

Sistemli bir maliyet azaltma çalismasinda, asagida belirtilen noktalara dikkat edilmesi gerekir: 
maliyet azaltimi isletmedeki tüm çalisanlara mal edilmeli ve her çalisan yaptigi isi artirma çabasi içinde 
olmalidir. 
 Maliyet azaltma çalismalari ile ilgili olan kisiler, maliyet yapisi, kontrol edilen ve edilmeyen 
giderler, imalat-maliyet, kar iliskileri gibi konularda yeterli bilgiye sahip olmalidirlar. Maliyet kalemlerinin 
limitleri hakkinda bilgiye sahip olmali ve düsürülmeyecek alt limitlerde seyreden maliyet kalemleri üzerine 
gitmemelidirler. Örnegin, isçilik giderlerinin ürün maliyetindeki payi çok düsükse, bunu azaltmanin maliyet 
azaltmanin tersine daha çok sorun doguracagi bilincinde olunmalidir. 
 Maliyet azaltma, üst yönetimce desteklenmeli, tesvik edilmeli ve sonuçlari periyodik olarak 
izlenmelidir. 
 Yöneticiler, “maliyet azaltma bütçesi” hazirlamali, bu bütçedeki rakamlar tutarlilik ve basari 
ödüllendirmede bir degerleme unsuru olarak dikkate alinmalidir. 
Maliyet kontrolünün ve maliyet azaltma bütçelerinin sonuçlari, çekici ve yararlilik karakterine göre 
degerlendirilmelidir. 

 Sistemli bir maliyet azaltma çalismasi etkin bir maliyet kontrolünü gerektirir. 
Maliyet kontrolü, maliyetlerin hangi düzeyde olmasina karar verme ve bu maliyet amacina ulasmadir. 
Maliyet kontrolü, ölçüm yapmayi gerekli kilar. Fiilen katlanilan maliyetle, katlanmasi gereken maliyet 
arasindaki farki tespit etme, bu farkin nedenlerini belirleme ve bu nedenlere göre gerekli düzeltici önlemleri 
alma, maliyet kontrol asamalaridir. Maliyetleri kontrol etmek ve azaltmak, birbirini tamamlayan iki süreçtir. 
Maliyetlerin kontrolünde göz önünde bulundurulmasi gereken noktalarsunlardir: 
     a- Faaliyet ve Sorumluluk Alanlarinin Belirlenmesi :Isletmede faaliyet alanlarinin belirlenmesinde, 
çesitli esaslar uygulanabilir. Maliyet giderlerinin kontrolünde asil olan, sorumluluklarin belirlenmesi, özellikle 
sorumluluklarin devredilen yetkilerle uygunlugunun saglanmasidir. Kontrol, her seyden önce sorumluluk 
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esasina göre uygulanabileceginden, faaliyet alanlarinin belirlenmesinde sorumluluk merkezlerinin ortaya 
çikmasini kolaylastiran, özellikle yetki ve sorumluluklari açikça belirleyen ayrimlar esas alinmalidir. 
Kontrol için ön kosul olarak ön görülen sorumluluklarin belirlenmesinde önemli bir sorun, hizmet gider 
merkezlerinde söz konusu olmaktadir. Bilindigi gibi, bu bölümlere ait giderler imal edilen mamullere ancak 
dagitim anahtari kullanmak suretiyle dolayli olarak dagitilabilmektedir. 
 b- Maliyet Giderlerinin Kontrol Edilebilen ve Edilemeyen Maliyet Giderleri Olarak Ayrimi ve Kabul 
Edilmesi . Maliyet giderinin kontrol edilebilirligi ya da edilmezligi, yöneticilerin yetki ve sorumluluk alaninin 
genisligine bagli oldugu gibi, göz önünde tutulan zamanin kisa ve uzun olusuna da baglidir. Örnegin; 
amortisman giderleri kisa dönemde kontrol edilemeyen maliyet giderleri içinde yer aldigi halde, uzun 
dönemde kontrol edilebilen maliyet gideri niteligindedir. Çünkü uzun dönemde sabit varliklarin artis ya da 
azalisi, isletme nin çalisma derecesine baglidir. 
 c- Isletmede Sorumluluk Muhasebesinin Uygulanmasi: Sorumluluk muhasebesi, isletmenin çesitli 
yöntem basamaklarinda sorumluluk tasiyan kisilerin faaliyet ve basarilarinin ölçülebilmesi için muhasebe 
sisteminin, bütün kayit düzeniyle birlikte, isletmenin organizasyon yapisina ve sorumluluk temeline göre 
düzenlenmesidir. 
Sorumluluk muhasebesinde de hesaplarin siniflandirildigi bir hesap planina gereksinim duyulur. Bunu 
saglamak üzere, isletmenin mevcut hesap planinin bütçelemeye yardimci olacak sekilde yeniden 
siniflandirilmasi gerekmektedir. Özellikle maliyet giderlerinin siniflandirilmasinda, sorumluluk merkezleri ile 
hesaplar arasinda bir uyum saglama zorunlulugu vardir. 

d- Saglikli ve Dogru Sonuçlar Veren Karsilastirmalarin Yapilmasi: Etkili bir maliyet kontrolü, fiili 
maliyet giderlerinin bütçe rakamlari ile kisa süreler içinde karsilastirmasini öngörmektedir. Bunu saglamak 
üzere, raporlama süresinin kisa tutulmasi ile fiili ve bütçe rakamlarinin kisa süreler içinde bir araya 
getirilmesi gerekmektedir. Karsilastirmalarin kisa zaman araliklari içinde yapilabilmesi, her seyden önce, 
isletme içindeki muhasebe organizasyonunun, özellikle hesap planinin buna uygun bir sekilde düzenlenmis 
olmasina baglidir. 

e- Etkili Raporlarin Düzenlenmesi: Hazirlanacak raporlar, sorumluluk esasina dayanmali, sürekli 
olarak belirli zaman araliklarinda (günlük, haftalik, aylik) ve karsilastirma yapilabilecek bir biçimde 
düzenlenmelidir. Raporlarda sadece rakamlara degil, ayni zamanda açiklayici bilgilere de yer verilmelidir. 
 Bunlara ek olarak, Porter (1980: 34-46)’in “düsük maliyet liderligi “ stratejisinin de basarili bir 
maliyet düsürme programinin ögeleri arasinda sayilmasi, maliyet düsürme önlemlerine yön vermesi 
bakimindan normal karsilanmalidir. Bu baglamda Porter’in üç genel stratejisi için gerekli yetenekler, 
kaynaklar ve örgütsel yapi, Çizelge 1’de gösterilmistir. 
 

Çizelge 1: Porter’in Üç Genel Stratejisi Için Gerekli Yetenekler, Kaynaklar ve Örgütsel Özellikler 
Strateji Yetenek ve Kaynak Ihtiyaci  Örgütsel Gerekler 
Düsük Maliyet         - Sürdürülebilir sermaye yatirimi -Yüksek derecede   
Liderligi - Üretim maliyetlerinin siki   yapilandirilmis örgüt 
    takibi - Resmi raporlama sistemi 
 - Imalati kolaylastiracak ürünlerin - Sayisal hedeflere erismeye  
    tasarimi    önem verme 
 - Düsük maliyetle dagitim 
 
Farklilastirma - Güçlü pazarlama yetenekleri - Ar-Ge, ürün gelistirme ve  
 - Güçlü arastirma ve pazarlamanin                                       
    tasarim yetenekleri                                         bütünlestirilmesi 
 - Kalite, teknoloji veya müsteri  - Nesnel ölçümler ve buna    
   hizmetlerinde üne sahip olma    göre prim verme. 
 
Yogunlasma - Yukaridaki politikalarin  - Yukaridaki politikalarin 
   (Focus)   stratejik pazara yöneltilmesi   stratejik pazara yöneltilmesi 
Kaynak: Porter (1980)’den uyarlanmistir. 

 
Gerçek anlamda maliyet liderligine mühendislik, satinalma, üretim, dagitim ve pazarlama 

alanlarinda siki ve sürekli maliyet denetimiyle ulasilabilmektedir. Düsük maliyet liderligini olusturmak için 
maliyeti etkileyen faktörlerin iyi anlasilmasi gerekmektedir. Porter (1985), deger zinciri üzerinden maliyet 
davranisini etkileyen on tane maliyet faktörü tespit etmistir. Bunlar ölçek ekonomileri, ögrenme etkisi, 



 155 

kapasiteden yararlanma, isletmede maliyet bilesenlerinin etkilesimi, isletme is birimleri maliyetlerinde 
sinerji etkisi, bazi isletme ve pazarlama fonksiyonlarinin örgüt bünyesine katilmasi veya ortadan 
kaldirilmasi, pazara girisin zamanlamasi, maliyetleri etkileyen politika kararlari, üretim tesisi ve depolarin 
yeri, hükümet ve mahalli idarelerin düzenlemeleridir (Jobber 1995: 538-540). 

 
SONUÇ 

Dinamik ve esnek yapilari, reakabete, teknoloji ve pazara uyum yetenekleri dolayisiyla KOBI’ler, 
dünyada ve ülkemizde ekonomik ve sosyal kalkinmanin odak noktasi haline gelmistir.  
Ancak ne varki daralan rekabetçi  piyasalarda is yapan KOBI yöneticileri daha az kaynak ile daha fazla is 
yaratmaya zorlanmaktadir.  

Üstelik isletmelerine ucuz girdi sunan ya da AB gibi daha fazla fon ve hizmet sunan yabanci 
ülkelerdeki KOBI’lerin fiyat rekabeti, alt yapidaki yetersizlikler, dis ekonomik baskilar, Türk sanayinin ve 
KOBI’lerinin küresel pazarlara uyum saglamalarini ve rekabet gücü kazanmalarini daha da 
zorlastirmaktadir.  

Bunlar, KOBI’lerin, rekabet gücü kazanmalari için, hem makro hem mikro düzeyde, önemleri ve 
sorunlariyla orantili bir ilgi ve destek görmelerini zorunlu kilmaktadir. Diger bir ifade ile rekabet yetenegi 
kazanabilmeleri ve dünya piyasalarina açilabilmeleri için KOBI’lerin alacagi mikro önlemlerin makro politika 
ve uyum önlemleriyle desteklenmesi gerekli olmaktadir(Çapoglu, 1993). 
Örnegin, dünya piyasalarinda rekabet edebilmek için ilke olarak KOBI’lerin girdilerinin mümkün mertebe 
dünya fiyatlarina yakin bir maliyetle saglanmasi, faktör maliyetleriyle tutarli bir teknolojik yapiya sahip 
olunmasi ve bu yapinin korunup gelistirilmesi gerekmektedir. Bunun için devlet Dünya fiyatlarina kiyasla, 
faktör fiyatlarini, ara mali ve döviz fiyatlarini ve teknoloji düzeyini - KOBI’leri için-  dis rekabette avantajsiz 
hale getirecek uygulamalardan vazgeçmelidir. Isletmeler düzeyinde ise su örnekler verilebilir: 

Kotler (1998)’e göre de firmalar için büyüme ve kârliligi artirmanin -ya da birim maliyetleri 
düsürmenin- iki yolu vardir ve sekil 3’deki gibidir: 1) maliyetleri düsürmek (küçülmek ve yeniden 
yapilanmak, olanakli oldugunda taseron kullanmak, kiyaslama yapmak, degisim mühendisligi, otomasyon 
ve lojistigi gelistirmek) veya 2) Satis hasilatini artirmak (fiyati degistirmek, yenilik yapmak, yeni cografi 
pazarlara, yeni pazar bölümleri ve nislere (niche) girmek, ismarlamaya dogru kaymak, faaliyet çevrim 
zamanini kisaltmak).  

Porter (1990)’e göre ise maliyet liderligi; verimlilik ölçümü yöntemlerinin ustalikla tasarimini, 
tecrübeye dayali maliyet düsümlerinin israrla takibini, siki bir gider ve sabit giderler kontrolünü, marjinal 
müsteri hesaplarindan kaçinmayi ve AR-GE, hizmet, satis gücü ve reklam gibi alanlarda masraflarin 
indirilmesini gerektirmektedir. Bu baglamda Thomas (1988: 224)’a göre düsük maliyet liderligi için  
ürünler, imalati basitlestirebilecek sekilde sadelestirilebilir. Satis çabalari sadece büyük pazar payi ve büyük 
müsteriler üzerinde yogunlastirilabilir. Ayrica ona göre, de uzun dönemde saldirgan fiyatlama ve piyasaya 
giriste gecikme, maliyetlerin asagiya çekilmesinde yararli olabilir. 
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ÖZET 

Son yillarda finans sisteminde düzenleyici otoriteler tarafindan alinan kararlar KOBI’lerin 
performansini dogrudan etkilemektedir. Bu kararlarin basinda Basel II Uzlasisi gelmektedir. Basel II Uzlasi 
ile birlikte, bankalarda geleneksel kredilendirme sürecinden, risk odakli kredilendirme sürecine geçilecek, 
bu da KOBI’lerin kullanacaklari kredilerin vadesini, miktarini, fiyatini ve teminatlari etkileyecektir. Bu 
çalismada genel olarak Basel II Uzlasisi tanitilacak, Avrupa Birligi Bankacilik Komitesi tarafindan da 
uygulanacagi açiklanan bu Uzlasi çerçevesinde KOBI’lerimizin Birlige giris sürecinde karsilasacaklari finansal 
zorluklar ve almalari gereken önlemlere yer verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Basel II, KOBI Finansmani, AB. 
 

1. GIRIS 
 1988 Yilinda yayimlanan ve halen yürürlükte olan Basel I Uzlasisi’ndan sonra, gelisen ekonomik 
sartlara göre yeniden düzenlenerek açiklanan Basel II Uzlasisi, KOBI’lerin bankalardan aldiklari kredilerle 
ilgili uygulamalari temelden degistirmektedir. Yeni sermaye ye terliligi uzlasisi olan Basel II, 2007 basinda 
öncelikli olarak G-10 ülkelerinde uygulamaya baslanacaktir. Ülkemizde de BDDK tarafindan 30.05.2005 
tarihinde kamuya ilan edilen “Basel II’ye Geçise Iliskin Yol Haritasi Taslagi”nda Basel II’de yer alan 
standart yaklasimlarin Ocak 2008 tarihinde, ileri düzey ölçüm yaklasimlarinin da Ocak 2009 tarihinde 
uygulanmaya baslanacagi açiklanmistir (BDDK, 2005: 9-10).  

Basel II, bankalarin sermaye yeterliligi standartlarini yeniden belirleyen ve risk yönetimini ön 
plana çikaran kapsamli bir düzenlemedir. Basel II ile bankalarin risk ölçüm ve yönetim kapasitelerinin 
artmasi, böylelikle daha saglam ve etkin bir bankacilik sistemine sahip olmalari hedeflenmektedir (Bilgin, 
2005: 2). Bunun disinda risk odakli kredi fiyatlamasi politikasi ile kullandirilan kredinin türünden vadesine, 
teminatindan firma kredi notuna kadar çesitli kriterler firmalarin kullanacaklari kredilerin fiyatina 
yansiyacaktir (Özince, 2005: 21).  

Basel II’nin basta bankalar ve bankacilik denetim otoriteleri olmak üzere, bankalar ile is iliskisinde 
bulunan tüm taraflar üzerinde önemli etkilerinin olmasi beklenmektedir. Basel II düzenlemesi dolayli olarak 
KOBI’leri de çok yakindan ilgilendirmektedir. Bilindigi üzere KOBI’ler gelismis veya gelismekte olan tüm 
ekonomilerde oldugu gibi ülkemizde de önemli bir yere sahiptir. Bu çerçevede Türkiye’deki isletmelerin % 
99.5’i, istihdamin % 64’ü ve katma degerin % 36’si KOBI’ler tarafindan saglanmaktadir (TBB, 2004: 1). Söz 
konusu büyüklükler dikkate alindiginda KOBI’lerin ekonomik büyümeye olan katkilari açikça görülmektedir. 
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Basel II KOBI’lerin kullanacaklari kredilerin miktarlarini ve fiyatlarini olumlu ya da olumsuz yönde 
etkileyebilecektir. Özellikle KOBI’lerin Basel II’de yer alan bazi avantajli uygulamalardan faydalanmasinin 
diger büyük sirketlere göre daha zor olacagi ve Basel II hükümlerinin KOBI kriterleri ile ilgili bazi 
dezavantajlar içerebilecegi öngörülmektedir (Yüksel, 2005: 5). 

 
2. BASEL II UZLASISI’NIN TEMEL ÇERÇEVESI   

BIS (Bank for International Settlements) bünyesinde çalisan Basel Bankacilik Gözetim ve Denetim 
Komitesi, Haziran 1999 tarihinde Basel II adi altinda yeni bir düzenleme taslagi hazirlamistir. Bu taslagin 
temel amaçlari: • Finansal sistemin güvenlik ve istikrarinin tesvik edilmesi, • Rekabet esitliginin daha da 
iyilestirilmesi, • Kredi verme sürecinin agirlikli olarak gerçek riskler üzerinde yogunlasmasinin saglanmasi, • 
Bankanin bireysel risklerini dikkate alan yaklasimlarinin tesvik edilmesi, • Banka gruplarinin risklerinin 
konsolide bazda dahil edilmesinin de saglanmasi biçiminde belirlenmistir (Broda, 2003: 466).  

Basel II’de üç prensip yer almaktadir. Bunlar; asgari sermaye yeterliligi, sermaye yeterliliginin 
denetimi ve piyasa disiplinidir. Bu çalismada  sadece asgari sermaye yeterliligi ele alinmaktadir. Asgari 
sermaye yeterliligi ile ilgili dayanak ise üç ana maddeden olusmaktadir. Bunlar; yasal olarak 
bulundurulmasi gereken sermayenin tanimi, risk agirlikli aktifler ve sermayenin risk agirlikli aktiflere 
oraninin minimum seviyesidir (Basle Committee, 1999: 12-15). Bunun disinda yeni düzenlemede mevcut 
sermaye tanimi ve asgari sermaye yeterlilik oraninin %8 olmasi kosulu ayni kalmistir. Ancak oranin 
paydasinda bazi degisikliklere gidilmistir. Bu çerçevede kredi riski daha ayrintili tanimlanmistir. Buna 
karsilik piyasa riskinde bir degisiklik olmamis ve ilk defa faaliyet riski eklenmistir.  

Basel II Uzlasisi’nda asgari sermaye oraninin hesaplanmasina iliskin iki farkli yaklasim 
önerilmektedir; standartlastirilmis yaklasim (standardized approach) ve içsel derecelendirmelere dayali 
yaklasim (internal ratings based approach - IRB). Bu yaklasimlar risk agirliklarinin belirlenmesindeki 
karmasikliga göre farklilik göstermektedir. 

Standartlastirilmis yaklasimda, bireysel risk agirliklari uluslararasi bagimsiz derecelendirme 
kurulusunun kriterlerine göre belirlenmektedir. Içsel derecelendirmeye dayali yaklasimda ise bankalar 
kendi tarihi verilerini, aktifler portföyü dagilimini ve müsteri kalite derecelerini kullanarak risk agirliklarini 
kendileri belirler (Teker, Turan, 2003: 79). IRB yaklasimi, bazi parametrelerin öncelikle tahmin edilmesini 
gerektirir. Bunlar; temerrüde düsme olasiligi (Probability of Default -PD), temerrüde düsme halinde 
olusacak zarar (Loss Given Default -LGD), temerrüde düsme anindaki risk tutari (Exposure at Default -EAD) 
ve vadedir (Maturity-M) (Basle Committee, 2001: 3). 

IRB yaklasimin temel ve gelismis olmak üzere iki versiyonu bulunmaktadir. Temel yaklasimda 
banka borçlunun temerrüde düsme olasiligini (PD) kendisi tespit etmektedir. Temerrüde düsme 
durumunda maruz kalinacak risk (EAD) ve temerrüt halinde zarar (LGD) parametrelerine iliskin veri ise 
denetim otoritesinden saglamaktadir. Bu kapsamda vade boyutu, seçime bagli bir opsiyon olarak ele 
alinmaktadir (3 yil veya 1-7 yil) (Aksel, Önder, 2002: 10).  Buna karsilik gelismis yaklasimda PD, EAD, LGD 
ve M parametrelerine iliskin verilerin banka tarafindan saglanmasina izin verilmektedir. Bu yaklasimda PD 
içsel derecelendirme yöntemi sonucu olusur. Dolayisiyla LGD ve EAD banka tarafindan yapilan içsel 
metotlarla belirlenir ve zorunlu vade boyutu 1-7 yildir (Aksel, Önder, 2002: 12).  

Basel Komitesi, IRB yaklasiminin uygulanmasinin gelismis bankalarda geçerli kilinmasini tavsiye 
etmektedir. Gelismekte olan ülke bankalari açisindan Komite tarafindan gelistirilen bazi standartlara dayali 
olarak son degerlendirme merciinin gözetim ve denetim otoritesi olmasi öngörülmektedir (TBB, 2000: 5). 
Bankanin seçtigi yaklasima göre sermaye maliyeti degiseceginden ve ayni yaklasim içinde farkli bankalarin 
sermaye maliyetleri de farklilik gösterebileceginden, kredi talep edenler için de bu seçim son derece önemli 
hale gelmektedir (Heimer, Köhler, 2004: 12). 

 
3. BASEL II’NIN KOBI’LERIN FINANSMANI ÜZERINE MUHTEMEL ETKILERI 

Basel II Uzlasisi, KOBI maliyetlerine iliskin dogrudan düzenlemeler içermemektedir. Uzlasi’nin 
KOBI’lere etkisi, bankalar için minimum sermaye yükümlülügüyle ilgili düzenlemelerden kaynaklanan 
dolayli bir etkidir. Basel II içerisinde KOBI’lere iliskin hükümler incelendiginde ilk olarak Uzlasi’da kabul 
edilen KOBI tanimi ön plana çikmaktadir. Gerek AB mevzuatinda, gerekse Basel II içerisinde yillik cirosu 50 
milyon €’yu geçmeyen firmalarin KOBI olarak tanimlandigi dikkate alindiginda, ülkemizde faaliyet gösteren 
sirketlerin %99’unun bu nitelikte oldugu görülecektir. Yeni Uzlasi genel olarak; KOBI’lerin rating 
gereksinimlerini artiracak, bankalarca talep edilen verilerin kapsaminda fazlalasmaya neden olacak, 
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kurumsal yönetisim yapisini ve teminat türlerini degistirecek, borçlanma maliyetlerinin seviyesinde ve 
oynakliginda degisikliklere yol açacak ve kredilerde fiyat farklilasmalarini artiracaktir (Bilgin, 2005: 4). 

Basel II Uzlasisi çerçevesinde bankalar KOBI kredilerinin risklerinin degerlendirilmesinde standart 
ve içsel derecelendirmeye dayali yaklasimlari (IRB) kullanabilmektedirler. Bankalarin bu iki yaklasimdan 
hangisini seçecegi, risk agirliklarinin hesaplanmasinda gerekli enstrümanlarin mevcudiyetine baglidir. Ancak 
IRB yaklasiminin seçilmesi denetim otoritesinin iznine de baglanmistir. Asagida bu iki yaklasim ayrintili 
olarak incelenmektedir. 

 
A. STANDART YAKLASIM 
Standart yaklasimda kredi risk agirliklarinin degerlendirilmesinde kredi talep edenin derecelendirme 
kurulusundan aldigi rating notuna bakilmaktadir. Burada kurumsal ve perakende olmak üzere iki tür 
portföy bulunmaktadir. Kurumsal portföyde kredi talep eden isletmelerin S&P’s ve Moody’s gibi uluslararasi 
kabul görmüs derecelendirme sirketlerinden kredibilite notu almalari gerekmektedir. Bankalar bu nota göre 
kredinin riskini tayin etmektedirler (Heimer, Köhler, 2004: 13). Tablo 1’de standart yaklasima göre 
perakende ve kurumsal portföyde yer alan KOBI kredilerinin tabi olacaklari risk agirliklari gösterilmektedir 
(TBB, 2004: 13). 
 

Tablo 1: Standart Yaklasimda Perakende ve Kurumsal Portföyde Yer Alan KOBI Kredilerinin 
Tabi Olacaklari Risk Agirliklari 

Dissal Derecelendirme Notu Perakende Risk Agirligi Diger Firmalar Için Risk Agirligi  
AAA’dan AA-‘ye kadar % 20 
A+’dan A -‘ye kadar % 50 
BBB+’dan BB-‘ye kadar % 100 
BB-‘den düsük % 150 
Derecelendirilmemis 

% 75 

% 100 
  

Basel II’ye göre rating notu olmayan isletmenin risk agirligi % 100 olacaktir. Bu sekilde 
degerlendirilen bir isletmenin sermaye maliyeti Basel II’deki düzenlemeyle ayni olacaktir. Rating notu alan 
isletmenin risk agirligi ise rating sonucuna göre belirlenmektedir.  

Kurumsal portföyün aksine, perakende portföyde risk agirligi % 75’dir. Bu durum Basel I’e göre 
kredi talep eden açisindan sermaye maliyetinin düsmesi anlamina gelmektedir. Perakende portföy içerisine 
bankanin birincil özel müsterileri girmektedir. Küçük isletmeler de perakende portföy kapsaminda 
degerlendirilebilirler. Ancak asagidaki sartlari yerine getirmeleri gerekmektedir (Heimer, Köhler, 2004: 15):       

• Kredi alan bir gerçek kisi, bir sahis birligi veya bir küçük girisimci olmalidir, 
• Döner kredi, kredinin düzenli sekilde kullanilarak geri ödenmesi, özel kredi, leasing talebi veya 

küçük isletmeler için kredi sinirlari çerçevesinde bir uygulama söz konusu olmalidir, 
• Banka açisindan ise, bankanin perakende portföyünün yapisi, risk agirliginin %75’i oraninda risk 

azaltimini mümkün  kilacak surette çesitlendirilmis olmadir,  
• Kredi talep edenin azami konsolide kredi hacmi 1 milyon €’nun alt inda olmalidir. 

 Bununla birlikte kredi ayni teminat altina alinmissa, krediyi talep edenin kredibilitesi 
yükseleceginden, sermaye maliyeti % 35’lere kadar inebilecektir. Ancak vadesinde ödenmemis krediler 
sermaye maliyetini dogrudan yükseltmektedir. Böyle kredilerde risk agirligi % 150’ye kadar çikabilmektedir. 
Bu ise, perakende portföyde yer alan küçük bir isletme için sermaye maliyeti iki katina yükseltmektedir. 
 Standart yaklasimda venture capital ve private equity’nin risk agirliklari da problemlidir. Risk 
agirligi % 100 ila % 150 arasinda belirlenmektedir. Krediye nazaran bu tip sermaye yatirim sekli bankalar 
için daha az karli görünmektedir. Ayrica kredide bankanin bekledigi getiri, sermaye maliyetinden daha 
yüksek tahmin edilmektedir. Bunlarin disinda private equity yabanci sermayeye nazaran daha yüksek risk 
tasimaktadir.  

Standart yaklasimda tavsiye edilen rating açisindan bu alanda faaliyet gösteren kuruluslarin 
siniflandirma sistemleri birbirinden farklilik göstermektedir. Örnegin S&P’s’a göre bir isletme 1 milyon €’luk 
kredi talep ettiginde, kredibilitesinin sermaye maliyeti üzerine etkisi asagidaki tabloda yer almaktadir 
(Heimer, Köhler, 2004: 14). 
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Tablo 2: Kredibilitenin Sermaye Maliyeti Üzerine Etkileri 
 AAA’dan AA-’e A+’dan A -’ye BBB+’dan B-’ye B-’nin alti  
Kredibilite Agirligi % 20 % 50 % 100 % 150 
% 100 Risk Agirligi % 8 % 8 % 8 % 8 
Sermaye 
Yükümlülügü 
Miktari∗ 
% 100∗Kredibilite 
Agirligi 

€ 16.000 € 40.000 € 80.000 € 120.000 

Basel I’e Göre 
Sermaye Maliyeti 

Daha Düsük Daha Düsük Daha Düsük Daha Düsük 

   
Tablodan görülecegi üzere Basel II, kredibilitesi yüksek olan isletme üzerinde olumlu etki 

gösterirken, düsük olan isletme için bu etki olumsuz olmaktadir. Bu nedenle düsük rating notuna sahip 
olan bir isletme kredi talep ederken, bu durum sermaye maliyetine dogrudan etki ettigi için kredibilitesini 
iyilestirmek zorunda kalacaktir. 

Sekil 1’de (Heimer, Köhler, 2004: 11) görüldügü gibi kredi verilen isletmenin rating notu 
düstükçe, kullanacaklari kredinin riski de yükselecek ve bankalar yüksek riskten ötürü daha fazla sermaye 
karsiligi ayirmak zorunda kalacaklardir. Buna paralel olarak da bankalar, daha çok kaynagi getiriden 
mahrum birakacaklar ve dolayisiyla kullandiracaklari kredinin maliyeti yükselecektir.  

 
Sekil 1: Sermaye Yükümlülügü, Risk ve Sermaye Maliyeti Arasindaki Iliski 

 
Standart yaklasimda tavsiye edilen dissal ratingin bazi olumsuz yönleri de bulunmaktadir. Bunlarin 

basinda ratinge bagli maliyetler gelmektedir. Örnegin ilk rating notunu almak için 60.000 $’a kadar 
harcama yapilmasi gerekmektedir. Notun yenilenmesi için de ayrica ödeme yapilmak zorundadir. Bu durum 
büyük isletmeler için sorun olusturmazken, KOBI’ler açisindan çok yüksek maliyetler anlamina geldiginden 
pek cazip görünmeyecektir. 

Ülkemizde KOBI’lerin dissal rating asamasinda yasayacagi zorluklarin basinda KOBI bilançolarinin 
kredilendirmeye uygun olmamasi, kayit disi islemlerin bulunmasi gelmektedir. Böyle bir durumun kredi 
temininde önemli sikintilar yaratacagi açiktir. Buna karsilik sayica az da olsa, iyi yönetilen, iyi finanse 
edilmis ve gerekli tüm bilgileri zamaninda ve yeterli bir sekilde sunarak seffafligi saglayabilen KOBI’ler, 
potansiyel olarak en yüksek dereceyi almak suretiyle, iyi sartlarda kredilendirilme imkanina sahip 
olacaklardir (TBB, 2004: 24-25). 

 
B. IRB YAKLASIMI 
 IRB yaklasiminda bankalar kendi içsel derecelendirme sistemlerini kurmak zorundadirlar. Temel 
IRB yaklasiminda temerrüde düsme olasiligi (PD), gelismis IRB yaklasiminda ise temerrüt halinde kayip 
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(LGD), temerrüt aninda risk tutari (EAD) ve vadeye kalan süreyi (M) tahmin mecburiyeti vardir. Banka bu 
iki yaklasimdan birini seçebilir, fakat bunun için denetim otoritesinden izin almak zorundadir. Ayrica IRB 
yaklasimda da perakende ve kurumsal portföy arasinda ayirim yapilmaktadir. 
 Cirosu 50 milyon €’a kadar olan KOBI’ler için kurumsal IRB yaklasiminda risk agirliklarinin büyük 
oranda uyumlastirilmasi söz konusudur. Dolayisiyla büyük isletmeler açisindan, KOBI’ler için ayni kredibilite 
düzeyinde daha uygun sermaye maliyeti imkani dogmaktadir. 
 Standart yaklasima benzer sekilde küçük isletmeler, 1 milyon €’nun alt indaki konsolide kredi 
miktarlari için perakende portföy içerisinde yer alabilmektedirler. Banka sayet perakende portföy için IRB 
yaklasimini kullaniyor ise, risk agirliklarinin hesaplanmasi için gelismis IRB yaklasimini uygulamak 
zorundadir. Çünkü perakende portföy için temel IRB yaklasimina izin verilmemektedir.  

IRB yaklasiminda da venture capital ve private equity’nin degerlendirilmesinde sorunlar 
bulunmaktadir. Burada risk agirliklari % 300 - % 400 arasinda gerçeklesmektedir. Bazi istisnai durumlarda 
risk agirliklarini % 200’e düsürmek mümkündür. Bu durum KOBI’ler için bankalarin private equity 
sermayesi bulundurmalarini güçlestirmektedir (Heimer, Köhler, 2004: 16-17). 

Riske duyarliligi yüksek olan IRB yaklasimina geçis yillar alacagi için, bankalar öncelikle standart 
yaklasimi kullanacaklardir. Rating notu düsük olan KOBI’lerin uygun sartlarda kredi temini zorlasacaktir. Bu 
asamada standart yaklasim, IRB yaklasimina göre KOBI’ler için daha avantajli görülmektedir.  

Ayrica Basel II’de bir kredi dolayisiyla bankanin bulundurmasi gereken sermaye, kredi müsterisinin 
derecelendirme notunun yaninda, kredi için alinan ve “risk azaltim araçlari” olarak ifade edilen teminat ve 
garantilere de baglidir. Kredi karsiligi olusturulan risk azaltim araçlarinin varligi, bankalarin tutmakla 
yükümlü olacaklari sermaye tutarini azaltacak ve dolayisiyla kredi maliyeti açisindan avantaj saglayacaktir 
(Bilgin, 2005: 3). Bu çerçevede Basel II kapsaminda kabul edilmesi öngörülen teminatlar: Nakit para, altin, 
ana endeksteki hisse senetleri, mevduat veya mevduat sertifikasi, yatirim fonlari, borçlanma senetleri, ana 
endeks disinda, fakat düzenlenmis piyasalarda islem gören senetler ve bu senetleri de barindiran fonlardir. 
Gerçek müsteri çek ve senetleri ile sirket ortaklarinin ve ayni topluluga mensup sirketlerin kefaletleri 
teminat kapsamina alinmamistir. Bunun yani sira Basel II uygulamalari kapsaminda ticari tasinmaz ipotegi 
karsiligi verilen kredilerin teminat olarak alinmasi özel ve oldukça zorlayici sartlara baglanmistir. Diger 
yandan teminatina ikamet amaçli tasinmaz ipotegi alinan kredilerin % 35 risk agirligiyla degerlendirilmesi 
planlanmaktadir (TBB, 2004: 26-27). Bunun disinda standart yaklasimda sadece finansal kiymetler risk 
azaltim araci olarak dikkate alinirken, ileri düzey yaklasimlarda ilk olarak fiziksel teminatlar da dikkate 
alinabilmekte, son asamada ise tüm varliklar birer risk azaltim araci olarak kabul edilebilmektedir (Bilgin, 
2005: 3).  

 
4. BASEL II’NIN AB’NE GIRIS SÜRECINDE TÜRKIYE AÇISINDAN ÖNEMI 

AB, Basel II hükümlerini 2007 yilinda tüm bankalar, diger kredi kurumlari ve yatirim sirketlerini 
kapsayacak sekilde uygulamayi planlamaktadir. AB Komisyonu tarafindan hazirlanan Sermaye Yeterliligi 
Direktifi (CAD)’nde bankalar ve araci kurumlarin sermaye yeterliliginin hesaplanmasina iliskin hükümler 
düzenlenmektedir. CAD’ta yer alan esaslar büyük ölçüde Basel II metinlerinde yer alanlara dayanmaktadir 
(Yüksel, 2005: 3-4). Bu nedenle, Basel II ’ye uyum ayni zamanda AB standartlarina uyumun bir parçasi 
konumundadir. Böylece AB’ye üyelik sürecinde Türkiye için Basel II’nin önemi daha da artmaktadir. Basel 
II’ye hazirlik süreci AB normlarina uyum kapsaminda da ele alinmak durumundadir. Önemle belirtmek 
gerekir ki, Basel II çerçevesi ve AB Sermaye Yeterliligi Direktifi (CAD) arasinda ileride ortaya çikabilecek 
muhtemel uyusmazliklarda AB düzenlemeleri esas alinacaktir. Sonuç itibariyle, Türkiye bir AB üye adayi 
olarak da Basel II’nin AB mevzuatindaki yansimasini benimsemek ve uygulamak durumundadir. 

Basel II’ye uyumla birlikte firmalarin dissal derecelendirmeye tabi tutulmalari ve seffaflasmalarina 
bagli olarak yabanci sermayenin ülkemize girisinde artis beklenmektedir. Bunun bir sonucu olarak 
ülkemizin yurtdisi borçlanma maliyeti düsecek ve ülke notumuz iyileserek, Türkiye’nin risk agirligi % 100’ün 
altina inebilecektir. Böylece kurumsal portföyde yer alan firmalara uygulanacak risk agirligi bu seviyelere 
indiginde, bankalarin daha az sermaye tutmalari neticesinde, kredi faiz oranlarinda ciddi düsüsler 
olabilecek ve bu da kredi kullanan firmalara büyük avantajlar saglayabilecektir (TBB, 2004: 9-10). 

PriceWaterhouseCoopers (PwC) tarafindan 2004 yilinda AB üyesi ülkeler üzerinde yapilan bir 
arastirmaya göre (PwC, 2004: 48); Avrupa’da toplam kredi miktarinin % 16’lik kismi KOBI’lere tahsis 
edilmistir. Bu % 16’lik kredinin; % 10’u kurumsal, % 6’si ise perakende portföy niteligindedir. Söz konusu 
arastirmanin sonuçlarina göre, AB üyesi ülkelerin büyük bir bölümünde Basel II ile beraber gerek standart 
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gerekse IRB yaklasimlari açisindan kurumsal ve perakende portföylerde KOBI’ler için sermaye maliyetinin 
düsecegi beklentisi hakimdir. Ülkemiz bankalari açisindan ise KOBI kredilerine iliskin sermaye 
yükümlülüklerinde artis olabilecegi öngörülmektedir. 

Ülkemizde KOBI’lerin özellikle bankacilik kesiminden kredi kullanimi son derece kisitlidir. Bu oran 
% 5’in altindadir. Tüm KOBI’lerin % 50’si finansman sorununu uzun vadede gelismeyi en çok etkileyen 
kisitlama olarak göstermektedir. Finansman maliyeti yüksekliginin Türk KOBI’lerine olumsuz etkisi % 48 
iken, AB ortalamasinda bu oran % 16’yi geçmemektedir. Türk ekonomisi için KOBI’lerin Basel II’ye 
yaklasimi son derece önemli olmakla birlikte, bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadiklari gözlemlenmekt edir 
(Hisarciklioglu, 2005: 4).  

 
5. BASEL II'YE GEÇIS SÜRECINDE KOBI’LERIN YASAYABILECEGI MUHTEMEL SORUNLAR 

Basel II kriterleri açisindan Türkiye’deki KOBI’lerin en önemli sorunu öz sermaye yapilarinin 
zayifligidir. Çesitli sektörlerdeki KOBI’lerin düsük sermaye oranlari, düsük maliyetli ve uygun sartlarda kredi 
bulmalarina mani olacaktir. Ayrica KOBI’lerin yöneticilerinin finansman bilgilerinin yeterli olmamasi ve bu 
konuda yetismis elemanlar istihdam edilmemesi, sorunu daha da derinlestirmektedir.  

KOBI bilançolarinin kredilendirmeye uygun olmamasi, kayit disi islemlerin bulunmasi KOBI’lerin 
derecelendirme asamasinda yasayacagi zorluklarin basinda gelmektedir. Zira düsük rating notu, ya 
KOBI’lerin kredi talebinin reddedilmesine ya da kredinin sartlarinin agirlastirilmasina neden olacaktir. Buna 
karsilik iyi yönetilen, iyi finanse edilmis ve gerekli tüm bilgileri zamaninda ve yeterli bir sekilde sunabilen 
KOBI’ler potansiyel olarak en iyi dereceyi almak suretiyle uygun sartlarda kredilendirilme imkanina sah ip 
olacaklardir. 

Basel II’nin getirdigi yeniliklerin basinda seffaflik gelmektedir. Seffaflik; KOBI’lerin finansal ve 
niteliksel bilgilerden olusan gerekli tüm verilerini bankalara ve bagimsiz derecelendirme kuruluslarina 
zamaninda, güvenilir ve yeterli bir sekilde sunmalarini gerektirmektedir (TBB, 2004: 23-24). Ne yazik ki, 
ülkemizdeki KOBI’ler henüz bu seffaflik düzeyine sahip degildir.    

Basel II bankalar tarafinda finanse edilen risk sermayesi sirketlerini de önemli ölçüde 
etkileyecektir. Bu etki sadece düsük rating notu alanlar açisindan degil, ayrica genç ve yeni kurulan 
isletmeler açisindan da  kendisini gösterecektir. Sonuç itibariyle, bu isletmelerin sermaye ihtiyaci katlanarak 
artacaktir (Taistra, 2003: 1). 

 
6. KOBI’LERIN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

KOBI’lerin bu yeni düzenlemeye hazirlikli olabilmeleri açisindan almalari gereken önlemler su 
sekilde siralanabilir: • Basel II kriterleri anlasilmasi güç ve karmasik oldugundan, öncelikle KOBI’ler bu 
kriterlerin içerigi hakkinda bilgilendirilmelidir. Bu da Uzlasi’nin içerigi ve uygulanmasinin etkileri üzerine bir 
bilgilendirme politikasinin gelistirilmesiyle mümkündür. • AB Bankacilik Komitesi tarafindan da uygulanacagi 
açiklanan bu Uzlasi çerçevesinde AB üyesi ülkelerdeki KOBI’ler ile isbirligi kurularak onlarin 
deneyimlerinden faydalanilmalidir. • KOBI’lerin finansal yapilarinin iyilestirilmesine yönelik iktisadi 
önlemlerin alinmasi gerekir. Bunlarin içerisinde vergi tesvikleri, genç teknoloji isletmelerine destek veren 
bankalarin yapilandirilmasi ve özellikle KOBI’ler üzerinde uzmanlasmis bir rating sirketinin kurulmasi 
sayilabilir. • KOBI’lerin finansal verilerinin ve gelecege yönelik isletme planlariyla ilgili bilgilerinin 
seffaflastirilmasi gerekmektedir (Heimer, Köhler, 2004: 60-62). • Banka kredilerine alternatif finansman 
kaynaklari da incelenmelidir. Bunlarin basinda risk sermayesi gelmektedir. Ancak Basel II, risk 
sermayesinin degerlemesi açisindan sorunlar olusturacaktir. Zira risk sermayesi standart yaklasimda % 
150, IRB yaklasiminda ise % 400 risk agirligiyla degerlendirilecektir. Bu da risk sermayesi veren bankalarin 
yüksek risk agirligindan dolayi daha fazla sermaye ayirmalarini gerektirecektir. Sonuç itibariyle, risk 
sermayesi maliyeti yükselecek, KOBI’lerin risk sermayesine ulasmalarini zorlastiracaktir. Risk sermayesinin 
disinda; dogrudan öz sermaye yatirimlari, ara finansman-mezzanine (gizli istirak, intifa senetleri, 
dönüstürülebilir tahviller, opsiyonlu tahviller)] (Hilpert, 2002: 33), birincil halka arz, ters devralma, 
factoring ve leasing (Schwarz, 2002: 11) gibi finansman yollari da degerlendirilmelidir. 

KOBI’lere  rating notlarini yükseltebilmeleri için de asagidaki önerilerde bulunulabilir: • Kurumsal 
yönetisim kültürünün yerlestirilmesi, • Ana faaliyet konusuna yogunlasilmasi, • Uluslararasi kabul görmüs 
standartlarda mali tablolarin hazirlanmasi ve saffafligin saglanmasi, • Raporlama, veri tabani konularinda 
yeni teknolojik yatirimlarin tamamlanmasi, • Finansal enstrümanlar kullanilarak faaliyet risklerinden 
korunulmasi, • Basel II’nin öngördügü teminat yapisina uyumun saglanmasi, • Risk yönetimi ile ilgili 
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nitelikli eleman istihdamina önem verilmesi, • Karar almada her türlü riskin dikkate alinmasini saglayan bir 
sistemin kurulmasi • Basel II’nin getirmekte oldugu degisimlerin bilinmesi ve buna göre hazirliklarin 
yapilmasi, • KOBI’lerin sermayelerinin güçlendirilmesi (Ercan, 2005: 13), • Ayri bir tüzel kisilik olarak KOBI 
borsasinin kurulmasi, sermaye yapilari güçlü, kayit disi çalismayan KOBI’lerin sayisinin artirilmasi, AB 
sürecinde KOBI’ler arasi isbirligi ikliminin yaratilmasi gereklidir (Ercan, 2005: 29). 

 
7. SONUÇ 

Basel II Uzlasisi farkli riskler açisindan KOBI’lerin sermaye maliyetlerine dolayli olarak etki 
etmektedir. Bu düzenleme aslen bankalarla ilgilidir. Zira kredinin riski ne kadar yüksek olursa, bankalarin 
ayirmalari gereken sermaye miktari o kadar artmakta, bu da verecekleri kredinin maliyetini 
yükseltmektedir. Bankalarla ilgili düzenlemeler, KOBI’ler üzerinde de önemli etkiler doguracaktir. Bu 
kapsamda Basel II ile gelecek olan degisime uyum saglayamayan ve degisimi yönetemeyen KOBI’lerin 
kredi maliyetleri artacak ve ileriye yönelik gerçekçi planlar yapmalari zorlasacaktir.  

KOBI’ler açisindan Basel II sonrasinda avantajli kosullarda kredi kullanmanin en etkin yolu, yüksek 
rating notuna sahip olmaktir. Bu çerçevede, KOBI’lerin bankalarca veya bagimsiz rating sirketlerince 
kullanilan derecelendirme sistemleri hakkinda bilgi sahibi olmalari ve bu sistemlere uygun adimlar atmalari 
gerekmektedir. Bu kapsamda degerlendirilebilecek önemli ana basliklar; KOBI’lerde kurumsal yönetisim, 
hesap ve kayit düzeni, seffaflik, finansal planlama ve risk yönetimi olarak ortaya çikmaktadir (Yüksel, 2005: 
39). Ayrica KOBI’lerin geçmis finansal verilerini sunmalari ve sermaye oranlarini yükseltmeleri gerekecek, 
özellikle gelecege yönelik stratejik donanim veya kontrol-denetim gibi konularda isletme konseptlerini 
uyumlastirmalari önem arz edecektir. Bu asamada KOBI’lerin yeni sermayedar bulmalari ve isletme 
yönetimine ortak almalari yerinde olacaktir (Taistra, 2003: 20). 

Basel II’ye geçis sürecinde KOBI’lerden beklenenler; hesap ve kayit düzeninin gelistirilmesi, 
seffafligin artirilmasi, kurumsal yönetisim ve risk yönetiminin etkinliginin yükseltilmesi, teminat 
mekanizmalarindan faydalanma yolunda adimlarin atilmasi ve derecelendirmeye yönelik gereksinimlerin 
karsilanmasidir.  Bunlarin yani sira KOBI tanimi tekdüze hale getirilmeli, etkin garanti mekanizmalari 
saglanmali ve KOBI’lere iliskin bilgilendirme ve danismanlik faaliyetleri yürütülmelidir (Bilgin, 2005: 7). 

Sonuç olarak yeni dönemin, KOBI’lerin önemli bir kismi için ciddi yükler getirebilecegi, bununla 
birlikte, kosullari saglayan ve yüksek rating notuna, düsük temerrüt olasiligina ve Basel II’de öngörülen 
teminatlara sahip olanlar açisindan ise bir firsat olarak degerlendirilebilecegi söylenebilir (Yayla, Kaya, 
2005:  17). 
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ÖZET 

 Bankalarin sermaye yeterliliklerinin ölçülmesine ve degerlendirilmesine iliskin yeni düzenlemeler 
getiren Basel II kriterlerinin 2007 yilinin basinda Avrupa Birligi ve G-10 ülkelerinde, 2008 yilinin basinda ise 
ülkemizde yürürlüge girmesi kararlastirilmistir. Basel II kriterleri bankacilik ve finans sistemine yönelik 
olmakla birlikte, bankalardan veya finans kuruluslarindan ticari kredi kullanmak isteyen KOBI’leri de 
yakindan ilgilendirmektedir. Basel II kriterleri KOBI’lere yönelik iki önemli degisiklik içermektedir. Bu 
degisikliklerden birisi KOBI tanimi ikincisi ise ticari kredi kullanmak isteyen KOBI’lerin gösterecegi 
teminatlara iliskindir. Bu çalismanin hedefledigi katki, Basel II kriterlerine geçis sürecinde Manisa 
KOBI’lerinin degisik yönlerden yapisal analizini yapabilmektir. Bu yapisal analiz, Manisa KOBI’lerine 
uygulanan anket çalismasinin sonuçlarina dayanmaktadir. 

Anahtar Kelimeler : Basel II, KOBI, Manisa KOBI’leri 
 
1. GIRIS 
 Bankalarin sermaye yeterliliklerinin ölçülmesine ve degerlendirilmesine iliskin olarak Uluslararasi 
Ödemeler Bankasi (BIS) bünyesinde olusturulan Basel Bankacilik Denetim Komitesi (BCBS) tarafindan 
yayimlanan ve 2007 yilinin basinda Avrupa Birligi ve G-10 ülkelerinde, 2008 yilinin basinda ise ülkemizde 
yürürlüge girmesi beklenen standartlar bütünüdür (Yayla ve digerleri, 2005). 
 Basel II kriterlerinin yürürlüge konmasiyla erisilmek istenen hedefler; 

a) Bankalarin karsi karsiya olduklari riskleri standart bir tarzda ölçmek ve bu risklere karsi 
bankalarin bulundurmasi gereken en düsük sermaye düzeyini belirlemek, 

b) Ulusal ve uluslararasi denetim uygulamalarina belli standartlar getirmek, 
c) Uluslararasi alanda kabul görmüs muhasebe ilkelerine uygun finansal tablolarin 

uygulanmasiyla seffaf bir piyasa disiplini saglamak, 
seklinde sayilabilir (Yüksel ve digerleri, 2005). Bankacilik açisindan beklenen faydalar ise; 

a) Bankalarda etkin bir risk yönetimi kültürünün olusmasini saglamak, 
b) Bankalarin aracilik fonksiyonlarini daha etkin bir sekilde yerine getirmesini saglamak, 
c) Bankalarin sermaye düzeylerini, karsi karsiya olduklari risklere paralel hale getirmek, 
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d) Bankalarin müsteri konumundaki kisi veya kuruluslarda kurumsal yönetim anlayisini 
olusturmak ve gelismesine katkida bulunmak, 

seklinde belirtilebilir (Hançerli ve digerleri, 2005), (Yüksel ve digerleri, 2005). 
Son dönemde uluslararasi alanda bankacilik ve finans sisteminin gündeminde agirlikli olarak yer alan 

Basel II kriterleri reel sektörün önemli bileseni olan KOBI’leri de yakindan ilgilendirmektedir. Ayrica, Avrupa 
Birligi finans sistemine uyum saglamak isteyen ülkemizin gerek bankacilik gerekse reel sektörü açisindan 
Basel II kriterlerinde yer alan sartlari saglamak ve yerine getirmek büyük önem arz etmektedir. 
 
2. BASEL II KRITERLERININ KOBI’LER ÜZERINDEKI MUHTEMEL ETKILERI 
 Ülkemizde farkli kurumlarin farkli KOBI tanimlari söz konusudur. Bu tanimlarda, faaliyet gösterilen 
sektör, çalisan sayisi, sabit yatirim tutari ve büyük sirketlerin KOBI sermayesinde sahip olmasi gereken en 
az tutar gibi kriterler esas alinmaktadir. Tablo 1 de Ülkemizde farkli kurumlarca kullanilan KOBI tanimlari 
özetlenmistir. Avrupa Birligi mevzuatinda ise KOBI taniminda, 250’den az isçi çalistirma, yillik satis 
cirosunun 50 milyon euro’dan az olmasi, yil sonu bilonço tutarinin 43 milyon euro’dan az olmasi ve 
KOBI’nin büyük sirketlere ait olmamasi gibi kriterler kullanilmaktadir  
 

 Tablo 1 : Ülkemizde Farkli Kurumlarca Kullanilan KOBI Tanimlari 

KURUM SEKTÖR ÇALISAN SAYISI SABIT YATIRIM 
TUTARI 

GRUP 
 ILISKISI 

KOSGEB Imalat Sanayi = 150 Kisi - - 
Halk Bankasi Imalat Sanayi = 250 Kisi < 1500000 YTL - 

Eximbank Imalat Sanayi = 200 Kisi < 2000000 $ - 

Hazine Müstesarligi Tüm Sektörler 
1 – 9 Kisi Mikro Ölçekli 

10 – 49 Kisi Küçük Ölçekli 
50 – 250 Kisi Orta Ölçekli 

< 950000 YTL < %25 

Dis Ticaret Müstesarligi Imalat Sanayi = 200 Kisi < 2000000 $ - 
Devlet Istatistik Enstitüsü (DIE) - < 100 Kisi - - 
Devlet Planlama Teskilati (DPT) - < 100 Kisi - - 

Kredi Garanti Fonu - < 250 Kisi - - 
 
 KOBI’ler diger ülkelerde oldugu gibi ülkemiz ekonomisi için de oldukça önemli bir yer teskil 
etmektedir. Örnegin Tablo 2 deki Devlet Istatistik Enstitüsü 2002 Genel Sanayi ve Isyeri Sayimi verilerine 
göre 250’den daha az isçi çalistiran isletmelerin orani %99,89’dur (Yüksel, 2005). 

 
Tablo 2 : Çalisan Isçi Sayisina Göre Ülkemizdeki Isletme Sayilari 

KOBI TANIMI ISÇI SAYISI ORAN (%) 
Mikro 0 1,38 
Mikro 1-9 94,94 
Küçük 10-49 3,09 
Orta 50-99 0,30 
Orta 100-150 0,10 
Orta 151-250 0,08 

Büyük 251 ve daha fazla 0,11 
 
 Ülkemizde KOBI’lerin ekonomi açisindan diger göstergelerine bakildiginda, KOBI’lerin toplam 
içinde yarattigi istihdam orani %45,6, toplam yatirim payi %6,5, üretim payi %37,7 ve ihracat içindeki payi 
%8’dir (Yüksel, 2005). 
 Basel II kriterlerinde ülkemizdeki KOBI’leri yakindan ilgilendiren degisikliklerden birisi KOBI 
tanimidir.Yürürlüge konacak Basel II kriterlerinde “ KOBI, yillik satis cirosu en fazla 50 milyon euro olan 
isletmeler” seklinde tanimlanmaktadir. Bu tanimlamadaki gösterge dikkate alindiginda ülkemizde önemli 
sayida isletme KOBI tanimina girecektir. Örnegin, 2004 yilinda Istanbul Sanayi Odasi tarafindan her yil 
açiklanan Türkiye’nin en büyük 1000 firmasinin belirlendigi çalismada sadece 440 firmanin yillik satis 
cirosunun 50 milyon euro’nun üstünde olmasi bunun en büyük kaniti olacaktir (Yüksel, 2005) 
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Basel II kriterlerinde banka açisindan KOBI tanimi degerlendirildiginde, bir bankadan kullanilan 
kredi tutari 1 Milyon euro’nun üzerinde ise “Kurumsal KOBI”, 1 milyon euro’nun altinda ise “Parakende 
KOBI” siniflandirmasi söz konusudur. Bu durum, yabanci finansman kaynagina ihtiyaç duyan ve bundan 
dolayi bankalardan ticari kredi kullanmak isteyen KOBI’leri yakindan ilgilendirmektedir. Kullanilacak kredi 
miktarina göre KOBI’ler farkli risk gruplari içine dahil edileceklerdir. Kullanilan kredi 1 milyon euro’dan az 
ise kredi kullanan KOBI, “Parakende KOBI” olarak nitelendirilerek standart %75 risk agirligina dahil 
edilecektir. Kullanilan kredi miktari 1 milyon euro’dan fazla ise kredi kullanan KOBI, “Kurumsal KOBI” 
olarak tanimlanarak bankalarin veya bagimsiz denetim firmalarinin verecegi derecelendirme notuna göre 
risk agirligi sinifina tabi tutulacaktir. Tablo 3 de KOBI’lere uygulanacak derecelendirme notlari ve bunlara 
karsi gelebilecek risk agirliklari gösterilmistir. Hemen belirtmek gerekirse Tablo 3 deki derecelendirmeler 
örnek teskil etmesi amaciyla verilmistir. Nitekim, Standart&Poors, Moody’s, Fitch IBCA gibi üç 
derecelendirme sirketinin derecelendirmede kullandiklari notlara karsi gelen harfler degismektedir. Ayrica, 
ticari kredi veren bankalar, Basel II kriterleri içinde ortaya konan farkli yaklasimlardan kendi bünyelerine en 
uygun olani seçeceklerinden degisik notlandirma ve degisik risk agirliklari söz konusu olabilecektir (Yayla 
ve digerleri, 2005). 

Tablo 3 : Basel II Çerçevesinde Kurumsal KOBI’lere Uygulanabilecek Risk Agirliklari 
Derecelendirme Notu Risk Agirligi 

AAA - AA- Arasi %20 
A+ - A- Arasi %50 

BBB – BB- Arasi %100 
BB- den Düsük %150 

Derecelendirilmemis %100 
 
 Sonuçta, Basel II ile getirilen yeniliklerde, derecelendirme notu yüksek olan KOBI’ler için daha 
düsük faiz ve daha uzun vadeli kredi bulma gibi avantajlar söz konusu olabilecektir.  
 Basel II krit erlerinde ülkemizdeki KOBI’leri yakindan ilgilendiren önemli bir diger degisiklik ise 
ticari kredi kullanmak isteyen KOBI’lerin gösterecegi teminatlara iliskindir. Mevcut uygulamalarda, müsteri 
çek ve senetleri ile ortak ve grup sirketi kefaletleri teminat olarak gösterilebilirken, Basel II kriterlerinde 
bunlarin teminat olarak gösterilemeyecegi söylenmektedir. Ülkemizde, faaliyet gösteren KOBI’lerin önemli 
bir oraninin satislarini müsteri çek ve senetleri ile yaptigi ve alacaklarini tahsilde önemli sorunlarla 
karsilastigi düsünülürse bu kosuldan KOBI’lerimizin önemli oranda etkilenecegini söylemek pek yanlis 
olmayacaktir. Basel II kriterlerine göre ticari kredi kullanmak isteyen KOBI’lerin gösterebilecekleri 
teminatlar;  

- Nakit, mevduat veya mevduat sertifikasi 
- Altin 
- Derecelendirme notuna göre veya likit ve bankalarca çikarilmis olmasina göre 

borçlanma senetleri 
- Ana endeksteki (IMKB 100) hisse senetleri 
- Yatirim fonlari 
- Ana endeks disinda, ancak organize piyasalarda islem gören senetler 
- Ana endeks disinda, ancak organize piyasalarda islem gören senetleri de kapsayan 

fonlar 
- Ikamet amaçli veya ticari amaçli olarak kullanilmasina göre degisebilecek 

gayrimenkul ipotekleri 
olarak sayilabilir (Yüksel, 2005), (Hançerli ve digerleri, 2005). 
 Basel II kriterlerince yukarida belirtilen degisiklikler nedeniyle ticari kredi kullanmak isteyen 
KOBI’lerin karsilasabilecekleri sorunlar, su sekilde sayilabilir. 
1. Teminat Gösteriminde Karsilasilabilecek Güçlükler : Yürürlüge girecek Basel II kriterleri içinde mevcut 

durumda teminat olarak gösterilebilen müsteri çek ve senetleri ile ortak ve grup sirket kefaletleri 
teminat olarak kabul edilmemektedir. KOBI’ler teminat olarak ancak yukarida sayilan finansman 
araçlarini gösterebilecektir. Bu durum, öz sermayesi yetersiz  ve müsterilerine vadeli çek ve senetlerle 
is yapmak zorunda olan ve alacak tahsilinde güçlüklerle karsilasan KOBI’leri olumsuz etkileyecektir. 

2. KOBI’lerin Seffaflik Sorunu : Ülkemizde KOBI’ler yükümlü olduklari vergi oranlarindan kaçmak amaciyla 
kayit disi çalismaktadirlar. Kayit disi çalisma orani ile ilgili olarak degisik rakamlar telaffuz edilmekte, 
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kesin bir rakam ortaya konmamaktadir. Kredi kullanmak isteyen KOBI’lerden finans kuruluslari ve 
bankalar kayit disi islemlerini kayit içine almasini talep edecekler ve bu konuda KOBI üzerindeki 
denetimlerini siklastiracaklardir. Basel II kriterlerinin yürürlüge konmasindaki amaçlardan biri de kayit 
disi ekonominin azaltilmasina yöneliktir. Ayrica, seffaflik konusunda yasanabilecek diger bir sorun, 
kredi veren bankalarca daha fazla ve ayrintili finansal bilgi ve belgelerin KOBI’lerden istenmesi 
olacaktir. Muhasebe ve finans konularinda bilgi noksanligi yasayan ülkemiz KOBI’lerinin uluslararasi 
alanda kabul gören finansal tablo ve bilgi üretimi konusunda önemli sikintilar yasayacaklari tahmin 
edilmektedir. 

3. Bankalarla Yasanacak Sorunlar : Bankalardan kredi kullanan KOBI’ler bankalarin istekleri karsisinda 
alisik olmadiklari finansman ve muhasebe bürokrasisi ile karsi karsiya gelebileceklerdir. Ayrica, Basel II 
bankalara risk yönetiminde degisik alternatifler sunmakta  ve bunlardan bünyesine uygun olani banka 
tarafindan seçebilme imkanini tanimaktadir. Bundan dolayi, KOBI’ler çalistiklari bankanin 
degerlendirme ilkelerini ögrenebilme ve diger bankalarla karsilastirma yapabilme bilgisine de sahip 
olmalidir. Ancak bunlara uyum gösterebilen KOBI’ler kredi kullanim imkanina kavusabileceklerdir. Bir 
diger seffaflik sorunu da bilançoda yer alan aktif ve pasif kalemler arasindaki vade, döviz kuru, parite 
ve faiz orani uyumsuzlugunun finans ve banka kuruluslarinca daha ayrintili degerlendirmeye tabi 
tutuldugunda yasanacak sorunlardir. 

4. Kredilerde Risk Derecelendirmesine Göre Fiyatlandirma ve Teminatlandirma : KOBI’ler derecelendirme 
notuna göre vade ve faiz oranlarinda kredi bulabileceklerdir. Kredi kullanmak isteyen ve faaliyet 
gösterdigi sektörde basarili olan bir KOBI, sektörel, bölgesel ve uluslararasi  piyasalar ile siyasal 
risklerin getirecegi olumsuzluklardan etkilenebilecektir. Sonuçta, riske bagli teminat gösterimi 
konusunda ve uygun fiyatlarda kredi bulunmasi konusunda güçlükler yasayabileceklerdir.  

 
Ülkemizde farkli kisi veya kurumlarca yayimlanan raporlarda ve verilen seminerlerde, Basel II 

geçis sürecinde KOBI’lere yönelik öneriler sunulmaktadir (Yüksel, 2005), (Hançerli ve digerleri, 2005), 
(Türkiye Bankalar Birligi, 2005), (BDDK, 2005b). Sunulan bu öneriler isiginda, bu çalisma kapsaminda 
KOBI’lere yönelik öneriler asagidaki maddelerde siralanmistir. 

1. KOBI’ler esas faaliyet konularinda çalismalidir. 
2. Kurumsal yönetim anlayisi üst yönetimden bütün çalisanlara yayginlastirilmalidir. 
3. Basel II ile getirilen degisiklikler bilinmeli ve bunlara karsi önlem alinmalidir. 
4. Kayit disi islemler kayit altina alinmalidir. 
5. Isletmenin sermaye yapisi güçlendirilmelidir. 
6. Özellikle uzman muhasebe ve finans bilgisine sahip insan kaynagina sahip olunmalidir. 
7. Uluslararasi standartlara uygun ve güvenilir finansal tablolar üretilmelidir. Bu konuda, hizli 

raporlama ve istenen bilgileri üretebilen bilisim teknolojilerine yatirim yapilmalidir. 
 
3. ANKETE KATILAN MANISA KOBILERININ GENEL ÖZELLIKLERI 
 Ülkemizde Basel II hesaplamalarinin 2007 ortalarinda baslatilmasi, 2008 yilinda da Basel II 
hükümlerinin yürürlüge konmasi planlanmaktadir (bkz. BDDK, 2005a). Basel II kriterlerine geçis sürecinde 
Manisa KOBI’lerinin degisik yönlerden yapisal analizini yapabilmek amaciyla bir anket uygulamasi 
gerçeklestirilmistir. 
 Manisa’da toplam 850 civarinda gerçek anlamda imalat isletmesi olan ve KOBI tanimina 
girebilecek isletme bulunmaktadir. Manisa KOBI’lerinin yapisal profilini yansitabilmek ve Basel II kriterlerine 
geçis sürecine ait bazi yorumlarda bulunabilmek amaciyla tesadüfi örnekleme yönteminin ilkelerine bagli 
kalarak 51 adet KOBI’ye anket uygulamasi yapilmistir. Bu örnek büyüklügü, parametrik olmayan 
toplumlarda bireylerin %90’inin %95 güvenle Varyansyon Genisligi (R=Xmaks-Xmin) içinde yer alabilecegini 
göstermektedir. Anketin uygulanmasinda, çogunlukla yüz-yüze görüsme yapilmis, bu durumun 
gerçeklesmesinin zor oldugu durumlarda, anket firmaya birakilarak anketin firma yöneticisi tarafindan 
cevaplandirilmasi istenmistir. Anakütlenin temsilini iyi bir sekilde saglamak amaciyla degisik sektörlerdeki, 
farkli nitelik ve büyüklükteki KOBI’lerin örneklem grubuna dahil edilmesine özen gösterilmistir. 
 Ankete katilan firmalarin üretim ve idari birimlerin toplami olarak çalisan sayisi, ticari yapi, üst 
yönetim isini üstlenme açisindan dagilimlari Tablo 4 de verilmistir. 
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Tablo 4 : Ankete Katilan Manisa KOBI’lerin Toplam Çalisan Sayisi, Ticari Yapisi ve Üst Yönetim 
Yapisina Göre Dagilimi 

ISÇI SAYISI ISLETME SAYISI 

1-9 8 
10-49 29 
50-99 12 

100-150 2 
TICARI YAPI ISLETME SAYISI 

Tek Sahis 15 
Limited Sirket 19 
Anonim Sirket 17 

ÜST YÖNETIM ISLETME SAYISI 
Isletme Sahibi 39 

Isletme Sahibinin Yakinlari 7 
Profesyonel Yönetici 5 

 
 Ankete katilan KOBI’lerde üretim teknolojilerini izleme yöntemine iliskin dagilimi Tablo 5 de, kalite 
yönetimi faaliyetlerine iliskin dagilimi ise Tablo 6 da verilmistir. 

Tablo 5 : Manisa KOBI’lerinin Üretim Teknolojilerini Izleme Yöntemleri 
TEKNOLOJI IZLEME YÖNTEMI ISLETME SAYISI ORAN (%) 

Yurtiçi Fuarlara Katilma 34 66,7 
Yurtdisi Fuarlara Katilma 11 21,6 
Rakip Firmalari Takip Etme 38 74,5 
Internet Yolu ile 40 78,4 
Alanindaki Ihtisas Dergileri 23 45,1 
Üretici Firmalarin Egitimi ve Tanitim Brosürleri  20 39,2 
Yurtdisi Firmalari ile Isbirligi  6 11,8 
Danisman Firmalar 8 15,7 
AR-GE Birimi ile 10 19,6 

 
Tablo 6 : Manisa KOBI’lerinin Kalite Konusunda Müracaatlarinin Dagilimi 

KALITE BELGELENDIRME ISLETME SAYISI ORAN (%) 
Marka 32 62,7 
Patent 14 27,5 
Faydali Model 8 15,7 
Endüstriyel Tasarim 4 7,8 
TSE/TSEK 23 45,1 
ISO 9000 Serisi 12 23,5 
CE 5 9,8 
HACCP 3 5,9 
OHSAS 18001 2 3,9 
ISO 14001 1 2 
Müracaati Yok 5 9,8 

  Ankete katilan Manisa KOBI’lerinin kullandiklari dagitim kanallarinin dagilimi Tablo 7 de 
gösterilmektedir. 
 

Tablo 7 : Manisa KOBI’lerinin Kullandiklari Dagitim Kanallarinin Dagilimi 
KULLANILAN DAGITIM KANALI ISLETME SAYISI ORAN (%) 

Bayiler 34 66,7 
Yerli Tüccarlar 24 47,1 
Yan Sanayi Olup Direkt Fabrikaya 11 21,6 
Ihracat Temsilcileri 12 23,5 
Birlesik Ihracat 2 3,9 
Ihracat Birlikleri 5 9,8 
Montaj-Ortaklik Anlasmali Yurtdisina Üretim 3 5,9 
Lisans-Franchising Anlasmali Yurtdisina Üretim 1 2 
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 Ankete katilan Manisa KOBI’lerinin reklam ve tanitim faaliyetlerinin dagilimi ise Tablo 8 de 
gösterilmistir. 
 

Tablo 8 : Manisa KOBI’lerinin Reklam ve Tanitim Faaliyetlerinin Dagilimi 
REKLAM ve TANITIM FAALIYETLERI ISLETME SAYISI ORAN (%) 

Reklam ve Tanim Yapmiyor 4 7,8 
Kisisel Tanitim yolu ile 42 82,4 
Hazirlanan Brosürler 29 56,9 
Radyo-Televizyon gibi görsel-isitsel araçlar 8 15,7 
Yazili Basin 25 49 
Dagitilan numune ile 21 41,2 
Dagitim kanalina yapilan tanitim ile 18 35,3 

 
4. BASEL II GEÇIS SÜRECINDE MANISA KOBILERININ ANALIZI 
 Ankete katilan Manisa KOBI’lerinin Basel II kriterleri hakkinda bilgi sahip olma durumu ve dagilimi 
ise Tablo 9 da gösterilmektedir. 
 

Tablo 9 : Basel II Kriterleri Hakkinda Bilgi Sahibi Olma Durumu  
BILGILENME DURUMU ISLETME SAYISI ORAN (%) 

Hiç Duymadim 27 %52,9 
Duydum. Içerigini Bilmiyorum 16 %31,4 
Duydum. Içerigini Biraz Biliyorum.  6 %11,8 
Duydum. Egitim-Bilgilendirme Toplantilarina Katildim.  2 %3,9 

 
 Daha sonra yüz-yüze anket uyguladigimiz isletmelerde, anketi yaptigimiz firma yöneticisine Basel 
II kriterlerinde bankalardan ticari kredi kullanmak isteyen KOBI’lere yönelik getirilen degisikliklere iliskin 
bilgilendirme sohbetinde bulunduk. Bu bilgilendirmede, özellikle Basel II kriterlerinde getirilen KOBI tanimi 
ve bankalara gösterilecek teminatlardaki degisiklik anlatildi. Bu tanitimdan sonra, firma yöneticisinden, 
firmasinin Basel II kriterlerine uyum saglayabilme derecesi veya güven duygusu  besli likert ölçeginde 
degerlendirilmesi istendi. Yüz-yüze anket uygulanmayan isletmelerde Basel II nin tanitimi ise anket içine 
konan bir tanitim yazisini okuyup degerlendirmesi seklinde uygulandi. Besli Likert ölçeginin genel özelligi 
dikkate alinarak Basel II kriterlerine uyum saglayabilme derecelendirmesi; 

- Çok Yetersiz ve Yetersiz degerlendirilmelerini yapan firmalarin orani %13,7 
- Orta degerlendirmesini yapan firmalarin orani %54,9 
- Ileri ve Çok Ileri degerlendirilmelerini yapan firmalarin orani %31,4 

olarak gözlendi. Basel II kriterlerine yönelik olarak yukaridaki degerlendirmeleri yapan firmalarin üretim, 
pazarlama, satis, finansman gibi konularda basari düzeylerini belirlemek amaciyla besli likert ölçeginde 
sorular soruldu. Tablo 10 da Manisa KOBI’lerinin üretim basarisini veren alt ölçek sorularina verilen 
yanitlarin dagilimi gösterilmistir. Üretim basarisini veren alt ölçegin güvenirliligi, Cronbach Alfa yöntemine 
göre %68,65 olarak oldukça güvenilir ve ölçekteki sorular toplanabilir olarak bulunmustur. 
 

Tablo 10 : Manisa KOBI’lerinin Üretim Basarisi Alt Ölçegi Cevaplama Dagilimi  

Üretim Basarisini Veren Alt Ölçek Sorulari Çok Az Az Orta Fazla Çok 
Fazla 

Üretim tesisinizin teknolojik yeterliligi %0 %5,9 %49 %39,2 %5,9 
Üretim tesisinizin fiziki ve alt yapi yeterliligi %0 %3,9 %54,9 %41,2 %0 
Makine parkinizin yeterliligi %0 %2 %41,1 %54,9 %2 
Kalifiye elemana sahip olma durumu %0 %3,9 %43,1 %51 %2 
Talebe göre mevcut kapasitenin yeterliligi %0 %11,7 %31,4 %45,1 %11,8 
Son iki sene dikkate alindiginda kapasite kullanim düzeyi %2 %7,8 %41,2 %43,1 %5,9 
Yeni bir ürün üretme veya gelistirme becerisi %0 %7,8 %25,5 %49 %17,7 
 

Basel II kriterleri hakkinda bilgi sahibi olma durumu (bkz. Tablo 9) ile üretim basarini veren 
yukaridaki yedi soruluk (bkz. Tablo 10) toplam ölçek bakimindan fark olup olmadigini degerlendirmek 
amaciyla, SPSS 10.0 paket programinda Varyans Analizi uygulandi. Dört grup arasinda uygulanan Varyans 
Analizinde, yedi soruluk toplam ölçek bakimindan (p=0,006) fark gözlendi. Hangi gruplar arasinda fark 
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oldugunu incelemek amaciyla uygulanan Tukey HSD testinde, Basel II kriterlerini hiç duymadigini söyleyen 
grupla, Basel II kriterlerini duydum-içerigini biraz biliyorum diyen grup arasinda ve  duydum-içerigini 
bilmiyorum diyen grupla, duydum-içerigini biraz biliyorum diyen grup arasinda p<0,05 anlamlilik düzeyinde 
fark gözlendi. Duydum-içerigini biraz biliyorum diyen grubun her iki gruptan, duydum-içerigini bilmiyorum 
diyen grubun, hiç duymadim diyen gruptan üretimini daha basarili olarak degerlendirdigi gözlendi. 
 Basel II kriterlerine uyum saglama derecesini; 
 I.Grup : Yetersiz ve Çok Yetersiz 
 II. Grup : Orta 
 III. Grup : Ileri ve Çok Ileri 
olarak dereceleyen gruplar arasinda, üretimini basarili bulma bakimindan olusturulan toplam ölçek 
açisindan fark olup olmadigini degerlendirmek amaciyla Varyans Analizi uygulandi. Üç grup arasinda 
uygulanan Varyans Analizinde, yedi soruluk toplam ölçek bakimindan (p=0,007) fark gözlendi. Hangi 
gruplar arasinda fark oldugunu incelemek amaciyla uygulanan Tukey HSD testinde, I.Grup ile II.Grup 
arasinda p<0,05 için fark gözlenmedi (p=0,081). Ayni sekilde, II.Grup ile III.grup arasinda p<0,05 için 
fark gözlenmedi (p=0,184). Buna karsin, I. Grup ile III.Grup arasinda anlamli bir sekilde (p=0,005) fark 
oldugu görüldü. 
 Sonuç olarak, üretim basarisini veren yedi soruluk toplam ölçek bakimindan Basel II kriterlerine 
yönelik olarak yapilan istatistiksel analizlerden, üretimini basarili bulan KOBI’lerin Basel II kriterlerine uyum 
göstermede daha iddiali olduklari gözlendi 

Ankete katilan Manisa KOBI’lerinin pazarlama faaliyetlerindeki basarisini degerlendirebilmek 
amaciyla yine besli likert ölçeginde sorular soruldu. Manisa KOBI’lerinin pazarlama konusundaki basarisini 
gösteren alt ölçek sorularina verilen yanitlarin dagilimi Tablo 11 de gösterilmistir. Pazarlama basarisini 
veren alt ölçegin güvenirliligi, Cronbach Alfa yöntemine göre %66,87 olarak oldukça güvenilir ve ölçekteki 
sorularin toplanabilir olarak bulunmustur. 

 
Tablo 11 : Manisa KOBI’lerinin Pazarlama Basarisi Alt Ölçegi Cevaplama Dagilimi  

Pazarlama Basarisini Veren Alt Ölçek Sorulari Çok Az Az Orta Fazla Çok 
Fazla 

Isletmenin faaliyet gösterdigi sektördeki rekabet gücü %3,9 %7,8 %39,2 %39,2 %9,9 
Nitelikli pazarlama ve satis elemanlarina sahip olma %7,8 %3,9 %52,9 %33,4 %2 
Isletmenin satis hedeflerine ulasmadaki basarisi %2 %3,9 %45,1 %45,1 %3,9 
Pazara uygun kalitede mal sunumu %0 %0 %15,7 %62,7 %21,6 
Yeni ürün gelistirme durumunda piyasa arastirma becerisi %0 %3,9 %41,2 %49 %5,9 
Müsteri sikayetlerini dinleme, onlari çözümleme becerisi %0 %0 %23,5 %54,9 %21,6 
Pazar isteklerindeki hizli degisimlere ayak uydurma  %0 %2 %27,5 %60,7 %9,8 
 

Basel II kriterleri hakkinda bilgi sahibi olma durumu (bkz. Tablo 9) ile pazarlama islevindeki 
basariyi veren yedi soruluk toplam ölçek bakimindan fark olup olmadigini belirlemek amaciyla uygulanan 
Varyans Analizinde dört grup arasinda (p=0,032) fark gözlendi. Hangi gruplar arasinda fark oldugunun 
belirlenmesi amaciyla uygulanan Tukey HSD testinde ancak p>0,10 için birinci grupla (Basel II kriterlerini 
hiç duymayan grupla) üçüncü grup (duydum-içerigini biraz biliyorum diyen grup) arasinda fark oldugu 
gözlendi. 

Basel II kriterlerine uyum saglama derecesini; 
 I.Grup : Yetersiz ve Çok Yetersiz 
 II. Grup : Orta 
 III. Grup : Ileri ve Çok Ileri 
olarak dereceleyen gruplar arasinda, pazarlama ve satis islevlerinde basariyi veren toplam ölçek açisindan 
fark olup olmadigini degerlendirmek amaciyla Varyans Analizi uygulandi. Üç grup arasinda uygulanan 
Varyans Analizinde, yedi soruluk toplam ölçek bakimindan (p<0,0001) fark gözlendi. Hangi gruplar 
arasinda fark oldugunu incelemek amaciyla uygulanan Tukey HSD testinde, I.Grup ile II.Grup arasinda 
p<0,05 için anlamli bir fark oldugu görüldü. Ayni sekilde, II.Grup ile III.grup arasinda p<0,01 anlamlilik 
düzeyinde ve I. Grup ile III.Grup arasinda p<0,0001 anlamlilik düzeyinde fark oldugu gözlendi.  
 Sonuç olarak, pazarlama ve satis basarisini veren yedi soruluk toplam ölçek bakimindan Basel II 
kriterlerine yönelik olarak yapilan istatistiksel analizlerden, pazarlama ve satis islevini basarili bulan 
KOBI’lerin Basel II kriterlerine uyum göstermede daha iddiali olduklari görüldü. 
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Anket uygulanan KOBI’lerin faaliyet gösterdikleri pazarin zorluk derecesi, üç sorudan olusan bir alt 
ölçekle degerlendirildi. Manisa KOBI’lerinin faaliyet gösterdikleri pazarin zorluk derecesini veren alt ölçek 
sorularina verdikleri yanitlar Tablo 12 de verilmistir. Pazarin zorluk derecesini veren alt ölçek sorularinin 
güvenirliligi, Cronbach Alfa yöntemine göre %57,28 olarak oldukça güvenilir ve ölçekte yer alan sorular 
toplanabilir olarak bulunmustur. 

 
Tablo 12 : Ankete Katilan KOBI’lerin Faaliyet Gösterdikleri Pazarin Zorluk Derecesini 

Degerlendirmesi  

Pazarin Zorluk Derecesini Veren Alt Ölçek Sorulari Çok Az Az Orta Fazla Çok 
Fazla 

Faaliyet gösterilen alanda rakiplerin sayisi %2 %2 %45,1 %37,2 %13,7 
Pazar olusturmanin büyük harcama gerektirmesi %2 %2 %31,3 %41,2 %23,5 
Müsterilerin alim gücünün degerlendirilmesi %3,9 %5,9 %52,9 %31,4 %5,9 
 

Basel II kriterleri hakkinda bilgi sahibi olma durumu (bkz. Tablo 9) ile pazarin zorluk durumunu 
veren üç soruluk toplam ölçek bakimindan (müsterilerin alim gücü 5’den 1’e dogru siralanarak) fark olup 
olmadigini belirlemek amaciyla uygulanan Varyans Analizinde dört grup arasinda (p=0,906) fark 
gözlenmedi.  

Basel II kriterlerine uyum saglama derecesini; 
 I.Grup : Yetersiz ve Çok Yetersiz 
 II. Grup : Orta 
 III. Grup : Ileri ve Çok Ileri 
olarak dereceleyen gruplar arasinda, faaliyet gösterdikleri pazarin zorluk derecesini veren üç soruluk 
toplam ölçek açisindan fark olup olmadigini degerlendirmek amaciyla uygulanan Varyans Analizinde üç 
grup arasinda anlamli bir fark (p=0,302) görülmedi 
 Sonuç olarak, ankete katilan Manisa KOBI’lerinin faaliyet gösterdikleri pazarin zorluk derecesini 
veren üç soruluk toplam ölçek bakimindan Basel II kriterlerine yönelik olarak yapilan istatistiksel 
analizlerden, faaliyet gösterilen pazarin zorluk derecesiyle Basel II kriterlerine uyum iddiasi arasinda önemli 
bir iliski olmadigi gözlendi. 

Anket uygulanan KOBI’lerin faaliyet gösterdikleri pazarda, ürün fiyatlari konusundaki 
degerlendirmelerini belirlemek amaciyla besli likert ölçeginde sorulan sorular ve firmalarin bu sorulara 
verdikleri yanitlarin dagilimi Tablo 13 de gösterilmistir. 
 

Tablo 13 : Ankete Katilan KOBI’lerin Ürün Fiyatlandirma Konusundaki Degerlendirmeleri  

Fiyatlandirma Konusunda Sorulan Sorular Çok Az Az Orta Fazla Çok 
Fazla 

Üretilen ürünlerde kar oranlarinin beklentileri karsilamasi %3,9 %29,4 %54,9 %9,8 %2 
Rakiplerin fiyatlandirma stratejisini kiyaslama  %5,9 %13,7 %58,8 %21,6 %0 
Ürün fiyatini belirlemede rekabetin önemi %2 %2 %35,3 %39,1 %21,6 
 
 Basel II kriterlerine uyum derecesini orta olarak niteleyen isletmelerin %32,1’i kar oranlarinin 
beklentilerin altinda oldugunu, uyum derecesini fazla ve çok fazla niteleyen isletmelerin ise %12,5’u kar 
oranlarinin beklentilerinin altinda oldugunu beyan etmislerdir. Gözlenen frekanslar yetersiz oldugundan Ki-
Kare sinamasi yapilamamistir. Elde edilen yüzdelere göre yorum yapildiginda, genel olarak uyum saglamayi 
ortanin üzerinde degerlendiren isletmelerin %75’inin kar oranlari, beklenti seviyesinde veya üzerinde 
oldugu söylenebilecektir. Rakiplerin fiyatlandirma stratejisini kiyaslamada ise yine uyum saglamayi ortanin 
üzerinde degerlendiren isetmelerin yaklasik %25’inin rakiplerin fiyatlandirma seviyelerini düsük olarak 
nitelendirmistir. Ayrica, elde edilen yüzde oranlardan, ürün fiyatini belirlemede rekabetin önemli oldugu 
vurgusu yapilabilir. 
 Ankete katilan Manisa KOBI’lerinin finansman sorunlarina verdikleri yanitlar Tablo 14 de, 
kullandiklari finansman kaynaklari ise Tablo 15 de gösterilmistir. 
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Tablo 14 : Ankete Katilan KOBI’lerin Karsi Karsiya Olduklari Finansman Sorunlarini 
Derecelendirmesi  

Finansman Sorunlari Çok Az Az Orta Fazla Çok 
Fazla 

Öz Kaynaklari yetersizligi %21,6 %13,7 %31,4 %21,6 %11,7 
Vadeli satislarin çoklugu %2 %17,6 %17,6 %43,2 %19,6 
Alacaklarin zamaninda tahsili %7,8 %15,7 %39,2 %21,6 %15,7 
Maliyetlerdeki yükselme %9,8 %7,9 %33,3 %33,3 %15,7 
Döviz kurlarinin düsmesi %37,3 %11,7 %27,5 %15,7 %7,8 
Uygun faizde kredi temin edememe %35,3 %17,6 %21,6 %15,7 %9,8 
Ticari kredilerin vadelerinin kisaligi %45,1 %5,9 %21,6 %21,6 %5,8 
Gerekli yeni yatirimlari yapamamak %31,4 %15,8 %17,6 %17,6 %17,6 
Isletme sermayesinin yetersizligi %31,4 %9,8 %27,5 %19,6 %11,7 
 
Tablo 15 : Ankete Katilan KOBI’lerin Basvurduklari Finansman Kaynaklarini Derecelendirmesi  

Kullanilan Finansman Kaynaklari Yok Çok Az Az Orta Fazla Çok 
Fazla 

Tamamen Öz Kaynaklar %0 %2 %9,8 %27,5 %33,2 %27,5 
Banka ticari kredileri %35,2 %3,9 %21,6 %27,5 %11,8 %0 
Özel finans kurumlari %88,2 %3,9 %5,9 %2 %0 %0 
Faizsiz (kar payi) bankacilik  %94 %2 %2 %2 %0 %0 
Serbest piyasa %80,5 %7,8 %7,8 %3,9 %0 %0 
Es-Dost-Akraba %82,3 %5,9 %2 %7,8 %2 %0 
Satici kredileri %88,2 %0 %3,9 %5,9 %2 %0 
Tesvikli krediler %92,2 %0 %0 %7,8 %0 %0 
Gayri menkul satislari %90,1 %2 %0 %5,9 %2 %0 
Vadeli çek ve senet %52,9 %3,9 %7,9 %13,7 %9,8 %11,8 
Leasing %76,4 %5,9 %3,9 %5,9 %5,9 %2 
Factoring %96 %2 %2 %0 %0 %0 
Forfaiting %98 %2 %0 %0 %0 %0 
 
 Bilindigi gibi bir ticari isletme olarak KOBI’lerin finansman kaynaklari, öz kaynaklar, kamu 
tesvikleri, ticari borçlar (senetli ve senetsiz) ve finans sisteminden saglanan fonlar (banka ve özel finans 
kurumu kredileri, leasing, factoring …vb) seklinde sayilabilir. Tablo 14’e göz atildiginda, ankete katilan 
isletmelerin yaklasik %35’e yakin bir orani öz kaynaklarin yetersizligini ortanin üzerinde 
degerlendirmektedir. Ayni sekilde isletme sermayesinin yetersizligi sorununa ortanin üzerinde 
degerlendirme yapan firmalarin orani %30 lar civarindadir. Ayrica, ankete katilan firmalarin yaklasik %35’i 
gerekli yeni yatirimlari yapamamayi ortanin üzerinde degerlendirmistir. 
 Ankete katilan KOBI’lerin kamu tesviklerinden yararlanma orani %8 civarindadir. Ayni sekilde, 
leasing disinda, factoring ve forfaiting gibi banka disi finansman kaynaklarindan yararlanma orani Tablo 15 
den görülecegi gibi çok küçük bir paya sahiptir. Ankete katilan firmalarin çok büyük bir bölümü gayri 
menkul satimini bir finansman kaynagi olarak görmemekte (bkz. Tablo 15) veya bu yola basvurmadiklarini 
beyan etmektedirler. Tablo 15 dan görülecegi gibi 35,5 oraninda firma bankadan ticari kredi almadiklarini 
beyan etmektedirler. Bu da büyük miktarda KOBI’nin banka ticari kredisine az veya çok oranda muhtaç 
durumda olabilecegini göstermektedir. Bilindigi gibi ülkemizde, bankalar KOBI’lere kredi açarken çekimser 
davranmaktadirlar. Bunda, KOBI’lerin uygun mali tablolari üretememeleri, öz kaynak yetersizligi, istihbarat 
faaliyetlerinin daha maliyetli olmasi gibi faktörler rol oynamaktadir. Sonuçta KOBI’ler miktar, vade ve faiz 
orani ve teminat açisindan büyük zorluk yasamaktadirlar. Tablo 14 de ankete katilan firmalarin, ticari 
kredilerin vade yapilarina ve faiz oranlarina iliskin degerlendirmeleri görülmektedir. Bu degerlendirmelerden 
ankete katilan firmalarin yaklasik %50 sinin vade ve faiz orani açisindan banka kredilerindeki bu 
olumsuzlugu orta ve ortanin üzerinde olarak degerlendirmistir.  Tablo 15 den görülecegi gibi, yaklasik %20 
firmanin az da olsa serbest piyasadan (tefeciden) finansman kaynagi sagladigi düsündürücüdür. Kredi 
almak isteyen firmalarin özel finans kuruluslarindan ve faizsiz (kar payi) bankaciligindan yararlanma orani 
ise Tablo 15 den görülecegi gibi oldukça düsük orandadir. Es-dost akrabadan finansman kaynagi 
saglayanlarin orani da düsük düzeydedir. 
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 Tablo 14 den görülecegi gibi vadeli satislarin çoklugu ankete katilan firmalarin en sikayetçi oldugu 
konudur. Firmalarin  büyük bir bölümü alacaklarin tahsilinde zorluk yasadigini beyan etmektedirler. Buna 
karsin ankete katilan firmalar, Tablo 15 den görülecegi vadeli çek ve senetleri büyük oranda bir finansman 
kaynagi olarak görmemektedir.  
 
5. SONUÇ 

Bu çalismada, Basel II kriterlerine geçis sürecinde, Manisa KOBI’lerin degisik açilardan yapisal 
profili açiklanmaya çalisilmistir. Basel II kriterlerinin ülkemizde 2008 yilinin basinda yürürlüge konmasi 
planlanmaktadir. Anket yöntemine dayanan bu çalismada, Manisa KOBI’lerinin Basel II düzenlemelerinden 
haberdar olup olmadiklari, Basel II kriterlerinin içerigi anlatildiktan sonra firmalarin bu kriterlere uyum 
göstermede ne derece iddiali olabilecegi belirlenmeye çalisilmistir. Elde edilen bu derecelerle, Manisa 
KOBI’lerinin üretim, pazarlama ve finans konularindaki yapisal özellikleri karsilastirilmaya çalisilmistir. Elde 
dilen bulgular neticesinde, üretim ve pazarlama konusunda kendini basarili bulan KOBI’lerin, Basel II 
kriterlerine uyum konusunda da iddiali olduklari gözlenmistir. 
 Bu çalisma kapsaminda, anket uygulanan firmalar en az on yil sektöründe faaliyette bulunan ve 
önemli bir agirliga sahip köklü firmalardir. Ankete katilan Manisa KOBI’lerinin büyük bir kisminin, öz 
kaynaklarin yetersizligi ve isletme sermayesinin yetersiz oldugu durumlarda, yabanci finansman 
kaynaklarindan banka ticari kredilerine basvurduklari ögrenilmistir. Manisa KOBI’lerinin banka disi (leasing, 
factoring, forfaiting, satici kredileri ..vb) finansman kaynaklarindan yararlanma oraninin düsük oldugu 
gözlenmistir. Vadeli satislarin çoklugu ve alacaklarin zamaninda tahsilinde karsilasilan zorluklara alinan 
yanitlar, Basel II kriterleri düsünüldügünde dikkat çekicidir. Manisa KOBI’lerinin az da olsa zaman zaman 
serbest piyasadan, es-dost ve akrabadan finansman sagladiklari yapilan anket sonuçlarindan görülmüstür. 
 Ticari kredi kullanmak isteyen Manisa KOBI’leri Basel II kriterlerine hazirlikli olmalidir. Firmanin 
niteliksel yapisiyla Basel II kriterlerine uyum arasinda yüksek bir korelasyon olacagini söylemek 
mümkündür. Bundan dolayi, “gelisime açik-iyi yönetilen”, “teknoloji düzeyi iyi ve rekabet gücü yüksek”, “iyi 
bir Pazar payi veya satis kabiliyetine sahip”, “müsteri odakli ve kaliteye yönelik çalisan”, “güvenilir ve açik 
iletisim kurabilen” ve “finansal yönetim konusunda bilgili” Manisa KOBI’leri bu degisimlere kolaylikla ayak 
uydurabileceklerdir. 
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1.GIRIS 
 Globallesen dünya  ve sürekli degisen ihtiyaçlarla birlikte artik üretimde de esnek ve dinamik bir 
anlayis sart olmustur. Bu da ancak piyasaya ve tüketici tercihlerine kolaylikla uyum saglayabilen, teknolojik 
gelismeye açik, dinamik bir yapiya ve yakin yönetici-yönetilen iliskilerine sahip küçük ve orta büyüklükteki 
isletmelerle (KOBI) mümkündür. Istikrarli bir ortamda kalici ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi için 
KOBI’lerin finansmani oldukça önem tasimaktadir. KOBI’lerin en büyük sorunlarindan biri güçsüz sermaye 
yapilaridir. Küçük girisimcilerin kendi sermayeleri veya banka kredisi ile islerini büyütmeleri epeyce zor 
oldugundan, sermaye piyasasi yoluyla kaynak temini alternatif bir yol olarak öne çikmaktadir. Yapilan 
incelemelerde KOBI’lerin kullandiklari kredilerin ülkemizdeki toplam kredi hacminin %4 veya %5’i civarinda 
ve maliyetinin de çok yüksek oldugu tespit edilmistir. 1 Bu noktada kurulacak KOBI piyasasi önemli bir 
boslugu dolduracak ve yastik altindaki tasarruflarin gerçek anlamda reel sektör finansmaninda 
kullanilmasina yardimci olacaktir. Hisse senetlerinin elektronik  platformda islem görecegi  ve tamamiyle 
KOBI’lerin gereksinimlerine odaklanmis bir piyasanin varligi ile özellikle Istanbul’dan uzakta Anadolu’da 
varliklarini sürdüren sirketler için, bir tür  tesvik unsuru olusacaktir. 
 Bu arastirmanin amaci faaliyete geçmesi planlanan KOBI Piyasasinin yapilanmasi ve verimli 
islemesine yönelik öneriler sunmak ve  beklentilere iliskin çözüm yollarini dile getirmektir. Arastirma bes 
bölümden olusmaktadir.Giris bölümünün ardindan KOBI sektörünün temel özellikleri belirtilerek çesitli 
tanimlar yapilmistir. Izleyen bölümlerde yurtdisinda KOBI pazari uygulamalari, ülkemizdeki mevcut durum 
ve KOBI piyasasi olusturulmasi sürecinden sözedilmistir. Çalisma sonuç ve öneriler bölümü ile 
sonlandirilmistir. 
2.KOBI SEKTÖRÜNÜN TEMEL ÖZELLIKLERI 

Ülkemizde faaliyet gösteren isletmelerin %99.8’ini ve toplam istihdamin %76.7’sini, toplam katma 
degerin ise %26.5’unu KOBI’ler sagladigindan ekonominin içinde oldukça büyük bir orana sahip 
bulunmaktadirlar. Türkiye’de KOSGEB verilerine göre faaliyette bulunan yaklasik 430 bin  adet isletmenin 
%5 civarinda yani 20.000 adet kadari büyük ölçekli kalani da KOBI olarak siniflandirilmaktadir.  2  
KOBI’lerin, gerek verimlilik, gerek yarattiklari katma deger, gerekse rekabet güçlerinin arttirilmasina yönelik 
olarak incelenmeleri kaçinilmazdir. Böylesine büyük bir pazar olusturan  KOBI’lerin faaliyet gösterecegi 
                                                 
1 Ibrahim Dönmez,”KOBI’lerin Finansmani ve Sermaye Piyasasi”, II: Uluslararasi KOBI Günleri Kapsaminda  Sunum, 
Mayis 2005.  
2 Müge Iseri, Ahmet Çilingirtürk,”Küçük Isletmeler Avrupa Antlasmasi Çerçevesinde KOBI’lerin Irdelenmesi”,Uluslararasi 
Avrupa Birligine Giris Sürecinde KOBI’ler : Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu, Bandirma, 19-22 Mayis 
2005, s.494-507.  
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KOBI piyasalari bu arastirmanin yapilmasi için  temel teskil etmistir. KOBI’lerin, Türkiye de dahil olmak 
üzere çesitli ülke ekonomilerindeki yeri açisindan incelenmeleri durumunda asagidaki tabloda görülen özet 
bilgilere ulasmak mümkündür.3 

Tablo 1: KOBI’lerin Ülke Ekonomilerindeki Yeri 
ÜLKELER Tüm 

isletmeler 
içindeki payi  
% 

Istihdam 
içindeki payi 
% 

Yatirim 
içindeki 
payi  % 

Katma 
deger 
içindeki 
payi  % 

Ihracat 
içindeki 
payi  % 

Kredilerden 
aldigi pay  % 

ABD 97.2 58 38 43 32 42.7 
Almanya 99 64 44 49 31 Bilgi yok 
Japonya 99.4 81.4 40 52 38 50 
Ingiltere 96 36 29.5 25 22 27 
Fransa 99 67 45 54 26 29 
Italya 98 83 52 47 Bilgi yok Bilgi yok 
Hindistan 98.6 63 27.8 50 40 15.3 
Güney Kore 98.8 59 35 35 20 47 
Tayland 98 64 Bilgi yok 47 50 Bilgi yok 
Singapur 97 44 27 43 10 27 
Türkiye 99.8 76.7 38 26.5 10 5 
 KOBI’lerin ülke açisindan tasidiklari önem asagida belirtilmistir. 4 Bu önem öncelikli olarak istihdam 
artisinin emek yogun teknoloji ile saglanmasi, buna ek olarak talep degisimlerine kolay adaptasyon, 
hammadde ve yari mamul üretiminde bulunarak büyük isletmelerin gelisimine olumlu katki ve rekabet 
ortami yaratma seklinde özetlenebilir. 

Çesitli ülkelerin olusturdugu uluslararasi bir kurulus olan BIS (Bank for International Settlements) 
tarafindan olusturulan Basel Komitesi, bankalarin uymasi gereken standartlari 1988’de  Basel I kriterleri ve 
ardindan da bu kriterler yetersiz kalinca, 2007 yilindan itibaren devreye girecek yeni kriterler içeren Basel 
II kriterleri adi altinda belirlemistir.Özellikle Basel II düzenlemeleri KOBI’leri yakindan ilgilendirmektedir. 
Çünkü sözkonusu kriterler devreye girdikten sonra  tüm firmalar bankalardan ayni maliyetle kredi 
kullanamayacak ve derecelendirme kriterleri gündeme gelecektir. Dolayisiyla derecelendirme notunu 
arttirabilmeleri için KOBI’lerin almasi gereken  pek çok önlem arasinda öncelikli olarak Basel II’nin 
getirecegi degisimlerden haberdar olmak ve özsermayelerini güçlendirmek gelmektedir. Çünkü 2008 yili 
basindan itibaren KOBI’ler banka kredisi kullanirken ratingi yüksek bir sirketle kiyaslandiklarinda daha 
pahali kredi kullanacaklardir. Iste bu noktada KOBI piyasalarinin önemi ortaya çikmaktadir. Ancak  bu 
piyasalarla ilgili iki önemli sorun çikmasi muhtemeldir. Bunlardan ilki ülkemiz insanlarinda genel olarak 
kendi kendinin patronu olma isteginin baskin olmasindan dolayi KOBI’lerin halka açilmaktan 
çekinmelerdir.Ülkemizdeki yatirimcilar denetime girmekten ve kurumsallasmaktan çok da fazla 
hoslanmamaktadirlar.Diger sorun devletin çok agir bir borç yükü olmasi ve piyasadaki paranin çok büyük 
bir kismini devletin kullanmasidir. Piyasada devlet tarafindan kullanilmayip kalan para da büyük 
isletmelerce kullanilmaktadir. Dolayisiyla KOBI piyasalarinin islerlik kazanmasi oldukça zor görünmektedir. 
Ancak öte yandan asil hedef AB direktifleri ile uyumlu olarak yapilan düzenlemelerle su anda mevcut olan 
Ikinci Ulusal Pazar ve Yeni Ekonomi Pazari disinda bir pazar olusturularak KOBI’lerin sermaye 
piyasalarindan finansman teminine olanak saglamaktir. 

Tablo 2 : Yillara Göre Menkul Kiymet Stoklari 

  
1994 
(%) 

1995 
(%) 

1996 
(%) 

1997 
(%) 

1998 
(%) 

1999 
(%) 

2000 
(%) 

2001 
(%) 

2002 
(%) 

2003 
(%) 

2004/12 
(%) 

I. ÖZEL SEKTÖR 
MENKUL KIYMETLERI 18,00 19,70 13,40 13,30 13,90 14,00 15,70 7,90 8,00 8,40 10,00 
     Hisse Senedi 15,00 14,90 12,90 12,90 13,80 14,00 15,70 7,90 8,00 8,40 10,00 
    Tahvil 0,20 0,20 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    Fin.Bonosu 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    VDMK 2,70 4,50 0,20 0,20 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                                                 
3 Metin Kamil Ercan,”KOBI Borsalari” Uluslararasi Avrupa Birligine Giris Sürecinde KOBI’ler : Türkiye ve Benzer Ülke 
Deneyimleri Sempozyumu Kapanis Sunumu, Bandirma, 19-22 Mayis 2005.  
4 Nalan Gürel,”Istihdam Açisindan KOBI’ler”, Finans Politik& Ekonomik Yorumlar, Sayi 493, Nisan 2005, s.80.  
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    BB-BGB 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    KZOB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    Gayrimenkul Sertifikasi   0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
              

II. KAMU KESIMI 
MENKUL KIYMETLERI 82,00 80,30 86,60 86,70 86,10 86,00 84,30 92,10 92,00 91,60 90,00 
    Devlet Tahvili 31,90 34,20 38,00 50,80 42,20 72,60 78,70 76,60 68,80 79,00 76,90 
    Hazine Bonosu 41,70 42,10 46,40 33,80 42,70 11,90 4,70 15,00 22,60 11,90 12,00 
    Gelir Ort.Sen. 2,80 0,80 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    Dövize End.Senetler 5,60 1,50 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    Özellestirme Tahvili  1,70 1,60 2,10 1,30 1,40 0,90 0,50 0,70 0,80 1,20 
         TOPLAM  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

KAYNAK: SPK, IMKB, HM, ÖIB 
 
2.1. KOBI TANIMI 
 Türkiye’de farkli kuruluslar tarafindan yapilan KOBI tanimlari arasinda bir bütünlük yoktur. 
Asagidaki tabloda ülkemizde ve Avrupa Birligi’nde kullanilan KOBI tanimlari özet seklinde gösterilmektedir.5 

Tablo 3: KOBI Tanimlari 
Kurum Sektörel Tanimi Tanim Kriterleri Mikro Ölçekli 

Isletme 
Küçük Ölçekli 
Isletme 

Orta  
Ölçekli Isletme 

KOSGEB Imalat Sanayi Çalisan Sayisi  1-50 çalisan 51-150 çalisan 
HALK BANKASI Imalat Sanayi Çalisan Sayisi 

Sabit yatirim miktari 
(Euro) 

- 
 
550 000 

10-49 çalisan 
 
550 000 

50-250 çalisan 
550 000 

HAZINE 
MÜSTESARLIGI 

Imalat sanayi, turizm, 
tarim, madencilik, 
egitim, saglik, yazilim 
gelistirme 

Çalisan sayisi Yatirim 
miktari, KOBI yatirim 
tesvik belgesine tabii 
yatirim miktari (Euro) 

1-9 çalisan 
 
550 000 

10-49 çalisan 
550 000 

50-250 çalisan 
550 000 

DIS TICARET  
MÜSTESARLIGI 

Imalat sanayi Çalisan sayisi 
Sabit yatirim 
miktari(Euro) 

- 
- 

- 
- 

1-200 çal. 
1 830 000 

EXIMBANK Imalat sanayi  Çalisan sayisi - - 1-200 çal. 
AB Birincil olmayan özel 

sektör 
Çalisan sayisi 0-9 çal. 10-49 çal. 50-249 çal. 

  Yillik ciro 
 
Yillik bilanço 

<EUR 2 milyon 
<EUR 2 milyon 

<EUR 10 
milyon 
<EUR 10 
milyon 

<EUR 50 milyon 
<EUR 43 milyon 

TOBB’un 
hazirladigi taslak 
halindeki “KOBI 
Tanimi 
Yönetmeligi” 
çalismasina göre 

 Çalisan sayisi 
 
Yillik ciro ve/veya mali 
bilançosu 

<9 çal. 
 
<1 milyon YTL 

<50 çal. 
 
<5 milyon 
YTL 

<250 çal. 
 
< 25 milyon YTL  

3. YURTDISINDA KOBI PAZARI UYGULAMALARI 
 Isletmelere alternatif kredi bulma imkani saglayan KOBI piyasalarinin uluslararasi uygulama 
örneklerinde  farkliliklara rastlanmaktadir. Farkliliklar daha ziyade ülkenin mevcut piyasa yapisina, 
isletmelerin durumuna ve yer aldiklari sektöre göre  degismektedir. KOBI borsalari yurtdisi 
uygulamalarinda ana borsa içinde veya  ayri bir tüzel kisilik olarak  ana borsa disinda iki ayri sekilde 
faaliyetlerini sürdürdükleri görülmektedir.  
 Dünyadaki uygulamalardan bazilari asagidaki  tabloda görülmektedir.6 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Bernard Wacquez, Thomas Gray,”Türkiye’deki Küçük ve Orta Ölçekli Isletmeler Mevcut Durum ve Politikalar”,OECD 
Genel Sekreterligi, 2004, s.24.  
6 “Uluslararasi KOBI Borsalari” Türkiye Sermaye Piyasasi Araci Kuruluslar Birligi, Haziran 2003. 
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Tablo 4: Dünyada KOBI Pazarlari 
ANA BORSA IÇINDE AYRI PAZAR OLARAK FAALIYET GÖSTEREN KOBI PAZARLARI 

Borsa Ülke Ait Oldugu 
Borsa 

Kurulus 
Tarihi 

Kote Sirket 
Sayisi 

Piyasa Degeri 
(MilyonEuro) 

Alternative Investment 
Market (AIM) 

Ingiltere Londra Borsasi 1995 698 16 000 

Athens Stock Exchange Yunanistan Atina Borsasi 2001 6 210 
Neuer Markt Almanya Alman Borsasi 1997 240 25.000 
Nuevo Mercado Ispanya Madrid Borsasi 2000 14   8.200 
Nuovo Mercato  Italya Italya Borsasi 1999 44 7.600 
Swiss Exchange New 
Market 

Isviçre Isviçre Borsasi 1999 9    830 

IMKB Ikinci Ulusal Pazar Türkiye Istanbul 
Borsasi 

1995 15*    630*  

              ANA BORSA DISINDA FAALIYET GÖSTEREN KOBI BORSALARI 
Nasdaq Europe Belçika - 1996 36 2.700 
Rasdaq Romanya - 1996 4 717 2.200 
Kosdaq Güney Kore - 1997 855 35.000 
Mesdaq Malezya - 1999 20  5. 000 
* Kaynak : IMKB Agustos 2005 Aylik Bülten  
 
 Uluslararasi sermaye piyasalari incelendiginde ana borsa disinda faaliyet gösteren KOBI piyasalari 
içinde Nasdaq ve Güney Kore’deki Kosdaq, en basarili örnekler olarak dikkat çekmektedir. Devlet 
tarafindan  piyasanin desteklenmesi ve saglanan tesvikler ile hafifletilmis kotasyon kosullari Kosdaq’in 
basarili olmasinin en önemli sebepleri olarak öne çikmaktadir. Buna karsilik Nasdaq Europe, Mesdaq, ve 
Rasdaq gibi borsalar ayni basariyi gösterememistir.  
  
3.1.ANA BORSA IÇINDEKI KOBI PAZARLARI 
3.1.1. ALTERNATIVE INVESTMENT MARKET (AIM) 
 Her boyutta  her ülke ve sektörden basvuran sirketlere açik olan bir piyasadir. Halka arz ve 
sonrasinda islem görülebilmek için bir araci kurumun varligi sarti aranmaktadir. AIM, Londra Borsasi içinde 
1995’de kurulmustur. Islem gören her sirketin bir “görevlendirilmis danismani” vardir. Bu danismanlar araci 
kurumlar, danisman sirketler, banka veya bagimsiz denetim sirketleri olabilir ve AIM’de islem görmek 
isteyen sirketin halka açilma asamasina yardim eder, AIM’ye basvurabilmesi için rapor hazirlar. Bu 
piyasadaki islem sistemi, elektronik müzayede ve piyasa yapiciligina dayanir.  
3.1.2. ATHENS STOCK EXCHANGE 

 Borsada islem hacmi 24 milyar dolar civarindadir. Borsada islem yapabilmek için asgari sermaye 
sarti 11.5 milyon dolar olarak belirlenmistir. 
3.1.3. NEUER MARKT 
 Alman borsasi içinde faaliyette olan bu borsanin islem hacmi ise 14 milyar dolardir. 
3.1.4. NUEVO MERCADO 
 Ispanya borsasi içinde “yeni piyasa” anlamina gelen bu borsa Nasdaq benzeri bir borsa olup, 10 
hisse senedi ile faaliyete baslamistir. Nisan 2005 itibariyle 13 hisse senedi islem görmektedir. Kotasyon 
sartlari ana borsa olan Ispanyol borsasina göre çok daha kolaydir.  
3.1.5. NUOVO MERCATO 
 Italyan Borsasi içinde faaliyet gösteren  Nuovo Mercato Borsasi’nin islem hacmi de 8 milyar dolar 
civarindadir. 
3.1.6. SWISS EXCHANGE NEW MARKET 
  Isviçre Borsasi’na bagli olarak çalisan ve digerlerine göre oldukça ufak ölçekli  bir borsadir 
3.2.  ANA  BORSA DISINDAKI KOBI PAZARLARI 
 Asagida ana borsa disinda faaliyet gösteren bazi uluslararasi KOBI borsasi örnekleri verilerek  
ülkemizde kurulmasi planlanan  KOBI piyasasi için ortak bir zemin hazirlanmasi amaçlanmaktadir. 7 
 

                                                 
7 Alpaslan Budak, Zeynep Emre,“Dünya Uygulamalari Çerçevesinde KOBI Borsalari”, Türkiye Sermaye Piyasasi Araci 
Kuruluslar Birligi, Temmuz 2003, s.10-27.  
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3.2.1.  NASDAQ  
ABD’de faaliyet gösteren SEC; (Security Exchange Commission) tarafindan Araci Kuruluslar Birligi 

tezgahüstü piyasalarda organizasyonu saglamak amaciyla görevlendirilmis ve 1971’de NASDAQ tamamen 
elektronik isleme dayali olarak faaliyete baslamistir. Önceleri Nasdaq’in sahibi bütünüyle Araci Kuruluslar 
Birligi iken, 2002 yilindan itibaren ortaklik yapisi genisletilmistir. Ülkemizde kurulmasi düsünülen KOBI 
piyasasi için basarisindan dolayi NASDAQ model olarak alinmistir. 
3.2.2.  NASDAQ EUROPE 
 Bu borsa 1996’da  Easdaq adiyla Avrupa’da faaliyet gösteren araci kuruluslar tarafindan kurulmus 
olup, 2001’de %68’i , Nasdaq Amerika’ya 12.5 milyon dolar karsiliginda satilarak isim degisikligine 
gidilmistir. Mevzuat yapisi tüm üyeler için ayni olup, Nasdaq Europe Kurallar Kitabi’nda belirlenmistir. 
Uyulmasi gereken kurallar Avrupa Birligi Direktifleri, Belçika ve Amerikan yasalarinin bilesimi oldugundan, 
bu çesitlilik  borsanin gelisiminde engel teskil etmektedir. 
3.2.3. RASDAQ 

Nasdaq Europe ile ayni yilda Romanya’da kurulan Rasdaq piyasasi üyelerinin karlilik, ciro, toplam 
aktifler, halka açiklik, piyasa degeri ve likidite açilarindan kotasyon sartlarinin  degerlendirildigi üç ayri 
bölüme ayrilmistir. Her grup için farkli sermaye yeterligi sarti aranmaktadir. Sistem, piyasa yapicilarinin 
girdigi hisse senetlerini en iyi alis ve satis kotasyonlarina göre düzenlemektedir. Rasdaq’in  en belirgin 
sorunlari arasinda, küçük yatirimcilarin büyük oyuncular karsisindaki haklarinin yeterli düzeyde 
korunmamasi ve bu konuda gereken düzenlemelerin yapilmamasi, tezgahüstü piyasa mevzuatinin yetersiz 
olmasi, islem gören sirketlerin kamuyu aydinlatma görevlerini yeterli oranda gerçeklestirmemesi sayilabilir. 
3.2.4. KOSDAQ 

Kore ve diger Asya ülkelerindeki yüksek teknoloji sirketlerinin borsasi olma amaciyla 1997 yilinda 
faaliyete geçen bir piyasadir. Islem hacminin büyük çogunlugu uzaktan erisim yoluyla gerçeklesir. Bu 
piyasada islem görmek için, risk sermayesi sirketi, yatirim fonu veya yabanci sirketlerin en az birinin 
finansal yapisina uygun olmasi sarti aranir. Kotasyon sartlari Kore borsasina kiyasla daha hafif, buna 
karsilik daha sig ve volatilitesi yüksek, bireysel yatirimcinin agirlikta oldugu bir piyasadir. Kosdaq’in 
gelistirilmesi için getirilen tesvikler arasinda, üye sirketlerin yillik gelirlerinin  yarisinin  zarar karsiligi olarak 
ayrilabilmesi, risk sermayesi sirketlerinin yatirimcilarina  hem karpayi hem de sermaye kazançlarinda vergi 
indirimi saglanmasi, risk sermayesi sirketlerinin Kosdaq’a kotasyon sartlarinin çok esnek tutulmasi 
sayilabilir. 
3.2.5.  MESDAQ 
 Malezya’da 1999’da faaliyete geçen Mesdaq, hem büyümekte olan yüksek teknoloji sirketleri, hem 
de risk sermayesi sirketlerinin sermaye piyasalarindan yararlanmalari amacini gütmektedir.Borsa gelirlerini 
üyelerin aidatlarinin yaninda kotasyon ücretleri olusturur. Ancak Mesdaq beklenen gelismeyi 
gösterememistir. Bunun temel nedeni yüksek teknoloji sirketlerinin Singapur, Hong Kong gibi borsalar 
yoluyla halka açilmayi tercih etmesi ve Mesdaq’a duyulan güvensizliktir. 
4. TÜRKIYE’DE MEVCUT DURUM VE KOBI PIYASASI OLUSTURULMASI SÜRECI 
4.1. TÜRKIYE’DE MEVCUT DURUM 
4.1.1. IKINCI ULUSAL PAZAR   

Ülkemizde ilk defa 2 Ocak 1995 tarihinde Ulusal Pazara göre daha esnek sartlarda Bölgesel 
Pazarlar (Kot Disi Pazar) kurulmustur. Söz konusu Pazarin ilk kurulus amaci Kot Içi  Pazar’da islem görme 
kosulunu yitiren sirketlerin Bölgesel Pazarlarda islem görmesini temin etmektir.  2000 yilina kadar faaliyetine 
devam eden Pazarda, dünyada ve ülkemizde meydana gelen degisimlere bagli olarak IMKB Yönetim 
Kurulu’nun  12.07.2000’de aldigi kararla yeniden yapilanmaya gidilmistir.  

IMKB’nin aldigi karar 3 Mart 2003 tarihinden itibaren hayata geçirilmis ve Bölgesel Pazarlar’in adi 
Ikinci Ulusal Pazar olarak degistirilirken islem görecek sirketler arasinda KOBI’ler de ilk defa  açikça telaffuz 
edilmistir.Kararda;  
(a) kotasyon sartlarini saglamayan sirketler, 
(b) Küçük ve Orta Ölçekli Isletmeler (KOBI) ile  
(c) islem gören sirketlerden Ulusal Pazar’da islem görme kosullarini kaybeden ve Borsa Yönetim Kurulu'nca 
geçici veya sürekli olarak Ulusal Pazar'dan çikarilmasina karar verilen sirketlerin hisse senetlerinin Ikinci 
Ulusal Pazar’da islem görebilecegi belirtilmistir.  

Ikinci Ulusal Pazar’da islem görecek sirketlerin hisse senetlerini belirleme yetkisi Istanbul Menkul 
Kiymetler Borsasi Yönetim Kurulu'na aittir. IMKB Yönetim Kurulu, hisse senetlerinin tedavülünü engelleyici 



 182 

bir husus bulunmamak kaydiyla, sirketin mali ve hukuki durumu, faaliyetleri ve hisse senetlerinin tedavül 
hacmini göz önüne alarak bir degerlendirme yapabilme ve bu sekilde karar verebilme yetkisine sahiptir. Söz 
konusu durumun açikliga çikmasi açisindan gerektiginde Borsa görevlileri ilgili sirketin merkezinde ve 
faaliyet birimlerinde inceleme yapabilirler. Bu incelemede, ortaklik yetkilileri ile görüsülerek ortakligin üretim 
teknolojisi, faaliyetleri, yatirimlari, is planlari, varsa hukuki sorunlari, idari, mali ve finansman durumlari 
hakkinda bilgi isteyebilirler. Sirketler, Borsa görevlilerine incelemelerinde her türlü yardim ve kolayligi 
saglamak ve mali tablolari ile her türlü hesap ve islemlerini incelemeye açik tutmak zorundadirlar. 
Degisiklikle birlikte Ikinci Ulusal Pazarda islem görme kosullari sadelestirilmistir. 

3 Mart 2003 tarihinden sonra da eski adi ile Bölgesel Pazarlar yeni adiyla Ikinci Ulusal Pazar arzu 
edilen seviyeye gerek sirket sayisi ve gerekse islem hacmi itibariyle çikamamistir.  

Tablo 5 : IMKB’nin Kurulusundan Bugüne Borsa Pazarinda Islem Gören Sirket Sayisi 

     Toplam     

 
Ulusal  
Pazar  

Ikinci 
Ulusal 
Pazar  

Yeni Ekonomi 
Pazari Gözalti Pazari 

Yil Içinde  
Giren            Çikan Yilsonu 

Toplam (*)  
Diger Sirket  
Sayisi (**)  

1986 80      80  
1987 82      82  
1988 79      79  
1989 76      76  
1990 110    35 10 110  
1991 134    24 -- 134  
1992 145    13 2 145  
1993 160    17 2 160  
1994 176    25 9 176  
1995 193 12   30 1 205  
1996 213 11 1 3 25 2 228  
1997 244 7 2 5 31 1 258  
1998 262 7 1 7 20 1 277  
1999 256 10 1 18 10 2 285  
2000 287 13 -- 15 36 6 315  
2001 279 13 -- 18 1 6 310  
2002 262 14 -- 12 5 27 288 13 
2003 264 16 -- 5 4 7 285 13 
2004 274 17 1 5 13 1 297 10 
2005/6*** 279 15 1 4   299 13 

Kaynak :  IMKB 2004 Yillik Bülten 
Not :   
*Yilsonu sirket sayisi, 1986-1989 yillari arasinda islem gören, 1990 yilindan itibaren ise piyasada bulunan sirket 

sayisidir. 
03.01.1995 tarihinde 7 sirketin Bölgesel Pazarlara alinmasiyla Ulusal Pazar, Bölgesel Pazarlar ayrimi yapilmaya 
baslandigindan 1986-1994 yillari arasinda islem gören sirketlerin hepsi Ulusal Pazar'da gösterilmistir. 
Ikinci Ulusal Pazar 03.03.2003 tarihinden itibaren faaliyete geçmis olup, bu tarihten önceki veriler Bölgesel Pazarlara 
aittir. 
Yeni Ekonomi Pazari 03.03.2003 tarihinden itibaren faaliyete geçmis olup, bu tarihten önceki veriler Yeni Sirketler 
Pazari'na aittir. 

**Diger sirketler, IMKB Yönetim Kurulu’nca hisse senetleri Borsa kotundan çikarilarak Kot Disi Pazar kaydina 
alinan ve geçici olarak islem görmekten men edilen sirketlerdir. 
 *** IMKB Agustos 2005 aylik bülten 
 
4.1.2. YENI EKONOMI PAZARI 

IMKB bünyesi içinde Yeni Sirketler Pazari 3 Nisan 1995 tarihinde kurularak faaliyete geçti. Bu 
Pazarin kurulus amaci, yeni kurulan ve büyüme  potansiyeli tasiyan sirketlerin hisse senetlerinin islem 
görmelerini saglamak ve  kaynak elde etmelerine imkan saglamak olarak tanimlanmistir.  

IMKB Yönetim Kurulu 12.07.2000’de aldigi kararla  yurtdisi ve yurtiçindeki teknoloji sirketlerindeki 
ekonomik degisim ile teknoloji sektöründeki hizli büyüme ve finansman ihtiyacini göz önüne alarak, bu 
alanda faaliyet gösteren sirketlerin hisse senetlerinin de Borsada islem görebilmesi yönünde Yeni Sirketler 
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Pazari’nin içerigini yeniden düzenledi ve ismini  Yeni Ekonomi Pazari olarak degistirdi. Uygulamasi ise  3 Mart 
2003 tarihinden itibaren basladi.   

IMKB yayinlamis oldugu yeni Genelge’de telekomünikasyon, bilisim, elektronik, internet, bilgisayar 
üretim, yazilim ve donanim, medya veya Borsa Yönetim Kurulu’nca kabul edilecek benzeri alanlarda faaliyet 
gösteren teknoloji sirketlerinin Yeni Ekonomi Pazari’nda islem görebilmelerinin yolunu açti. Böylece, daha 
önce pazara giris için “yeni kurulma” kistasi aranirken degisiklikle birlikte kistas, “teknoloji alaninda faaliyet 
gösterme” seklinde degistirildi. 

Pazarda islem görecek hisse senetlerini belirleme yetkisi IMKB Yönetim Kurulu'na aittir.Kurul 
kaydinda olan ve yukarida  belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren sirketlerin Yeni Ekonomi Pazari’na kabul 
edilebilmeleri için, hisse senetlerinin tedavülünü engelleyici bir husus bulunmamak kaydiyla, sirketin mali ve 
hukuki durumu, faaliyetleri, hisse senetlerinin tedavül hacmi göz önüne alinarak, yapilacak inceleme ve 
degerlendirmeler sonucunda karar verilmektedir. IMKB görevlileri Ikinci Ulusal Pazarda oldugu gibi gerek 
gördügünde ilgili sirketin merkezinde ve faaliyet birimlerinde inceleme yapabilir. Bu incelemede, ortaklik 
yetkilileri ile görüsülerek ortakligin üretim teknolojisi, faaliyetleri, yatirimlari, is planlari, varsa hukuki 
sorunlari, idari, mali ve finansman durumlari hakkinda bilgi isteyebilir. Sirketler, Borsa görevlilerine 
incelemelerinde her türlü yardim ve kolayligi saglamak ve mali tablolari ile her türlü hesap ve islemlerini 
incelemeye açik tutmak zorundadirlar. 

Yeni Ekonomi Pazari’nda islem gören sirket sayisi bu güne kadar  1 sirket ile sinirli kalmistir.  
4.2. KOBI PIYASASI OLUSTURULMASI SÜRECI 
4.2.1. KOBI PIYASASI OLUSTURULMA NEDENLERI 

1995 yilinda kurulan ve daha sonra degisen isimleriyle Ikinci Ulusal Pazar ve Yeni Ekonomi Pazari 
bu güne kadar arzu edilen performansi gösteremedi. Piyasaya dahil olan sirket  sayisi sinirli kaldi.  

SPK’nin 1996 yilinda çogunlugu imalat sanayinde faaliyet gösteren sirketler üzerinde yaptigi bir 
anket çalismasinda yüzde 72 oranindaki katilimcinin hiçbir zaman halka açilmayi düsünmedigi yönünde bir 
sonuçla karsilasilmistir. Halka açilmayi düsünmeyen sirketler arasinda aktif büyüklügü küçük ve az ortakli 
sirketler öne çikmaktadir. Ankete göre halka açilmama gerekçesi olarak ilk sirada buna ihtiyaç 
duyulmamasi ikinci sirada ise sirket kontrolünün kaybedilecegi kaygisi dile getirilmistir. 8  

Geçen süre zarfinda isletmelerin halka açilma konusundaki yaklasimlarinda ne gibi bir degisimin 
oldugu net  degildir. Ankette öne çikan iki gerekçeden ayri olarak asagida sayilan gerekçeler de halka 
açilmada önemli engeller olarak dikkat çekmektedir. Bunlar; aile sirketi niteligindeki KOBI’lerin baskalarina 
hesap verme, elde edilen kari  paylasma konusundaki kaygilari, küçük kalarak idarenin dikkatini 
çekmemek, yer yer kayitdisi ekonomi içinde yer alma ve alabilme esnekligini korumak olarak açiklanabilir. 
Piyasada yer almanin vergisel herhangi bir avantajinin olmamasi, sermaye piyasasi araçlarin ihracinin 
maliyetli olmasi ve piyasada islem görmenin  kurumsallasmayi ve  kamuya düzenli bilgi vermeyi 
gerektirmesi diger nedenlerdir.Isletmeler var olan piyasada sayilan gerekçelerle piyasaya açilmaktan uzak 
durmayi yeglemektedirler.9 IMKB’nin dogrudan KOBI’lere yönelik ve pazara girisi tesvik edici bir pazarlama 
ve yönlendirme mekanizmasininin bulunmamasi da ilginin istenen seviyede olmamasina neden 
olabilmektedir.10 

Sermaye Piyasasi Kurulu, IMKB bünyesinde yer alan Ikinci Ulusal Pazarin istenen ilgiyi 
yakalayamamasini IMKB’den ayri bir pazar ihtiyacina yorumlayarak bu yönlü  bir çalisma içine girmistir. 
SPK, özellikle Istanbul disinda bulunan isletmelerin organize ikinci el piyasa talepleri oldugunu, onlarin 
ihtiyaçlarina göre organize edilmis  bir piyasanin basli basina bir tesvik unsuru oldugunu düsünmekte ve 
çalismalarini bu perspektife göre yürütmektedir. Bölgesel bazda sirketlerin piyasaya katiliminin saglanmasi 
halinde yöre yatirimcisinin da kendi bölgesinde yer alan, tanidigi ve bildigi sirketlere daha rahat yatirim 
yapabilecegi ve atil konumdaki kaynagi ekonomiye kazandirilacagi  düsüncesi hakimdir. 11 
4.2.2 YASAL SÜREÇ 

TBMM tarafindan 2000 yilinda kabul edilen VIII. 5 Yillik Kalkinma Plani’nin sekizinci bölümünde 
KOBI’ler için ayri bir baslik verilerek KOBI’lere gösterilen öneme vurgu yapilmistir. Söz konusu Kalkinma 
Planinda KOBI’lerin finansman sorunlarinin giderilmesi amaciyla  sermaye piyasasinda menkul kiymet ihraç 
                                                 
8 Erkan, N., Temir B., “1996 Sirketler Kesiminin Finansman Egilimleri Anketi Sonuçlari” SPK Yayinlari, 1996, s.26-27 
9 M.Asli Erkumay, “Kobilerin Sermaye Piyasasi Olanaklarindan Faydalandirilmasi”, Ekim 2000, s.12 
10 Bora Oruç, Erkan Uysal, “ KOBI Finansmaninda Alternatif Bir Çözüm Sermaye Piyasalari”, SPK Arastirma Dairesi,  
2005. 
11 Http://www.spk.gov.tr/kobi 
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edebilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler hedefler arasinda  yer almistir.12 1999 yili aralik ayinda ciddi bir 
degisiklige ugrayan Sermaye Piyasasi Kanunu’nda KOBI pazarinin kurulmasi ve gerekli düzenlemeleri 
yapabilmesi için SPK’ya yetki verilmistir. 59. Hükümet  de KOBI’lerin güçlenmesi yönünde tedbirlerin 
alinmasini programina dahil etmistir.  

Tüm bu gelismelere paralel olarak Borsa Disi Teskilatlanmis Menkul Kiymetler Piyasalarinin 
Kurulus Ve Çalisma Esaslari Hakkinda Yönetmelik 18.3.2003 tarihinde Resmi Gazetede yayinlanmis ve 
KOBI piyasasinin  ayri bir borsa olarak tesekkül etmesi yönünde somut adim atilmistir.  

Yönetmelik, basta KOBI olmak üzere, gelisme ve büyüme potansiyeline sahip isletmelerin sermaye 
piyasalarindan fon saglamalarina imkan tanimayi hedeflemektedir. Söz konusu amacin yerine 
getirilebilmesi için  sermaye piyasasi araçlarinin (hisse senedi ve borçlanma senetlerinin)  alim ve satiminin 
yapildigi teskilatlanmis piyasalarin kurulmasi ile  denetim ilke ve esaslarinin düzenlenmesi öne çikmaktadir. 

Türkiye Sermaye Piyasasi Araci Kuruluslar Birligi (TSPAKB) ayri bir borsa olarak KOBI piyasasinin 
kurulmasi fikrine hazirladigi bir rapor ile karsi çikmistir13. Fakat SPK’nin kararligi karsisinda  TSPAKB sürece 
dahil olmustur.  

KOBI piyasasinin kurulusu için Gelisen Isletmeler Piyasasi A.S. (GIP) adli sirket 6 Temmuz 2005 
tarihinde kurulmustur. Kurucu Sirketin ortaklari arasinda bankalar, araci kuruluslar, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birligi (TOBB) ve TSPAKB yer almaktadir. GIP’in iki temel görevi  vardir. Bunlardan birincisi  hisse 
senetlerin araci kuruluslar vasitasiyla alim ve satiminin yapildigi islem platformunu ve bunun gerektirdigi 
organizasyonu olusturmak,digeri de piyasanin güven ve istikrar içerisinde faaliyette bulunmasini 
saglamaktir.  

GIP’in ülke çapinda  temsilcilik veya subeler vasitasiyla  bir ag olusturmasi ve bu sekilde hem 
firmalarin hem de yatirimcilarin katilimini maksimum seviyede tutmasi  hedeflenmektedir. 

Gelisen Isletmeler Piyasasi A.S. ‘nin kurulus onayini aldiktan sonra en geç bir yil içinde, Sermaye 
piyasasi Kurulu’na faaliyet izni almak için basvurmasi gerekmektedir. Bu  sürenin gerektigi takdirde SPK 
tarafindan bir yil daha uzatilma olanagi vardir.  
4.3. KOBI PAZARINA  KABUL VE  ISLEM GÖRME ESASLARI  
 KOBI Pazari henüz kurulus asamasinda oldugu için yasal anlamda bir düzenleme su an için  
bulunmamaktadir. Ancak SPK bu konudaki bakis açisini ve çerçeveyi çizmistir. 

Sermaye piyasasi araçlarinin piyasaya kabul edilmesine iliskin sartlar GIP tarafindan hazirlanarak 
SPK tarafindan onaylanacak Piyasa Yönetmeliginde gösterilecektir.  

KOBI'lere ait sermaye piyasasi araçlarinin Piyasada islem görmesi için aranacak sartlar IMKB'ye 
göre daha düsük belirlenecek, bununla beraber asgari sermaye, bagimsiz denetim, halka açiklik orani gibi 
bazi kosullar ile kamuyu aydinlatma ilkesine uyulmasi kosulu aranacaktir.  

Piyasada ihraç veya halka arz olunacak sermaye piyasasi araçlarinin SPK'ya kaydettirilmesi 
zorunlulugu bulunmaktadir. Piyasada, hisse senetlerinin yani sira tahvil ve SPK tarafindan belirlenecek 
diger sermaye piyasasi araçlari da alinip satilabilecektir. Islem görebilme konusunda yetkili merci ise GIP 
Yönetim Kuruludur. 

Ayrica, KOBI’lere ait hisse senetlerinin piyasada islem görebilmesi için asagida gösterilen sekilde 
bir isleyis mekanizmasi söz konusu olacaktir; 

• KOBI pazarinda islem görmesi düsünülen  hisse senedin SPK kaydina alinmasi, 
• Isletmenin en az bir piyasa yapici araci kurulus ile anlasmasi, 
• GIP’in belirledigi sartlari yerine getiren isletmenin hisse senedinin KOBI pazarina kote edilmesi, 
• Piyasa üyelerince her hisse senedi için alim satim fiyatlarinin elektronik ortamda ilan edilmesi, 
• Yatirimcinin alim satim için piyasa üyelerine emir vermesi, 
• Piyasa üyelerinin yatirimci talebini gerçeklestirmesi, 
• Para ve menkul kiymet degisiminin takas kurulusunca gerçeklestirilerek piyasa üyesine bildirilmesi 

ve islem sonuçlarinin üye tarafindan yatirimci hesabina aktarilmasi.  
Piyasa yerli ve yabanci tüm yatirimcilara açik olarak elektronik islem platformu üzerinden 

yürütülecektir. Islemler IMKB’de oldugu gibi araci kuruluslar vasitasiyla yerine getirilecek ve piyasa yapicilik 
sistemi geçerli olacaktir. Sistemde araci kuruluslar piyasa yapicisi olan üyeler ve piyasa yapicisi olmayan 

                                                 
12  http://plan8.dpt.gov.tr/, s.125 
13 “Kobi Finansmani ve Borsa Disi Teskilatlanmis Piyasa Hakkinda Rapor”, Türkiye Sermaye Piyasasi Araci Kuruluslar 
Birligi, Çalisma Platformu, Temmuz 2003, s.4 
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üyeler olarak ikiye ayrilmaktadir. Piyasaya kote olmak isteyen her sirketin en az bir piyasa yapici araci 
kurulus  ile anlasmasi zorunludur. Piyasa yapici araci kuruluslar, sorumlu olduklari her sermaye piyasasi 
araci için asgari belirli miktarda çift tarafli alis satis kotasyonu verecek ve bu kotasyonlar dogrultusunda 
islem yapacaktir. Piyasa yapici araci kuruluslar temelde, fiyat sürekliligini saglamak, emir dengesizliklerini 
en aza indirmeye çalismak dürüst ve düzenli bir piyasanin olusumunu saglamakla görevli olacaktir. 14  
5. DEGERLENDIRME 

OECD ülkelerinde faaliyette bulunan KOBI’ler, toplam isletmelerin %95’ini, toplam istihdamin da 
%60-70’ini olusturmaktadirlar.Ülkemizdeki isletmelerin %99.89’unu olusturan ve büyük çogunlugu aile 
isletmesi olarak dikkati çeken KOBI’lerin ise, finansal açidan ciddi bir darbogazda oldugu ortadadir.15 Kredi 
piyasasinda yüzde 5’lerin altinda kalan KOBI’ler,  sermaye piyasalarindan da istifade edememislerdir. KOBI 
pazarinin basariya ulasmasi devlet, isletmeler, yatirimcilar  ve pazar olarak tanimlanan kesimin karsilikli 
iliskisinin adil ve dengeli olarak kurulmasi ile mümkündür. Her kesime düsen sorumluluk ve haklar dengeli 
olarak çizildigi taktirde piyasanin uzun vadede basariya ulasmasi mümkündür. Ülkemizde KOBI piyasasinin  
basariya ulasmasinin bir diger kosulu da KOBI’lerin kendi bünyelerinde yapacaklari degisimden 
kaynaklanmaktadir. Dünyada degisen kalite, stok tutma, satis, pazarlama ve üretim tekniklerine paralel 
olarak KOBI’lerimizin de degisime ayak uydurmasi, risk yönetim teknikleri hakkinda bilgi sahibi olmasi, 
kurumsal yönetime ve nitelikli eleman istihdamina önem vermesi sarttir.16 

Bu güne kadar yasanan gelismeler Pazarin diger kosullardan bagimsiz olarak ele alinip basariya  
ulasmaya çalismasi seklindedir. Oysa ki yasanan sikinti esas olarak ülke gerçekliginden bagimsiz olarak ele 
alinamaz. Bu çalismada bir bütün olarak Piyasayla ilgili yapilan gözlem ve degerlendirmeleri asagidaki 
sekilde siralamak mümkündür;  
• Yillardir piyasadaki paranin agirlikli kismi devlet tarafindan borçlarin çevrilmesi için kullanilmistir. Kalan 

kisim ise büyük firmalar  tarafindan kullanildigindan KOBI’lere var  olan pastadan pay kalmamistir. 
• Ülkemizde kayitdisi ekonomi oldukça yaygin düzeyde bulunmaktadir. Kayit disi ekonominin cazip 

olmaya devam etmesi isletmelerin gerek kurumsallasmalarini gerekse sermaye piyasasina 
yönelmelerini engelleyen önemli bir etken olarak öne çikmaktadir. 

• Sermaye piyasasina yönelmenin firmalar açisindan cazip yani bulunmamaktadir. Aksine bürokratik 
islemler,  piyasaya girme ve piyasada bulunmaktan kaynaklanan  ek külfetler isletmelerin uzak 
durmasina neden olmaktadir. 

• Isletmeler sermaye piyasalari hakkinda yeterli bilgiye sahip degillerdir. 
• Kosullari Ulusal Pazara göre daha esnek  olsa da Ikinci Ulusal Pazar’da yer almak için de sirketlerin 

belli nitelikleri tasimasi gerekmektedir.  
• Geçmiste yasanan aci tecrübeler yatirimcilarin tercihlerini yaparken daha güçlü ve ülke çapinda bilinen 

firmalara yönelmelerine neden olmaktadir. Dogal olarak KOBI olarak tanimlanacak sirketlere ilgi yeterli 
düzeyde degildir.  

• Yurt disi örnekleri incelendiginde genel olarak KOBI pazarlarinin bir iki örnek disinda basarili olmadigi  
görülmektedir. 

6. SONUÇ VE ÖNERILER 
 Dünyada KOBI’lerin önemi  özellikle II. Dünya Savasi ertesinde artmis ve küçük isletmelerin daha 
büyük ölçeklilerle rekabet edemeyip yok olacagi düsüncesi inandirici olmaktan çikmistir. Ancak tüm 
dünyadaki ekonomilerde bu denli önemli bir yer tutan KOBI’lerin finansmani sorunu ülkemizin de  
gündemindedir. Mevcut durum IMKB’nin disinda olusacak bir KOBI piyasasina dogru  gidisi göstermektedir. 

 Bu çalismanin daha önceki bölümlerinde  belirtilen sorunlarin göz ardi edilerek, sadece piyasanin 
IMKB’nin disina çikarilmasi ile basari sansinin yakalanmasi mümkün degildir. Sorunlarin çözümüne  yönelik 
atilacak adimlara paralel  olarak ister IMKB bünyesinde ister ayri bir borsa olarak kurulsun KOBI piyasasinin 
basari sansi artacaktir. Dogaldir ki, sorun biraz da ülkenin genel ekonomisi ile yakindan ilgili olup bu 
gerçeklikten ayri olarak degerlendirilmesi mümkün degildir. Bu çerçevede; 

• Devletin piyasadan borçlanma amaciyla daha az para çekmesi, alternatif gelirlerini arttirmasi, 

                                                 
14 (http://www.spk.gov.tr/kobi/ 
15 Mustafa Günay,”Küçük ve Orta Boy Isletmelerin Finansmaninda Alternatif Yaklasimlarin Analizi”, Finans Politik 
&Ekonomik Yorumlar, Sayi 496, Temmuz 2005, s.23.  
16 Kemal Gülerdi,”KOBI’ler ve Finansal Hizmetler”,Finans Politik &Ekonomik Yorumlar, Sayi 496, Temmuz 2005, s.16-17.  
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• Isletmelerin kayit altina alinmasi için gerekli yasal ve iktisadi zeminin olusturulmasi, isletmeler 
üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi, is yapma imkanlarinin arttirilmasi ve tesvik edilmesi, 

• Sermaye piyasasina yönelecek isletmelere bir  takim ek avantajlarin saglanmasi, 
• Isletmelere yönelik tanit im faaliyetinin yayginlastirilmasi,  
• Halka arzin halktan karsiliksiz fon temin edilecegi  anlamina gelmedigi bilincinin isletmelere 

verilmesi, basiretli isletme mantiginin yayginlastirilmasi,  
• Piyasaya yönelecek yatirimcilarin korunmasi amaciyla kamuyu aydinlatma ilkesinin ciddi 

sekilde uygulanmasi, 
• Hemsehircilik mantiginin yaygin oldugu ülkemizde bu mantigin yatirimci açisindan doguracagi 

sakincalari  ortadan kaldiran ek önlemlerin alinmasi, 
yönündeki tedbirler KOBI pazarinin zaman içinde güçlenmesine katki yapacaktir. 

 Öncelikli olarak verilmesi gereken karar, KOBI Borsasinin ana borsa içinde bir piyasa mi yoksa ayri 
bir yapida mi olmasi gerektigidir.Tüm ülke bazinda uzlasilmis bir KOBI tanimi yapilmalidir. Çünkü KOBI 
Borsasinin kotasyon kosullari belirlenirken bu tanim gerekmektedir. Kotasyon kosullari belirlendikten sonra 
ana piyasaya göre esneklik saglanabilecek alanlar tespit edilmelidir. Ayrica KOBI piyasasi isletmesinin bir 
sirket tarafindan yürütülecegi ve bu sirketin “müsteri odakli” çalismasi düsünüldügüne göre ortaklik, 
yönetim ve faaliyet yapisi ile denetim seklinin saglikli ve piyasanin taraflarini magdur etmeyecek sekilde 
belirlenmesi gerekmektedir.  
 Ülkemizde IMKB’nin disinda ayri bir piyasanin olusturulmasina karsit görüstekilerin temel dayanagi 
IMKB’nin önemli kismini zaten KOBI’lerin olusturmasidir. Dolayisiyla ayri bir yerde kurulacak borsa, gerek 
kaynak gerekse personel açisindan maliyet getirecektir. Piyasaya alternatif olarak IMKB’nin Türkiye’de farkli 
illerde danisma merkezi seklinde bürolari kurulabilir. Ancak yine de bireysel yatirimcilarin tanimadigi 
sirketlerin hisse senetlerine yatirim yapmaktansa hala reel anlamda yüksek getirisi olan Hazine bonosu, 
devlet tahvilini tercih edecekleri gerçegi gözardi edilmemelidir.KOBI piyasasinin isleyisine engel teskil 
edebilecek  bir diger sorun ise KOBI’lerde kayitdisiligin son derece fazla olmasi ve muhasebe 
standartlarinin bulunmamasidir. 
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ÖZET 

Avrupa Birligi’nde (AB) ekonominin belkemigi olarak görülen Küçük ve Orta Boy Isletmeler (KOBI) 
önemli ölçüde  Yapisal Fonlar, Çok Yilli Programlar ve benzeri enstrümanlar ve bu çerçevede ilgili kurum ve 
kuruluslar tarafindan desteklenmektedir.  AB bünyesinde sunulan bu desteklerin yanisira yerel bankalarin 
da KOBI finansmaninda gerek münferiden gerekse araci banka olarak önemli islevi bulunmaktadir. 
Öncelikle,  AB’deki yerel bankalar ve finansal kurumlar açik çek hesabi (overdraft), banka kredisi, faktoring 
ve finansal kiralama (leasing) gibi araçlarla KOBI’lerin finansmanina münferiden katki koyarken,  AB 
destekleme politikasi kapsaminda KOBI’lere yönelik yapilan sermayeye katilim -risk sermayesi, sermaye 
destegi ve kredi finansmani için teminatlar ile hibeler  için finansal kurum olarak aracilik yapmaktadirlar.  
AB’de oldugu gibi Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) de KOBI’ler ekonominin temel yapitasi 
olmalarina ragmen gerek devlet politikasi kapsaminda gerekse KOBI’lere ve ülkeye özgü sartlar nedeniyle 
yerel bankalar tarafindan yeterli ölçüde finanse edilmedikleri gözlemlenmektedir. Bu çerçevede çalismanin 
amaci, Kibris sorununun çözümü halinde AB üyesi olacak olan KKTC’deki yerel bankalarin KOBI 
finansmanindaki rollerini arastirmak ve bu yönde öneriler yapmaktir.  

Anahtar Kelimeler: AB, KKTC, KOBI, Yerel Bankalar 
 
1. GIRIS 

Kibris sorununa kapsamli bir çözüm bulunmasi halinde KKTC, AB çatisi altinda uluslararasi 
taninmis bir kimlige sahip olacak ve diger sektörlerinde oldugu gibi KOBI’lerinde AB’nin her türlü 
desteginden yararlanma imkani dogacaktir.  Ancak, bugünkü statüsüyle KKTC’de KOBI’ler, AB kaynakli 
deseteklerden yararlanamadigi gibi yerel bankalarin gerek AB kaynakli gerekse kendi kaynaklarindan 
sundugu finansman kaynaklarindan da yeterli ölçüde yararlanamamaktadirlar. Bu çeçevede, çalismanin 
amaci AB sürecinde KKTC’deki KOBI’lerin finansmanina yönelik yerel bankalarin rolünü arastirmak ve bu 
yönde öneriler gelistirmektir. 

Çalismada içerik olarak öncelikle ikinci kisimda AB’deki KOBI Finansmani ve bunlari saglayan 
kurum ve kuruluslar ile AB’de yerel bankalarin KOBI finansmanindaki rolü irdelenecektir.  KKTC’de 
KOBI’lerin mevcut durumu ve finansman kaynaklari ile bunlari saglayan yerel bankalarin da dahil oldugu 
kuruluslar üçüncü kisimda açiklanacaktir. Dördüncü kisim, KKTC’deki yerel bankalara yönelik 
gerçeklestirilen arastirmanin yöntemi ve temel bulgularina ayrilmistir. Temel bulgulara göre yapilan genel 
degerlendirme ve sonuç ise çalismanin son kisminda  yer alacaktir. 
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2. KOBI’LERIN FINANSMANINDA BANKALARIN AB’DEKI ROLÜ 
AB’de  Yerel Bankalarin KOBI finansmanindaki rolünü banka kaynakli ve AB kaynakli olarak iki 

baslik altinda incelenmesi gerekir.  Söyle ki, AB ülkelerindeki yerel bankalar kendi kaynaklari yaninda  
AB’nin sagladigi desteklere finansal aracilik  yoluyla KOBI’lere finansman yaratmaktadirlar. 
 
2.1   Banka Kaynakli Kobi Finansmani 

Avrupa’da genelde banka temelli ve piyasa temelli olmak üzere iki finansman sistemi 
bulunmaktadir.  Banka temelli genelde kredilerden olusurken, piyasa temelli hisse senedi ve tahvil gibi 
diger finansman araçlarini olusturmaktadir (Allen ve Gale, 2000). Ülkeler arasi farklilik göstermesine 
ragmen, Avrupa’da KOBI’lerin büyük bir çogunlugu alternatif kaynaklarin eksikliginden dolayi banka temelli 
finansmani tercih etmektedir (European Commission, 2003: 19).    

AB’deki KOBI’lerin borç finansmani üzerine yapilan bir arastirma (Thornton, 2001) üye ülkelerin 
çogunda  overdraft ve banka kredisi gibi banka finansmanin en önemli kaynagi teskil ettigini 
göstermektedir.  Ancak, Ispanya, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve Portekiz’de leasing overdrafdan daha 
fazla kullanilirken,  factoring özellikle Fransa’da önem tasimaktadir (European Commission, 2003: 19).    

Banka hizmetlerine iliskin AB’deki KOBI’lere yönelik yapilan arastirmada (The ENSR Enterprise 
Survey, 2002)  büyük bir çogunlugun memnun, % 20’sinin kararsiz, % 12’sinin ise memnun olmadigi rapor 
edilmistir.  Memnuniyetsizligin temel nedenlerini ise sirasiyla  kötü hizmet, banka harçlarinin yüksekligi, 
yüksek faiz oranlari  olusturmaktadir. Öte yandan, ayni arastirmaya gore, KOBI’lerin banka kredisi 
alamamalarinin temel nedenleri yetersiz teminat, düsük isletme performansi ve bilanço-kâr/zarar tablosu 
gibi verilerin eksikligi gösterilmektedir. 
 
2.2 AB Kaynakli Banka Finansmani 

AB’de KOBI’lere yönelik finansman 4 baslik altinda ortaya konmaktadir.  Bunlar sirasiyla KOBI’lerin 
dogrudan basvurabildigi çevre, enerji, egitim ve 6. Çerçeve Programi gibi fonlar; Yapisal fonlar AB’de 
bölgeler veya sosyal gruplar arasindaki esitsizliklerin azaltilmasina yönelik faaliyetlere mali destek 
saglayarak, ekonomik ve sosyal uyumun tesvik edilmesini hedefleyen Avrupa Bölgesel Kalkinma Fonu ve 
Avrupa Sosyal Fonu gibi Yapisal Fonlar;  basta bankalar olmak üzere finansal kurumlarin aracilik yaptigi 
Finansman araçlari (EIF, 2004: 8-18); ve Asya, Japonya ve Kore gibi AB disi ülkeleri kapsayan diger 
desteklerdir (European Commission, 2005). AB Kaynakli Bankalarin yarattigi finansmani ise yukarida 
belirtilen finansman araçlari olusturmaktadir. Bu araçlarin temel finansman mekanizmalarini ise asagida 
açiklama getirilen Avrupa Yatirim Bankasi ve Avrupa Yatirim Fonu olusturmaktadir (KOSGEB, 2005: 4).  
 
Avrupa Yatirim Bankasi 

Avrupa Birligi’nde dengeli kalkinmayi ve Avrupa entegrasyonunu tesvik edici yatirimlara fon 
saglamayi kolaylastirmak amaciyla 1958 yilinda kurulan Avrupa Yatirim Bankasi (AYB), ulusal, bölgesel 
veya yerel mali araci kurumlar araciligiyla finansman saglamaktadir. Bu çerçevede AYB’nin 1990’dan bu 
yana sanayi ve hizmet sektörlerine sagladigi kredilerin yaklasik %45’inden KOBI’ler yararlanmistir. AB’nin 
istihdam yaratmaya ve yenilikçi faaliyetlere verdigi özel önem karsisinda AYB, KOB’lere sagladigi yatirim 
finansmanini artirmis; 1999 yilinda 11,500 KO BI için verilen kredi 2.8 milyar Euro’ya yükselmistir. AYB 
ayrica Amsterdam Zirvesi’nde alinan büyüme ve istihdama iliskin tavsiye kararinin desteklenmesi 
çerçevesinde “Amsterdam Özel Eylem Programi” ni olusturarak, KOBI risk sermayesi girisimini baslatmis; 
2000’li yillarda KOBI’lerin ve girisimciligin gelistirilmesi amaciyla “Yenilikçi Faaliyetler 2000 Girisimi” 
çerçevesinde finansman saglamayi öngörmüstür (www.europa.eu.int; www.eib.org). 
 
Avrupa Yatirim Fonu 

Avrupa Yatirim Fonu, Avrupa ekonomisinin kalkinmasinda iki temel alan olarak kabul edilen 
transAvrupa aglari (TENs) ve KOBI’lerle ilgili olarak, orta ve uzun vadeli yatirimlarin tesvik edilmesi yoluyla 
AB düzeyindeki entegrasyonun desteklenmesini hedeflemektedir. Bu çerçevede Avrupa Yatirim Fonu, 
KOBI’lere finansman saglayan bankalar, leasing sirketleri, garanti kurumlari, karsilikli garanti fonlari ve 
diger mali kurumlar için portföy garantisi saglamakta; yenilikçi ve gelisimin henüz ilk asamalarinda bulunan 
küçük isletmelerin desteklenmesinde büyük önem tasiyan risk sermayesi fonlarina yatirim yapmaktadir 
(www.eif.eu.int). 
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AB’deki KOBI’lerin finansal kurumlar araciligiyla basvurabilecekleri baslica finasman araçlarini  
asagidaki gibi ortaya koymak mümkündür (Commission of European Communities, 2003; Avrupa 
Komisyonu Türkiye Temsilciligi, 2002; European Commission, 2005; www.impalasite.org) . 
 
Girisimler 

AB'de KOBI'lerin mali kaynaklara erisiminin kolaylastirilmasi amaciyla Komisyon düzeyinde çesitli 
girisimler baslatilmistir. Bu çerçevede KOBI'lerin karsilastiklari sorunlar belirlenerek uygun çözümlerin 
üretilmesi, ortak yatirimlarin tesvik edilmesi ve özellikle risk sermayesi alaninda kaynak yaratilmasi ve bu 
kaynaklarin etkin bir sekilde kullanilmasi hedeflenmistir. 
 
Çekirdek Sermaye (CREA) 

Üçüncü Çok Yilli Program kapsaminda olusturulan CREA, büyüme ve istihdam yaratma 
potansiyeline sahip yenilikçi küçük isletmelerin (50'den az çalisani olan) çekirdek sermaye fonlarina 
erisimlerini kolaylastirarak özsermaye finansmani saglamalarina yardimci olmayi hedeflemektedir. 1 Ekim 
1997'den sonra kurulan çekirdek sermaye fonlarinin yararlandigi bu girisim kapsaminda Komisyon 
baslangiç dönemlerindeki isletme giderlerini karsilayarak destek saglamakta, bunun yani sira üç yillik bir 
süre için isletme giderlerinin en çok 500.000 Euro olmak üzere, %50'sini karsilayabilmektedir.  
 
Avrupa Teknoloji Sermayesi (Eurotech Capital) 

Yüksek teknoloji projelerine yatirim yapmak isteyen risk sermayesi fonlarina destek saglanarak, 
bu tip projelerin karsilastigi finansman sorununun çözümlenmesini hedefleyen bu girisim, en az 50 milyon 
Euro sermayeye sahip büyük risk sermayesi fonlarina yönelmektedir. Bu çerçevede yaklasik 1 milyar Euro 
tutarinda toplam yatirim kapasitesine sahip 14 fon seçilerek, sinirötesi yüksek teknoloji projeleri için 
mevcut yatirim kapasitesi tutarindan yaklasik 200 milyon Euro ayirilmistir. Katilimci fonlara %4 oraninda 
sermaye katkisinin yani sira teknoloji ve teknoloji pazarlari hakkinda bilgi hizmeti veren Eurotech Data 
Avrupa Teknoloji Veri Bankasi'ni ücretsiz olarak kullanma imkani saglanmaktadir. 

 
KARSILIKLI GARANTI SIRKETLERI 

KOBI'lerin bankalar tarafindan istenen garantileri saglayamamalari sebebiyle uygun maliyetli bir 
finansman kaynagina erisimde karsilastiklari sorunlar, karsilikli garanti sirketleri yoluyla çözümlenmeye 
çalisilmaktadir. Komisyon, karsilikli garanti sirketlerini ve bu sirketlerin gelisimini aktif bir sekilde tesvik 
etmekte; bu sirketlerin kurulusuna iliskin fizibilite çalismalarinin en çok 1 yillik bir süre için %50'sini, 
karsilikli garanti sirketlerinin kurulmasina iliskin isletme giderlerinin ise en çok 3 yillik bir süre için %50'sini 
karsilamaktadir.   
 
Bankacilar ve KOBI’ler Yuvarlak Masasi  

Bankacilar ve KOBI'ler Yuvarlak Masasi, KOBI'leri temsil eden kuruluslar ile mali kurumlarin üst 
düzey temsilcilerinin biraraya getirilerek KOBI'lere özgü mali sorunlarin ele alindigi ve her iki taraf için 
uygun çözüm önerilerinin gelistirildigi bir forum niteligini tasimaktadir (Commission of European 
Communities, 2004). 
  
Deneyim Paylasmaya Yönelik Aglar (Business Angels Network) 

Deneyim paylasmaya yönelik aglar, sirketlerini satmis ancak yeni sirketlere yatirim yapmak ve 
onlara deneyimleriyle yardimci olmak isteyen girisimciler ile KOBI'lerin birbirleriyle temas kurabildigi bir 
forum niteligini tasimakta; bu çerçevede banka finansmani ve resmi risk sermayesi disindaki yeni finans 
kaynaklarina iliskin bilgiye erisim imkani da saglanmaktadir. 
 
Büyüme ve Çevre Programi 

Bu program KOBI'lerin yeni çevresel yatirimlar için banka kredilerine erisimini kolaylastirmakta; bu 
çerçevede Komisyon küçük isletmeler için yeni çevresel yatirimlara iliskin banka kredilerini karsilayan 
garantileri saglamaktadir. Öncelik en fazla 50 çalisani olan küçük isletmelere verilmekte ve küçük 
isletmelerin mali araci niteligindeki bir bankaya basvurmalari gerekmektedir. Program kapsaminda çevresel 
yatirim olarak nitelendirilen yatirimlar, çevresel ekipman üretimi, çevresel etki yaratmaya yönelik yatirimlar 
ve belirgin çevresel etkiye sahip diger yatirimlari kapsamaktadir.  
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Büyüme ve Istihdam Girisimi 
Bu girisim, isletmelerin gelisimlerinin ilk dönemlerinde desteklenmelerine yönelik risk sermayesi 

programi (ETF Startup), AB'de KOBI'ler arasinda ortak yatirimlarin tesvik edilmesini hedefleyen Avrupa 
Ortak Yatirimlari (JEV) ve küçük ya da yeni kurulmus KOBI'ler için kredi imkanlarinin iyilestirilmesine 
yönelik KOBI Garanti Kolayligi programlarini içermektedir. 
 
Risk Sermayesi (ETF Startup) 

ETF Startup programi ile Komisyon, uzmanlasmis risk sermayesi fonlari aracigiyla yeni kurulmus 
KOBI'lere risk sermayesi saglamaktadir. Komisyon tarafindan desteklenen fonlar, yeni kurulmus, 
kurulusunun ilk asamasinda ya da yenilikçi olan ve büyüme potansiyeline sahip KOBI'lere yatirim yapmak 
üzere tasarlanmis fonlardir. Fonlarda yatirima yönelik en az 10 milyon Euro kullanilabilir kaynak olmasi ve 
fon sermayesinin %50'sinin özel kaynakli olmasi gerekmektedir. Ilke olarak Komisyon en fazla 10 milyon 
Euro tutarinda olmak üzere risk sermayesi fonunun toplam sermayesinin %25'ini saglamaktadir. Program 
kapsaminda öncelik 100 kisi istihdam eden KOBI'lere verilmektedir.  
 
Avrupa Ortak Yatirimi (Joint European Venture (JEV)) 

JEV, yatirim ve istihdam yaratilmasi dahil olmak üzere yeni ekonomik faaliyetlerin olusturulmasina 
yönelik ortak yatirimlari tesvik ederek, KOBI'lerin Tek Pazar'in avantajlarindan faydalanmasini 
hedeflemektedir. Iki farkli üye devletten en az iki KOBI tarafindan olusturulmasi gereken ortak yatirimda 
ortaklar esit derecede sorumluluk üstlenmektedir . 
 
KOBI Garanti Kolayligi 

Bu girisim üye devletlerdeki küçük isletmelere (en fazla 100 çalisani olan) kredi saglayan kamu 
ve/veya özel sektörde faaliyet gösteren mevcut Avrupa garanti sistemlerini desteklemekte; garanti 
sistemlerinin mevcut olmadigi ülkeler için Avrupa Yatirim Fonu mali aracilar seçebilmektedir.  
 
3.  KKTC’DE KOBI’LERIN MEVCUT DURUMU VE FINANSMANI 

KKTC’de KOBI’lere iliskin genel bir tanimlama yapilmamasi nedeniyle AB’deki KOBI tanimi 
KKTC’deki KOBI’lerin mevcut durumunu ortaya koymada esas alinacaktir. 
 
3.1 KKTC’de KOBI’lerin Mevcut Durumu 

1996 itibariyle AB ortak para birimi ECU cinsinden ifade edildigi  karar sonucunda AB Komisyonu  
tarafindan gelistirilen tanima göre KOBI’ ler su sekilde siniflandirilmistir: 100’den az isçi çalistiranlar ve yillik 
cirolari 7 Milyon ECU’ ya ulasamayan veya yillik bilanço toplamlari 5 Milyon ECU’ ya ulasamayan 
tesebbüsler Küçük Ölçekli Isletme; 100-250 arasi isçi çalistiranlar ve yillik cirolari 7-40 Milyon ECU arasi 
olanlar veya yillik bilançolari toplami 5-27 Milyon ECU arasi olan tesebbüsler Orta Ölçekli Isletme; 251 kisi 
ve yukarisi da büyük Isletme olarak belirlenmistir (OECD, 2000:1;European Commission, 1998: 11). 
KOBI’leri  ekonominin belkemigi ile girisimcilik ruhunun ve yeniligin anahtari olarak gören AB Komisyonu, 
daha etkin bir rekabet ortami yaratmayi hedefleyerek KOBI’lere yeni bir tanim getirmistir. 2005 Ocak 
ayindan itibaren yürürlüge giren bu tanima göre getirilen degisiklik ile en yüksek rakami temsil eden 40 
milyon EURO’luk yillik ciro 50 milyon EURO’ya, 27 milyon EURO’luk bilanço toplami 43 milyon EURO’ya 
yükseltilmistir  (Europa, 2004).    

KKTC’de Mikro ve KOBI’leri tanimlamak için AB’nin yukarida vurgulanan tanimlarin istihdam kriteri 
kullanildiginda,  Tablo 1’de görüldügü gibi ülkede isletmelerin 7,442 adetini (%95.3) mikro, 308 adetini 
(%3.96) küçük ve 57 adetinin (%0.74) de orta büyüklükte isletmeler oldugu ortaya çikmaktadir (Mikro ve 
KOBI Komitesi, 2004: 4). 
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Tablo 1: KKTC’de Isletmelerin Büyüklüklerine Göre Dagilimi  (AB’ye Göre) 

Isletme Sayisi Çalisan Sayisi Büyüklük Tanimi Çalisan Sayisina Göre 
Guruplama Sayi % Sayi % 

Çok Küçük (Mikro) 0-9 7442 95.3 14687 53.30 
Küçük 10-49 308 3.96 5969 22.44 
Orta 50-249 57 0.74 5916 22.26 
Büyük 250 + - - - - 
Toplam  7807 100 26572 100 
Kaynak: DPÖ (2000), 1998 Genel Sanayi ve Isyerleri Sayimi, KKTC Basbakanlik Devlet Planlama Örgütü, Istatistik ve 
Arastirma Dairesi, Lefkosa.. 
3.2 KKTC’de KOBI’lerin Finansmani 

KKTC’de KOBI’lerin basvurdugu en önemli dis finansman kaynaginin ticari bankalar olmasi yaninda 
özellikle 2002 yilindan itibaren KKTC Kalkinma Bankasi ve  Merkez Bankasi’ndan da kredi alma imkanlari ve 
Güney Kibris Rum Yönetimi üzerinden AB kaynakli finansman bulunmaktadir. Merkez Bankasi’ndan kredi 
imkani yine ticari bankalar araciligiyla saglanmaktadir. KOBI Kredileri ile ilgili Merkez Bankasi, Kalkinma 
Bankasi ve Ticari Banka  yetkililerinden alinan bilgiler asagidaki gibi özetlenebilir. 
3.2.1 Merkez Bankasi 

Merkez Bankasi’nin kobilere özgü kredi imkani bulunmamaktadir.  Belirlenmis olan sartlara   uyan 
tüm sektörler bu kredi imkanlarindan yararlanabilmektedir. Bu çerçevede,  Merkez Bankasi hammadde ve 
sanayi (yatirim kredisi) olmak üzere iki çesit kredi vermektedir. Hammadde kredisinde sanayicilere üretimin 
maximum  % 50’si veya özkaynaklarinin 2 kati kadar kredi verilirken, makine alimi ya da bina yapimi için 
100,000 YTL’ye kadar  kredi verilebilmektedir. Üretim kredilerinin vadesi 9 ay olarak belirlenirken, yatirim 
kredilerinde vade 36 aya kadar çikabilmektedir. Ticari bankalar araciligiyla kullandirilan bu kredilerde 
normal piyasa sartlarinn altinda faiz uygulanmaktadir. Bu kredilere yönelik Merkez Bankasi, kredi alacak 
kisiye araci  kurum olan bankanin kefil olmasini, borca karsilik 2 kefil ve araci bankayi yükümlülük altina 
koyan borç senedinin ibrazi sartini getirmistir.  Dolayisiyla, bu kredilerin geri dönmesinde nihai sorumluluk 
tasiyan ticari bankalar,  kredi basvurusunda bulunanlarin kredibilitileri hususunda arastirma yapip olumlu 
veya olumsuz karar verme durumundadirlar.   KKTC Merkez Bankasi tarafindan küçük esnaf adi altinda 
genelde KOBI’lere kullandirilan re-eskont kredileri ABD dolari cinsinden 2002, 2003 ve 2004 yilindan 
sirasiyla  1,138,838 $, 794,110 ve 652, 812 $  olarak kullandirilmistir (KKTCMB, 2004: 129;  KKTCMB, 
2005: 133). Bu  rakamlar ise toplam re-eskont kredileri içinde payi ayni yillar için sirasiyla  % 45,  % 39 ve  
% 31 olarak gerçeklesmistir. 
3.2.2 Ticari Bankalar 

Merkez Bankasi kaynaklari disinda ticari bankalari da kendi özkaynaklari ile KOBI’lere kredi 
vermektedirler. Yukarida ortaya konan temel ilkelere uygun sekilde KKTC’deki ticari bankalarin kendilerine 
özgü kredi sartlari bulunmaktadir.  Bunlar ise genelde sirket finansal tablolarinin incelenmesi, sirket 
direktörlügünün/sahipliginin kefilligi, piyasadaki taninmislik ve sirket yada sahiplerinin adina kayitli gayri 
menkuldür. Bu krediler Merkez Bankasi ve Kalkinma Bankasi kredileri gibi tesvikli olmayip, genelde yüksek 
faizli ve düsük vadelidir. Bankalar arasinda tek kamu bankasi durumunda olan Vakiflar Bankasi, teminatin 
en fazla %80’i olacak sekilde hammadde de 30,000 YTL, makine alimlarinda 100,000 YTL olmak üzere  5 
yil vade ile % 27 yillik  faizle KOBI’lere kredi vermektedir.  Vakiflar Bankasi ayni zamanda devletin tesvik 
kredisine aracilik yapmaktadir.  Buna göre,  bir defaya mahsuz olarak kredi miktarinin % 3 oraninda 
bankaya komisyon ödemek kaydiyle, azami 20,000 ABD dolari ve en fazla 5 yil vadeli kredi KOBI’lerin 
kullanimina sunulmaktadir.  Bankacilik sektöründe kredilerin sektörel dagilimi itibariyle genelde KOBI’lere 
kullandirilan  Küçük Esnaf ve Zanaatkar kredileri ABD dolari cinsinden 2002, 2003 ve 2004 yilinda sirasiyla  
10,209,698 $,  15,140,610 $ ve  34,548,096  $ olmustur (KKTCMB, 2004: 36; KKTCMB, 2005: 132 ).  
Bunlarin ise toplam krediler içindeki payi ayni yillar için sirasiyla % 2,79,   % 2,70 ve  %  4,27  olarak 
gerçeklesmistir.  
3.2.3  Kalkinma Bankasi 

Kalkinma Bankasi büyük ölçüde Türkiye Cumhuriyeti’nin hibe kaynaklariyla olusturulan fonlardan 
“KOBI’ler kredisi” adi altinda 2002 yilindan  itibaren KOBI’lere kredi vermektedir. KOBI olan herhangi bir  
isletme tesvik belgesi gerekmeden kredi almak için Kalkinma Bankasi’na müracaatta bulunabilir.   
KOBI’lerin kredi imkanindan yararlanabilmeleri için maksimum 50 kisiye kadar müstahdemi bulunan geröek 
veya tüzel kisilerin isletme ve/veya yatirim kredisi ihtiyaçlarinin olmasi ve halen faaliyette olmalari, baska 
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bir bankada borcu olmamalari, tesiste yapilan üretim araçlari ile ilgili incelemenin olumlu olmasi 
gerekmektedir. KOBI’lerin kredi alabilmeleri  için baslica gereken teminatlar: teminat mektubu, gayri 
menkul ve sartlara göre  1 veya 2 kefildir.  Uygulanan  faiz oranlari ise 2005 Ocak ayi itibariyle Euro  = % 
2,  Dolar = % 2 ve STG  = % 3’dür. Fatura ibrazi seklinde kullandirilan yatirim ve isletme kredilerinin 
maksimum tutari 40,000 ABD Dolar, vadesi ise azami 1 yil ödemesiz  4 yildir.  Kalkinma Bankasi tarafindan  
1 Ocak 2002 – 6 Temmuz 2005 devresi kullandirilan toplam 25,714,436  ABD dolari karsiligi kredinin 
338,860 ABD dolari (% 1.3) KOBI’lere kullandirilmistir. 
3.2.4  AB Kaynakli Finansman 
 AB, Birlesmis Milletler Kalkinma Programi (UNDP) araciligiyla Kibris Türk toplumunun ekonomik ve 
sosyal gelisimini saglamak amaciyla “Kuzey Kibris’da Özel Sektör Gelisimi” adi altinda bir fon 
olusturmustur. Bu fonla baslica KOBI’lerin rekabet gücünün artirilmasi ve uluslararasi piyasalara 
erisimlerinin saglanmasi hedeflenmistir. Bu çerçevede,  AB  KOBI tanimina göre yillik çalisani 250,  yillik 
cirosu 40 milyon € ve yillik bilanço toplami 27 milyon €’yu asmayan KKTC’deki KOBI’ler Güney Kibris’daki 
ofis üzerinden fona basvurabilmekte ve 30,000 €’yu asmayan desteklerden yararlanabilmektedirler  (UNDP, 
2004). 
 
4. ARASTIRMA YÖNTEMI VE TEMEL BULGULAR 

Çalismada, KKTC’deki yerel bankalarin KOBI finansmaninda rolünü belirlemek için 2005 yili 
temmuz ayi döneminde KKTC’de faaliyette bulunan toplam 25 adet bankadan yerel banka niteliginde olan 
19 banka arasinda  tesadüfi olarak seçilen 15’inin üst düzey yöneticisine yönelik yüz yüze anket yöntemi ile 
arastirma gerçeklestirilmistir. Arastirmada elde edilen bulgular yüzde analizi seklinde asagida 
özetlenmektadir. 
• Bankalarin % 46.6’si  esnaf ve zanaatkar kredisi altinda KOBI’lere kredi vermektedir. 
• Bankalarin tamami banka kredisi ve overdraft hesabi hizmetini KOBI’lere sunmaktadir. 
• Bankalarin % 20’si Merkez Bankasi kaynaklarindan esnaf, zanaatkâr veya KOBI’lere verilen kredilere 

aracilik yapmaktadir. 
• Bankalarin hiçbiri AB fonlarindan KOBI’lere saglanan kaynaklara aracilik etmemektedir. 
• Bankalarin hiçbiri AB’de oldugu gibi devletin tesvik politikasi kapsaminda  KOBI’lere yönelik yapilan 

sermayeye katilim -risk sermayesi, sermaye destegi ve kredi finansmani için teminatlar ile hibeler gibi 
desteklere aracilik yapmamaktadir. 

• Devletin tesvik politikasi kapsaminda KOBI’lere yönelik verilecek kredilerde ve diger hizmetlerde vergi 
avantaji gibi tesvikler sunulmadigi bankalarin tamami tarafindan ifade edilmistir. 

• Bankalarin tamami çesitli sebeplerden dolayi kredi basvurularinda KOBI’lerden finansal tablo taleb 
etmediklerini belirtmislerdir. 

• KOBI kredi basvurularinin reddedilmesinde temel nedenleri sirasiyla teminat eksikligi ve yetersiz 
kefalet olusturmaktadir (Sekil 1). 

 

Sekil 1: KKTC'de KOBI Kredi Basvurularinin Reddedilmesinde Temel Nedenler (%)
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• KOBI’lerle bankalar arasindaki bilgi alis-verisi ile idari ve diger islemlerdeki etkinligi artirmaya yönelik 
ilgili kurum ve kurulus temsilcileri ile olusturulan bir mutabakatin veya bu yönde bir grirsimin 
bulunmadigi bankalarin tamami tarafindan ifade edilmistir.  

 
5. GENEL DEGERLENDIRME VE SONUÇ 

KKTC  AB ile olan münasebeti açisindan dünyada örnegi olmayan bir konuma sahiptir. Söyle ki, 
Kibris sorununun çözümü halinde  müzakere gerektirmeden dogrudan AB üyesi olabilecek dünyadaki tek 
ülke kuskusuz KKTC’dir. Durum böyle olmasina karsin, halen diplomatik taninmamisligi nedeniyle  hertürlü 
uluslararasi açilimi engellenen KKTC’nin sektörel olarak da AB’nin desteklerinden yararlanma imkani 
bulunmamaktadir. Bu gerçeklik paralelinde KKTC’deki yerel bankalar KOBI finansmaninda fonksiyonel 
olarak AB’deki bankalarin oldukça gerisindedir.  Özellikle, AB’nin destek programlari kapsaminda  
finansman araçlarina yerel bankalarin yapmis oldugu aracilik fonksiyonu,  AB üyesi olmamasi hasebiyle 
KKTC’de bulunmamaktadir.  Buna ilaveten, ticari bankalarin ve Kalkinma Bankasi’nin KOBI’lere kullandirmis 
oldugu krediler büyük ölçüde teminat eksikligi ve kefalet yetresizligi nedeniyle  son derece yetersiz 
kalmaktadir.  Bu durumun ise temel nedeni KKTC’de AB’de oldugu gibi  kredi garanti fonu, çekirdek 
sermaye ve risk sermayesi gibi tesvik sisteminin ülkede bulunmamasidir.  Bu hususlara ilaveten KKTC’de 
KOBI’lerin finansmani ve yerel bankalarin fonksiyonuna iliskin dogrudan veya dolayli etkisi olan asagidaki 
unsurlardan sözedilebilir: 
• KKTC’de KOBI’lerin finansmanina dönük faktoring ve leasing gibi yapilasma olmadigi gibi piyasa temelli 

tahvil ve hisse senedi ihraci ile de finansman mümkün degildir. 
• KKTC’de KOBI’lerle bankalar arasinda mali sorunlarin tesbiti ve çözümüne yönelik AB’de oldugu gibi 

“Bankacilar ve KOBI’ler Yuvarlak Masasi” tipi bir olusum bulunmamaktadir.  
• KKTC’de isletmelerin tamamina yakini KOBI olmasina ragmen KOBI’lerin gelisimine yönelik ABD oldugu 

gibi Küçük Isletme Yönetimi (Small Business Administration) ve Türkiye’de oldugu gibi KOSGEB 
(Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme Idaresi Baskanligi) gibi bir olusuma 
halen gidilmemistir. 

• AB’nin halen  KKTC’deki KOBI’lere yönelik proje finansmani bulunmasina ragmen,  bu alanda yapilan 
bir arastirma (Safakli, 2004), KOBI’lerin proje hazirlama konusunda yeterli bilgi ve teknik donanima 
sahip olmadiklarini göstermektedir. 

•  Halen daha KOBI’lerle ilgili genel bir tanimlama yapilmamasi KOBI’lerin hukuki temsili ve etkin 
örgütlenmesini engellemektedir  

• KOBI’lerin halen ulasim ve elektrik  gibi önemli altyapi sorunlari bulunmaktadir. Benzeri altyapi 
sorunlarina organize sanayi bölgelerinde de rastlanmaktadir. 

• KOBI’lerin profesyonelce yönetilmemelerinin önünde ciddi kurumsallasma sorunu bulunmaktadir 
(Yilmaz, 2005). Söyle ki, KOBI’ler genelde aile isletmesi olup  profesyonelce yönetilmemektedir. 
Genelde aile fertleri arasinda gerekli egitime sahip kisiler bulunmamakta, egitim harcamalari için ise 
yeterli finansal kaynak yaratilamamaktadir. Bu durum karsisinda,  devletin, isletmeler arasi 
örgütlenmenin ve üniversitelerin aktif rol almasi gerekmektedir.  

• KOBI’ler, kamu kurumlarinda yürüttükleri islemlerde agir bürokrasiyle karsilasmaktadirlar. 
• KKTC’de etkin rekabeti ve rasyonel kaynak dagitimini saglayacak serbest piyasa ekonomisinin tüm 

unsurlari halen daha hayata geçirilmis degidir. 
• KKTC’de özelikle Kalkinma Bankasi tarafindan KOBI’lere kullandirilan tesvikli kredilerde mukayeseli 

avantaja sahip sektörlerin  tesbitine gidilmemekte ve optimum kaynak dagitimina zemin hazirlayan 
kurumsal saydamlik gözetilmemektedir. 

• Devletin KOBI’lerin gelistirilmesine ve rekabet güçlerinin artirilmasina yönelik sistematik bir politikasi 
bulunmamaktdir.  

• Yerel bankalarin KOBI finansmanini tesvik etmek için garanti fonu ve vergi indirimi gibi  benzeri 
tesvikler uygulamaya konmamistir.  
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ÖZET 

 KOBI’ler, tüm dünya ülkelerinde oldugu gibi ülkemizde de faaliyet gösteren isletmelerin %90’lara 
varan önemli bir kismini olusturmaktadir. Ülkeler için her yönüyle önem arz eden bu isletmelerin bir çok 
sorunlari bulunmaktadir. Ülkemizde, GAP bölgesinde ve GAP’in merkezi konumunda bulunan S.Urfa’da 
faaliyet gösteren KOBI’lerin sorunlarinin ele alinmasi ve ortaya konulmasi özellikle Türkiye’nin AB’ye giris 
sürecinde hayati önem arz etmektedir. Çünkü bu isletmeler potansiyelleri geregi ekonominin lokomotifi 
niteligi tasimaktadirlar. Dolayisiyla KOBI’lerin sorunlari ve bu sorunlara çözüm yollari gelistirildiginde genel 
anlamda bir çok ekonomik sorunlarin da çözüme kavusma imkani elde edilebilir. Arastirma ile Sanliurfa’daki 
KOBI’lerin özellikle kaynak temini, kaynaklarin kullanimi ve etkin kaynak kullanimini etkileyen diger 
faktörler bakimindan durumlarinin belirlenmesi amaçlanmistir. Arastirma, Sanliurfa ilindeki imalat 
sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli isletmeleri kapsamaktadir.  Çalismadan elde edilen 
sonuçlara göre isletmelerin finansal açidan kaynaklarini etkin bir sekilde kullandiklarini söylemek pek olasi 
gözükmemektedir. Çok yüksek düzeylerde özsermaye kullanmakla birlikte alternatif finansaman 
kaynaklarindan sinirli düzeyde yararlanmaktadirlar.  Kaynaklarin varliklara yatiriminda vade yapilarinda 
görülen uyumun daha çok öz sermaye kullanimindan kaynaklandigini söylemek daha dogru olacaktir. 
Isletme sermayesi yönetimi ve yatirim projelerini degerlendirme ve diger konularda belirlenen olumsuz 
durumlarin yöreye özgü kosullarin bir sonucu olarak ortaya çiktigi söylenebilir.  
 Anahtar Kelimeler: KOBI, Finansman, Etkinlik  

 
1. GIRIS 

Günümüzde hizla degisen ve gelisen teknoloji ile ve diger alanlardaki gelismelerdeki etkilesimlerle 
degisen kosullara ve olusan rekabet ortamina ayak uydurmak, isletmelerin faaliyetlerini etkin bir sekilde 
sürdürmelerini zorunlu hale getirmektedir. KOBI’lerin genel olarak kisitli imkanlari; özelde ise yetersiz 
finansman kaynaklari dikkate alindiginda bu kosullarda etkin bir sekilde faaliyet göstermeleri daha da 
önemli kilmaktadir.  

Finansal anlamda KOBI’lerin etkin ve verimli bir sekilde faaliyet göstermeleri önemli ölçüde yeterli 
düzeyde ve minimum maliyetle kaynak bulabilmelerine ve bu kaynaklari en uygun sekilde kullanabilmeleri 
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ile iliskilidir. Kaynaklarin etkin kullanimi, borç ve özsermayenin dönen ve duran varliklardaki kullanimlarina 
baglidir. Diger bir ifade ile isletmenin nakit, alacak ve stok yönetimi ve sabit yatirimlarini nasil finanse ettigi 
kaynak kullaniminin etkinligi açisindan önemlidir. 

Çalismada, KOBI’lerin kullandiklari kaynak türleri, isletme sermayesi yönetiminde uyguladiklari 
yöntemler, yatirimlarinda uyguladiklari proje degerlendirme yöntemleri, nakit fazlalarini nerelerde 
degerlendirdikleri vb sorular yoluyla finansman kaynaklari ve bu kaynaklari ne sekilde degerlendirdikleri 
incelenmistir.  

 
2. KOBI’LERIN EKONOMIK KALKINMADAKI YERI VE ÖNEMI 
 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Isletmeleri, hem dünya hem de ülkemiz ekonomisi açisindan büyük 
önem arz etmektedir. Çünkü, giderek tek bir pazar haline gelen dünyada, gelismis ve gelismekte olan tüm 
ülkelerin ekonomik yapisi incelendiginde Küçük ve Orta Ölçekli Isletmelerin ekonomik göstergelerde çok 
önemli bir paya sahip olduklari gözlenmektedir. Örnegin , Tablo 1’e bakildiginda KOBI’lerin dünyanin en 
gelismis ülkelerinde ve  ülkemizdeki ekonomik göstergeler içindeki yeri görülmektedir. Bu tabloya 
bakildiginda ekonomik anlamda büyüme ve kalkinmayi saglayacak temel faktörlerden olan sermayenin, is 
gücünün, üretimin ve yatirimin önemli bir kisminin KOBI’ler araciligiyla saglandigi görülmektedir. 

 
Tablo 1: Çesitli Ülkelerde Kobi’lerle Ilgili Ekonomik Göstergeler 

Ülkeler Isletmeler 
Içindeki 
Payi (%) 

Istihdan 
Içindeki 
Payi(%) 

Yatirimlar 
içindeki 
Payi(%) 

Katma 
Deger 
içindeki 
Payi(%) 

Ihracat 
Içindeki 
Payi(%) 

Kredilerden 
aldigi Pay 
(%) 

ABD  97.2 58 38 43 32 42.7 
Almanya 99 64 44 49 31 Bilgi yok 
Japonya 99.4 81.4 40 52 38 50 
Ingiltere 96 36 29.5 25 22 27 

Fransa 99 67 45 54 26 29 
Italya 98 83 52 47 Bilgi yok Bilgi yok 
Hindistan  98.6 63 27.8 50 40 15.3 
Güney Kore 98.8 59 35 35 20 47 
Tayland 98 64 Bilgi yok 47 50 Bilgi yok 
Singapur 97 44 27 43 10 27 

Türkiye 99.8 76.7 38 26.5 10 5 
( Ercan, 2005)  

Son yillarda ekonomi ve isletme literatürünün ilgi odagini olusturan KOBI’ler konusunda yapilan 
çalismalarda bu isletmelerin ekonomik ve toplumsal kalkinmada çok önemli roller üstlendigi ortaya 
konularak bu hususlarin su basliklar altinda toplanabilecegi belirtilmistir(Sariaslan, 2001); 

-Ekonomiye dinamizm kazandirmak,  
-Istihdam saglama ve yeni is imkani yaratmak, 
-Esneklik ve yenilikleri tesvik etmek, 
-Bölgesel kalkinmayi hizlandirmaktir. 
KOBI’lerin bölgesel kalkinmayi hizlandirma fonksiyonunun birbirine neden – sonuç iliskisine bagli 

asagidaki asamalari izleyerek zamansal bir gelisme süreci sonucunda etkisini ortaya koymaktadir. 
-1. Asama: KOBI’lerin (daha yogun olarak küçük isletmelerin)ülkenin tüm cografik bölgelerine 

dagilmis bulunmasi 
-2.Asama: özellik le kirsal ve/veya tasra bölgelerinde küçük isletmelerin, bölgede istihdam ve gelir 

yaratarak bölge nüfusunun büyük sehir merkezlerine göçünü engellemesi; 
-3. Asama: Duran ya da azalan göç sonucu bölgede ekonomik faaliyetlerin canlanmasi. 
-4. Asama : Bölgenin imkanlarina ve izlenen kalkinma politikalarina bagli olarak, canlanan 

ekonomik faaliyetlerin dinamik ve büyüme potansiyeli yüksek isletmelerin dogusunu tesvik edici bir 
ekonomik ortami yaratmasi(inkübasyon). 

-5. Asama : Dinamik ve büyüme potansiyeli yüksek isletmelerin kurulmasi ile bölgesel kalkinmanin 
hizlanmasi ve dolayisiyla ülke ekonomisinin gelismesi. 
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Özellikle bölgesel kalkinma sürecinin gerçeklesmesi bakimindan kültür, egitim ve dogal 
kaynaklarla birlikte bir çok faktörün etkisiyle Türkiye’de inkübasyon etkisi olusacak bölgelerin basinda GAP 
bölgesinin geldigi vurgulanmistir. 

KOBI’ lerde var olan bir takim özellikler onlari diger isletmelere göre çok daha önemli kilmakta ve 
ulusal ekonomi açisindan degerlerini artirmaktadir. 

KOBI’ler, gelir dagilimindaki dengesizlikleri azaltarak, bölgelerarasi dengeli kalkinmayi saglamakta, 
kisisel birikimleri tesvik etmekte, yönlendirmekte ve hareketlendirmektedir. 

KOBI’lerde çalisanlar birden fazla konuda uzmanlasmislardir. Üretim akisi içindeki her islem 
hakkinda bilgi sahibi ve bunlarda gerekli degisiklikleri yapabilmek yetkisinde olmak, KOBI’lerde yaraticiligin 
yüksek olmasini ve teknolojik gelismelerin de çogu kez küçük müdahalelerle gerçeklesmesini 
saglamaktadir. Isletmenin yönetim kademelerinde de, finansman, muhasebe, pazarlama, arastirma ve 
gelistirme gibi alanlarda uzman kisiler çalistirilamamasi nedeniyle KOBI’lerde istihdam edilecek idari 
personel, belirli bir konuda uzman olmak yerine her konudan anlamak durumundadir (www.kosgeb.gov.tr, 
06.07.2005).  

Artan önemlerine paralel olarak çogu ülke ve uluslar arasi kuruluslarin KOBI’lere iliskin 
çalismalarinda artis görülmüstür. Artan bu ilginin çesitli nedenleri vardir. Bu nedenlerden bazilari: 
 - KOBI’lerin ekonomik ve sosyal öneminin anlasilmaya baslanmasi, 
 - Küçük ve büyük isletmelerin birbirine bagimli olmasi, 
 - Büyük isletmelerin çogunun daha önce küçük isletmeler olarak kurulmus olmasi ve 
 - Bazi isletmelerin ekonomiyi etkileyecek kadar büyümeleri ve rekabeti ortadan kaldirabilecekleri 
endisesi olarak sayilabilir ( Kelly ve digerleri, 1979).  
Ülkemizde diger ülkelere nazaran bölgeler arasi gelismislik farki oldukça belirgindir. Bu gelismislik farkini en 
bariz sekilde yasayan bölgemiz ise Güneydogu Anadolu Bölgesi yani GAP Bölgesi’ dir. GAP bölgesinde, 
Nüfus ve demografik büyüklüklerine göre Sanliurfa üçüncü sirada yer almaktadir.  GAP Bölge’sinin 
kalkinarak diger bölgeler seviyesine ulasmasi ekonomik açidan oldugu kadar, sosyal ve politik açilardan da 
büyük önem tasimaktadir. Bölge kalkinmasinin can damarini süphesiz ki KOBI’ler olusturmaktadir. 
KOBI’lerin varolan sorunlarini gidererek gelismeleri, bölge ekonomisini gelistirecek ve bununla birlikte bir 
çok sorununun çözümüne katki saglayacaktir. 
 
3. KAYNAKLARIN ETKIN KULLANIMI VE KOBI’LERIN FINANSMAN SORUNLARI    
3.1. KAYNAKLARIN ETKIN KULLANIMI 
 Finansal anlamda verimlilik, belirli bir is hacmini ya da satisi mümkün oldugunca az kaynak 
kullanarak gerçeklestirmektir(Yilmaz, 2004). Belirli bir satis hacminin gerçeklestirilmesi ve belirli bir 
karliligin saglanmasi,  o isletmenin kaynaklarini etkin olarak kullanmasi sonucunda olusan bir rakam ise 
anlamlidir. Aksi takdirde tek basina karlilik durumu isletmenin gerçek durumunu yansitmayabilir. Çünkü kar 
kalemi, isletmenin uyguladigi Stok degerleme yöntemi, amortisman ayirma yöntemi ve gelir tablosundaki 
diger kalemlerde isletme muhasebesine göre degisiklik arzetmesi muhtemel durumlara göre farkli 
olabilecektir. Diger bir ifade ile kar rakami yaniltici bir sonuç verebilmektedir.  

Finansal verimliligi ölçmenin en iyi yollarindan birisinin ise isletmenin faaliyet oranlarini gösteren 
stok devir hizi, alacak devir hizi ve alacaklarin ortalama tahsilat süresi gibi devir hizlarinda görülen artislar 
oldugu söylenebilmektedir(Yilmaz, 2004). 

Çalismada isletmelerin kullandiklari kaynak türleri, isletme sermayesi yönetiminde kullandiklari 
yöntemler, yatirimlarini gerçeklestirirken kullandiklari proje degerlendirme yöntemleri ve yatirim alanlari 
itibariyle durumlarinin ortaya konulmasi isletmenin finansal verimliligini dogrudan veya dolayli olarak 
etkileyen faktörlerdir. Ankete dayali olarak yapilan çalismada elde edilen sonuçlar, halka açik sirketlerin 
verileriyle yapilan çalismalardan elde edilen sonuçlar kadar gerçegi yansitmayabilir.  Çünkü halka açik 
olmayan sirketlere iliskin olarak gerçek verilerin elde edilmesi çok özel çabalar gerektirmektedir.    

 
3.2. KOBI’LERIN FINANSMAN SORUNLARI    
 Küçük ve orta ölçekli isletmelerin sorunlari arasinda  finansal sorunlar önde yer almaktadir. 
Finansal açidan küçük ve orta ölçekli isletmeler büyük ölçekli firmalara göre daha fazla likidite sorunu 
yasamakta, kar ve nakit akimlarinda önemli dalgalanmalar görülmekte ve büyük ölçüde kisa vadeli 
kaynaklara basvurmaktadirlar. Kisa vadeli kaynaklara daha fazla basvuran ve kaynak yaratma imkanlari 
son derece sinirli olan KOBI’lerde kaynaklarin etkin kullanimi daha büyük bir önem arz etmektedir. 
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KOBI’ler , ölçeklerine dayali olarak finansal açidan büyük ölçekli firmalara göre daha farkli 
problemlerle karsilasmaktadirlar. Söz konusu isletmelerin öz sermayeleri yetersiz olup bankalarin kuvvetli 
teminat talepleri ve bu isletmelerin yetersiz öz kaynaklarindan dolayi bankalardan kredi temin etmekte 
zorluk çekmektedirler. Ayrica, bu firmalarin cirolarinin küçüklügü de düsük kredibiliteye sahip olmalarina 
yol açmaktadir. KOBI’ler kredi yoluyla finansman konusunda en çok “teminat gösterememe” sorunuyla 
karsilasmakta ve kisa vadeli finansman ihtiyaçlarini karsilamak amaciyla basvuru yaptiklari kredi 
kurulusunun kredi verebilmesi için sart koydugu ipotek veya kefalet kosulunu karsilayamamaktadirlar. 
Ayrica, OECD tarafindan yapilan arastirmalar, KOBI’lerin kaynak maliyeti ve finansal yetersizlik 
konularindan büyük ölçekli firmalara göre daha fazla etkilenmekte olduklarini ortaya koymaktadir ( Arslan, 
2003). 

Tablo 1’e bakildiginda isletme sayisi, istihdam,yatirim ve sagladiklari katma deger açisindan 
KOBI’lerin Türkiye ekonomisinin önemli bir kismini olusturmalarina ragmen toplam kredilerden aldiklari pay 
%5 civarindadir. Dolayisiyla bu isletmelerin en temel sorunlarindan birisinin yeterli ölçüde kredi 
saglayamamak oldugu görülmektedir. 

Ayrica, KOBI’ler yatirimlarinin finansmani için kaynak bulmada mevcut finansman yöntemlerinden 
yararlanamamakta, uzun vadeli kredi temin edememekte ve leasing, faktoring ve sermaye piyasasi 
araçlarindan neredeyse hiç faydalanamamaktadirlar ( Akbulut, 2000) . 

KOBI' lerin finansal özellikleri su sekilde belirtilebilir (Akgemci, 2001); 
- KOBI' lerin ayri bir finansman bölümü yoktur. 
- KOBI' lerde isletme sahibinin isletmesiyle özdeslesmesi ve bir kader birligine girmis olmasi, bu isletmelerin 
kredilendirilmesi sartlarinda da etkisini göstermektedir. Nitekim KOBI' ler kredilendirilirken, kredi verilen 
isletmenin performansi ve ödeme gücünden ziyade isletme sahibinin kisi olarak gösterebilecegi teminatlara 
bakilmaktadir. 
- Isletmenin iflasi durumunda küçük isletme sahibi isletmesindeki varliklara ilave olarak tüm kisisel varligini 
da kaybetmek durumunda kalmaktadir. Böylesi bir risk dolayisiyla isletme sahipleri, kredi almaktan 
çekinebilmektedirler. 
- Oto finansman bakimindan KOBI' ler büyük isletmelere göre daha olumsuz sartlar tasimaktadir. Oto 
finansman tutari bu isletmelerde düsük düzeylerde kalmaktadir. 
- KOBI' lerin sermaye yapisi hakkinda kesin bir yargiya varmak muhakkak ki zordur ancak bu konuda 
sihhatli uygulamali arastirmalarin yapilmasiyla mümkündür. 
Burada, KOBI' lerin finansal avantajlarinin siralanmasi yararli olacaktir. 
- Bagimsizlik, 
- Sübvansiyonlar. 
KOBI' lerin finansal dezavantajlari ise sunlardir ; 
- Yetersiz finansman bilgisi, 
- Modern finansman tekniklerini yeterince izleyememe, 
- Sermaye piyasasina girememe, 
- Yeni ortak aliminda her iki tarafta da tereddütler, 
- Otofinansman olanaklarinin kisitli olmasi, 
- Genelde kredi almada teminat sorunu, 
- Isletme sahibinin kisisel varliklariyla sorumlu tutulmasi, 
- Kredi hacminin düsük, kredi maliyetinin yüksek olmasi.  

 
3. SANLIURFA’DA FAALIYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI SANAYI ISLETMELERINDE 
FINANSMAN KAYNAKLARININ ETKIN KULLANIMI  ÜZERINE BIR ARASTIRMA 
3.1. Arastirmanin Amaci 

 Arastirma ile Sanliurfa’daki KOBI’lerin özellikle kaynak temini, kaynaklarin kullanim alanlari ve 
etkin kaynak kullanimini etkileyen diger faktörler bakimindan durumlarinin belirlenmesi amaçlanmistir. 
Kaynaklarin vade yapisi ile kullanim alanlarinin nakit yaratma niteligi bakimindan uyumu, isletme sermayesi 
yönetiminde etkinlik gibi hususlarda isletmelerin durumlari incelenmistir.  
3.2. Arastirmanin Kapsami 

 Arastirma, Sanliurfa ilindeki imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli isletmeleri 
kapsamaktadir. Bu çerçevede çalismaya Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme Idaresi 
Baskanligi Sanliurfa Isletme Gelistirme Merkez Müdürlügü’nden adres bilgileri alinan 180 sirket  
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arastirmanin ana kütlesini temsil etmektedir. Bu çerçevede tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 90 adet 
isletme ile saha arastirmasi (anket ) yapilmistir. Bu tüm isletmelerin %50’sine tekabül etmektedir. 
3.3. Arastirmanin Yöntemi 

 Arastirtma verileri anket yöntemi kullanilarak ve yüz yüze görüsme yapilarak elde edilmistir. 
Arastirma ile ilgili olarak yapilan anketlerden elde edilen bigiler bilgisayara aktarilarak olusan veri setinden 
SPSS ile degiskenler arasinda çapraz iliskiler kurulmus ve Pearson Korelasyon Testi uygulanmistir.  
3.4. Arastirmanin Bulgulari 

 Arastirmada uygulanan  anketlerden elde edilen verilerle yapilan analizler sonucunda ulasilan 
durumlar su sekildedir;   
3.4.1. Cross-Tab Analizile Elde Edilen Sonuçlar 

 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme Idaresi Baskanligi’ nin ( KOSGEB) çalisan 
isçi sayisini dikkate alarak yapmis oldugu tanima göre, ‘’1-50 arasi kisi istihdam eden isletmeler küçük, 51-
100 arasi kisi istihdam eden isletmeler ise orta ölçekli isletmelerdir’’ ( Çelik ve digerleri, 1998 ). 

Tablo 2: Isletmelerin Hukuki Yapilarina Göre Çalistirdiklari Personel Sayilari 

PERSONEL Toplam  HUKUKI YAPI 
  1-9 personel 10-49 personel 50-99 personel 100 ve fazlasi   

0 13 5 2 20 Anonim Sirket 
  ,0% 65,0% 25,0% 10,0% 100,0% 

16 37 4 3 60 Limited Sirket 
  26,7% 61,7% 6,7% 5,0% 100,0% 

4 5 0 1 10 Diger Sirket Tür. 
  40,0% 50,0% ,0% 10,0% 100,0% 

20 55 9 6 90 Toplam 
  22,2% 61,1% 10,0% 6,7% 100,0% 

Yukaridaki tanima göre isletmelerin %83.3’ü küçük ölçekli isletmelerdir. Geri kalan %16.7’lik 
isletmelerin %16.7’lik kismi ise orta ölçekli isletmelerdir. 

 
Tablo 3: Yatirimlarin Finansmaninda Kullanilan Kaynaklar 

ÖZSER BKREDI BdiSi LEASING TESVIK 

 Hukuki Yapi 
  K

ul
la

ni
yo

ru
z 

Ku
lla

nm
iy

or
uz

 

K
ul

la
ni

yo
ru

z 

Ku
lla

nm
iy

or
uz

 

Ku
lla

nm
iy

or
uz

 

Ku
lla

nm
iy

or
uz

 

Ku
lla

nm
iy

or
uz

 

Ku
lla

nm
iy

or
uz

 

Ku
lla

nm
iy

or
uz

 

Ku
lla

nm
iy

or
uz

 

19 9 1 19 11 1 4 16 6 14 A.S. 
  95,0% 5,0% 5,0% 95,0% 55,0% 5,0% 20,0% 80,0% 30,0% 70,0% 

55 26 12 48 34 5 14 46 7 53 Ltd. 
  91,7% 8,3% 20,0% 80,0% 56,7% 8,3% 23,3% 76,7% 11,7% 88,3% 

8 2 3 7 8 2 0 10 0 10 Diger Sirket. 
  80,0% 20,0% 30,0% 70,0% 80,0% 20,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

82 37 16 74 53 8 18 72 13 77 Total 
  91,1% 41,1% 17,8% 82,2% 58,9% 8,9% 20,0% 80,0% 14,4% 85,6% 

Tablo 3’de isletmelerin kullandiklari finansman kaynaklari görülmektedir. Sirketlerin %91’i 
özsermaye kullanmakta, banka kredisi %17 oraninda kullanilirken, yaklasik %60’i banka disi borçlanmaya 
gitmektedir. KOBI tesvik kredisi kullanan firmalarin yüzdesi sadece %14 oranindadir. Leasing yoluyla 
borçlanan sirketlerin orani ise %20 dir. Hukuki yapilarina göre inceledigimiz zaman dikkatimizi çeken, 
anonim sirketlerin KOBI tesviklerinden limited sirketlere göre daha fazla yararlandiklari gözlenmektedir. 
Öte yandan limited sirketler anonim sirketlere oranla daha fazla banka kredisi kullanmislardir. 
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Tablo 4: Kisa Vadeli Borçlarin Varliklara Göre Kullanim Durumu 
DÖNEN VARLIKLAR Total DURAN VARLIKLAR Total 
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7 2 3 3 5 20 0 0 2 4 14 20 A.S. 

 
35,0% 10,0% 15,0% 15,0% 25,0% 100,0

% ,0% ,0% 10,0% 20,0% 70,0% 100,0
% 

30 7 1 1 21 60 1 3 0 9 47 60 Ltd. 
 

50,0% 11,7% 1,7% 1,7% 35,0% 100,0
% 1,7% 5,0% ,0% 15,0% 78,3% 100,0

% 
5 2 0 1 2 10 0 0 0 0 10 10 Dig.St. 

 
50,0% 20,0% ,0% 10,0% 20,0% 100,0

% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0
% 

100,0
% 

42 11 4 5 28 90 1 3 2 13 71 90 Total 
 46,7% 12,2% 4,4% 5,6% 31,1% 100,0

% 1,1% 3,3% 2,2% 14,4% 78,9% 100,0
% 

 
 Tablo 4’de isletmelerin büyük bir kisminin kisa vadeli borçlarini dönen varliklarda, çok az bir 
kisminin ise duran varliklarda kullandiklari görülmektedir. Toplamda isletmelerin yaklasik %50’si kisa vadeli 
borçlarinin tamamini dönen varliklarda kullanirken, kisa vadeli borçlarinin tamamini duran varlik larda 
kullananlarin orani %1 seviyesindedir. Hukuki yapilarina göre baktigimizda ise limited sirketlerin %50’si, 
anonim sirketlerin ise %35’i kisa vadeli kaynaklarini dönen varlik finansmaninda kullanmaktadirlar. 

 
Tablo 5: Uzun Vadeli Borçlarin Varliklara Göre Kullanim Durumu 

DÖNEN VARLIKLAR Total DURAN VARLIKLAR Total 
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0 2 1 2 15 20 2 2 1 4 11 20 A.S. 

  ,0% 10,0% 5,0% 10,0% 75,0% 100,0
% 10,0% 10,0% 5,0% 20,0% 55,0% 100,0

% 
4 5 0 3 48 60 8 2 0 2 48 60 Ltd. 

  
6,7% 8,3% ,0% 5,0% 80,0% 100,0

% 13,3% 3,3% ,0% 3,3% 80,0% 100,0
% 

1 0 0 1 8 10 0 1 0 1 8 10 Diger 
St. 
  10,0% ,0% ,0% 10,0% 80,0% 100,0

% ,0% 10,0% ,0% 10,0% 80,0% 100,0
% 

5 7 1 6 70 90 10 5 1 7 67 90 Total 
  

5,6% 7,8% 1,1% 6,7% 78,8% 100,0
% 11,1% 5,6% 1,1% 7,8% 74,4% 100,0

% 
 
 Tablo 5’ de isletmelerin yaklasik %6’sinin uzun vadeli borçlarinin tamamini dönen varliklarda 
kullandiklari, %11’inin ise duran varliklarini finanse etmek için kullandiklari görülmektedir. Isletmelerin 
büyük kismi ise uzun vadeli borçlanmaya gitmemektedir. Hukuki yapilarina göre sirketlere baktigimizda  
limited sirketlerin yaklasik %7’si uzun vadeli kaynaklarini dönen varlik finansmaninda kullanirken anonim 
sirketler  kisa vadeli kaynaklarini dönen varlik finansmaninda kullanmamaktadirlar. 
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Tablo 6 : Isletme yatirimlarinda uygulanan proje degerlendirme yöntemleri 

Geri Ödeme Süresi Total 
Iskonto Edilmis Geri 
Ödeme Süresi Total 
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9 3 2 0 6 20 3 2 0 3 12 20 A.S. 

  45,0% 15,0% 10,0% ,0% 30,0% 100,0% 15,0% 10,0% ,0% 15,0% 60,0% 100,0% 
19 4 7 4 26 60 3 2 4 2 49 60 Ltd. 

  31,7% 6,7% 11,7% 6,7% 43,3% 100,0% 5,0% 3,3% 6,7% 3,3% 81,7% 100,0% 
2 2 0 0 6 10 1 1 0 0 8 10 Diger St. 

  20,0% 20,0% ,0% ,0% 60,0% 100,0% 10,0% 10,0% ,0% ,0% 80,0% 100,0% 
30 9 9 4 38 90 7 5 4 5 69 90 Total 

  33,3% 10,0% 10,0% 4,4% 42,2% 100,0% 7,8% 5,6% 4,4% 5,6% 76,7% 100,0% 
Net Bugünkü  Deger  Total Iç Verim Orani Total 
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6 4 2 0 8 20 7 2 2 9 7 20 A.S. 
  30,0% 20,0% 10,0% ,0% 40,0% 100,0% 35,0% 10,0% 10,0% 45,0% 35,0% 100,0% 

4 6 0 3 47 60 9 6 1 44 9 60 Ltd. 
  6,7% 10,0% ,0% 5,0% 78,3% 100,0% 15,0% 10,0% 1,7% 73,3% 15,0% 100,0% 

1 0 1 0 8 10 1 0 1 8 1 10 Diger St. 
  10,0% ,0% 10,0% ,0% 80,0% 100,0% 10,0% ,0% 10,0% 80,0% 10,0% 100,0% 

11 10 3 3 63 90 17 8 4 61 17 90 Total 
  12,2% 11,1% 3,3% 3,3% 70,0% 100,0% 18,9% 8,9% 4,4% 67,8% 18,9% 100,0% 

 Tablo 6’da isletmelerin yatirim yaparken uyguladiklari proje degerlendirme yöntemlerinin 
kullanim oranlari görülmektedir. Buna göre isletmeler yöntemler içerisinde sürekli olarak en fazla %33 
oraniyla Geri Ödeme Süresi Yöntemini  kullanmaktadirlar. Net Bugünkü Deger ve Iskonto Edilmis Geri 
Ödeme Süresi Yöntemleri ise pek fazla tercih edilmezken Iç Verim Orani Yöntemi’ni sürekli olarak kullanan 
isletmelerin oranin yaklasik %19 oldugu görülmektedir. Hem anonim sirketlerin, hem de limited sirketlerin 
büyük kismi Geri Ödeme Süresi Yöntemini kullanmaktadir. 
 

Tablo 7 : Alacak, Stok ve Nakit Yönetimi 
Nakit   Bütçesi Total Süpheli Alacaklarin Takibi Total 
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12 1 1 2 4 20 9 2 2 1 6 20 A.S. 

  60,0% 5,0% 5,0% 10,0% 20,0% 100,0% 45,0% 10,0% 10,0% 5,0% 30,0% 100,0% 
18 6 7 3 26 60 21 5 9 15 10 60 Ltd. 

  30,0% 10,0% 11,7% 5,0% 43,3% 100,0% 35,0% 8,3% 15,0% 25,0% 16,7% 100,0% 
5 0 1 1 3 10 5 1 2 0 2 10 Diger 

St. 50,0% ,0% 10,0% 10,0% 30,0% 100,0% 50,0% 10,0% 20,0% ,0% 20,0% 100,0% 
35 7 9 6 33 90 35 8 13 16 18 90 Total 

  38,9% 7,8% 10,0% 6,7% 36,7% 100,0% 38,9% 8,9% 14,4% 17,8% 20,0% 100,0% 
Isletme Sermayesinin  Ihtaycinin  
Izlenmesi Total Stok Düzeyinin Kontrolü Total 
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15 2 1 0 2 20 17 2 0 0 1 20 A.S. 
  75,0% 10,0% 5,0% ,0% 10,0% 100,0% 85,0% 10,0% ,0% ,0% 5,0% 100,0% 

40 9 5 2 4 60 38 9 6 3 4 60 Ltd. 
  66,7% 15,0% 8,3% 3,3% 6,7% 100,0% 63,3% 15,0% 10,0% 5,0% 6,7% 100,0% 
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5 1 0 1 3 10 6 2 0 0 2 10 Diger 
St. 50,0% 10,0% ,0% 10,0% 30,0% 100,0% 60,0% 20,0% ,0% ,0% 20,0% 100,0% 

60 12 6 3 9 90 61 13 6 3 7 90 Total 
  66,7% 13,3% 6,7% 3,3% 10,0% 100,0% 67,8% 14,4% 6,7% 3,3% 7,8% 100,0% 

 Tablo 7’de isletmelerin alacak, stok ve nakit yönetiminde kullandiklari yöntemler görülmektedir. 
Buna göre isletmelerin yaklasik %40’i sürekli olarak nakit bütçesini kullanmakta ve süpheli alacaklarini 
takip etmektedirler. Isletmelerin yaklasik %67’si isletme sermaye ihtiyacini sürekli olarak izlemekte, %68’i 
ise sürekli olarak stok düzeyini kontrol etmektedirler. Hukuki yapilarina göre baktigimizda, anonim 
sirketlerin %60’i sürekli olarak nakit bütçesi kontrolünü yapmakta, %45’i süpheli alacaklarini sürekli takip 
etmekte, %75’i isletme sermaye ihtiyacini sürekli kontrol etmekte ve %85’i sürekli stok düzey kontrolü 
yapmaktadirlar. Limited sirketlerin ise %30’u sürekli olarak nakit bütçesi kontrolünü yapmakta, %35’i 
süpheli alacaklarini sürekli takip etmekte, %67’si isletme sermaye ihtiyacini sürekli kontrol etmekte ve 
%63’ü sürekli stok düzey kontrolü yapmaktadirlar 
 Tablo 8’de isletmelerin nakit fazlasini hangi alanlarda degerlendirdikleri görülmektedir. Buna göre 
isletmelerin %60’i nakit fazlalarini sürekli olarak hammadde aliminda kullanirken, %11’i tasarruf amaciyla 
sürekli birikim yapmaktadir. %4’ü nakit fazlasiyla gayrimenkul yatirimi yaparken, KOBI’lerde nakit fazlasini 
hisse senedi, VOB (Vadeli Islemler ve Opsiyon Borsasi), devlet tahvili ve hazine bonosu alarak 
degerlendirenlerin orani yok denecek kadar azdir. Hukuki yapilarina göre ise , anonim sirketlerin %25’i 
sürekli olarak nakit fazlasini tasarruf olarak degerlendirmekte, %5’i hazine bonosu, %5’i  gayrimenkul %5’i 
devlet tahvili ve yine %5’i hisse senedi  alarak degerlendirirken, %45’i nakit fazlasini hammadde aliminda 
kullanmaktadir. Anonim sirketlerin hiçbirisi nakit fazlalarini sürekli olarak repo, ticari senetler veya VOB’da 
kullanmamaktadirlar. Limited sirketlerin ise %8’i sürekli olarak nakit fazlasini tasarruf olarak 
degerlendirirken, %5’i sürekli gayrimenkul alimi yapmakta, %63’ü nakit fazlasini sürekli hammadde 
aliminda kullanmaktadir. Limited sirketlerin hiçbirisi nakit fazlalarini sürekli olarak repo, ticari senetler, 
hisse senetleri, devlet tahvilleri veya VOB’da kullanmamaktadirlar 
 

Tablo 8: Fonlarin Yatirim Alanlarina Göre Daglimi 
Tasarruf Total Repo Total 

 
Hukuki  
Yapi Sü

re
kl

i 

Ç
og

un
lu

kl
a 

Ar
a 

si
ra

 

Ç
ok

 a
z 

K
ul

la
nm

i 
Yo

ru
m

 

 Sü
re

kl
i 

Ç
og

un
lu

kl
a 

Ar
a 

si
ra

 

Ç
ok

 a
z 

K
ul

la
nm

i 
yo

ru
m

 

 

5 2 1 0 12 20 0 1 0 1 18 20 A.S. 
  25,0% 10,0% 5,0% ,0% 60,0% 100,0% ,0% 5,0% ,0% 5,0% 90,0% 100,0% 

5 6 3 1 45 60 0 0 0 0 60 60 Ltd. 
  8,3% 10,0% 5,0% 1,7% 75,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

0 0 0 1 9 10 0 0 0 0 10 10 Diger 
St. ,0% ,0% ,0% 10,0% 90,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

10 8 4 2 66 90 0 1 0 1 88 90 Total 
  11,1% 8,9% 4,4% 2,2% 73,3% 100,0% ,0% 1,1% ,0% 1,1% 97,8% 100,0% 

Kisa Vadeli Ticari Senetler Total Hazine Bonosu Total 
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0 1 0 0 19 20 1 0 0 0 19 20 A.S. 

  ,0% 5,0% ,0% ,0% 95,0% 100,0% 5,0% ,0% ,0% ,0% 95,0% 100,0% 
0 0 0 0 60 60 0 0 2 0 58 60 Ltd. 

  ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% ,0% ,0% 3,3% ,0% 96,7% 100,0% 

0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 Diger  
St. ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

0 1 0 0 89 90 1 0 2 0 87 90 Total 
  ,0% 1,1% ,0% ,0% 98,9% 100,0% 1,1% ,0% 2,2% ,0% 96,7% 100,0% 

Gayrimenkul Toplam Devlet Tahvili Toplam 
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1 0 2 2 15 20 1 0 0 1 18 20 A.S. 
  5,0% ,0% 10,0% 10,0% 75,0% 100,0% 5,0% ,0% ,0% 5,0% 90,0% 100,0% 

3 2 5 1 49 60 0 0 0 0 60 60 Ltd. 
  5,0% 3,3% 8,3% 1,7% 81,7% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

0 1 0 0 9 10 0 0 0 0 10 10 Diger 
 St. ,0% 10,0% ,0% ,0% 90,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

4 3 7 3 73 90 1 0 0 1 88 90 Total 
  4,4% 3,3% 7,8% 3,3% 81,1% 100,0% 1,1% ,0% ,0% 1,1% 97,8% 100,0% 

Hisse  Senedi Toplam VOB Toplam 
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1 1 0 0 18 20 0 0 0 2 18 20 A.S. 

  5,0% 5,0% ,0% ,0% 90,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 10,0% 90,0% 100,0% 
0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 60 60 Ltd. 

  ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 Diger 
St. ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

1 1 0 0 18 20 0 0 0 2 88 90 Total 
  1,1% 1,1% ,0% ,0% 90,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 2,2% 97,8% 100,0% 

Hammadde  Alimi Toplam Hukuki  
Yapi Sürekli Çogunlukla Ara sira Çok az Kullanmiyorum  

9 2 1 0 8 20 A.S. 
  45,0% 10,0% 5,0% ,0% 40,0% 100,0% 

38 3 0 0 19 60 Ltd. 
  63,3% 5,0% ,0% ,0% 31,7% 100,0% 

7 0 0 0 3 10 Diger 
St. 70,0% ,0% ,0% ,0% 30,0% 100,0% 

54 5 1 0 30 90 Total 
  60,0% 5,6% 1,1% ,0% 33,3% 100,0% 

 
 Tablo 9’da isletmelerin hangi oranda nakit iskontosundan yararlandiklari görülmektedir. Buna göre 
isletmelerin yaklasik %28’i nakit iskontosundan sürekli veya çogunlukla yararlanmaktadirlar. Isletmelerin 
yaklasik %40’i ise nakit ödeme iskontosundan yararlanmadiklarini belirtmislerdir. Hukuki yapilarina göre 
degerlendirirsek, anonim sirketlerin %20’si nakit iskontosundan sürekli yararlanirken, limited sirketlerin 
yaklasik %17’si nakit iskontosundan sürekli yararlanmaktadir. Anonim sirketlerin %25’i, limited sirketlerin 
yaklasik %47’si nakit iskontosundan hiç yararlanmadiklarini belirtmislerdir. 

 
Tablo 9: Nakit Iskontosundan Yararlanma 

Nakit  Iskontosundan Yararlanma Toplam  
 Hukuki Yapi Sürekli Çogunlukla Ara sira Çok az Yararlanmiyoruz  

4 3 5 3 5 20 A.S. 
  20,0% 15,0% 25,0% 15,0% 25,0% 100,0% 

10 6 8 8 28 60 Ltd. 
  16,7% 10,0% 13,3% 13,3% 46,7% 100,0% 

2 0 4 2 2 10 Diger St. 
  20,0% ,0% 40,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

16 9 17 13 35 90 Total 
  17,8% 10,0% 18,9% 14,4% 38,9% 100,0% 

 
3.5.2. Pearson Korelasyon Analizi Ile Elde Edilen Sonuçlar 
 Arastirma bulgulari, SPSS programi kullanilarak Pearson Korelasyon Testi ile analiz edilmistir. 
Analizde, arastirma kapsaminda yer alan 90 küçük ve orta ölçeli isletmenin hukuki yapilari ile yatirim 
finansmaninda kullandigi kaynaklardan öz sermaye, banka kredisi, banka disi borçlar, leasing ve tesviklerin 
kullanim durumlari, kisa ve uzun vadeli borçlarin kullanim alanlari, yatirim projelerini degerlendirme 
yöntemleri, yatirim projesini uygulama karari alirken kullandigi yatirim projelerini degerlendirme 
yöntemleri, nakit, alacak ve stok yönetiminde kullanilan yöntemler, nakit fazlalarinin kullanildigi yatirim 
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alanlari ve erken ödemelerde iskontodan yararlanma durumlari arasindaki iliskinin düzeyleri belirlenmistir.  
Test sonuçlari, Tablo 10’da topluca verilmistir. 

Tablo 10 : Pearson Korelasyon Testi Analiz Sonuçlari 
   HUKUK ÖZSER BKREDI BdiSi LEASING TESVIK BORÇDÖN BORÇDUR 
HUKUK Pearson 

Correlation 1 ,143 ,138 -,178 ,136 ,232(*) -,084 ,141 

  Sig. (2-tailed) . ,177 ,194 ,093 ,201 ,028 ,429 ,186 
 N 90 90 90 90 90 90 90 90 

  UZDÖN UZDUR 
GERI 
ÖDE 

ISKONT
O NETBUGÜN IÇORAN NAKIT SÜPHELI 

HUKUK Pearson 
Correlation ,000 ,119 ,161 ,076 ,253(*) ,213(*) ,069 -,060 

  Sig. (2-tailed) 1,000 ,265 ,130 ,479 ,016 ,044 ,519 ,576 
 N 90 90 90 90 90 90 90 90 

  ISERMAYE STOK ÖDENME 
TASARRU

F REPO KiSAVADE 
HUKUK Pearson 

Correlation ,208(*) ,157 ,135 ,244(*) ,165 ,130 

  Sig. (2-tailed) ,049 ,141 ,206 ,020 ,121 ,223 
 N 90 90 90 90 90 90 
  HAZINE GMENKUL DTAHVIL HISSE OPSIYON HAMMAD ERÖDE 
HUKUK Pearson 

Correlation ,107 ,051 ,158 ,183 ,185 -,088 ,018 

  Sig. (2-tailed) ,315 ,633 ,137 ,085 ,081 ,409 ,866 
 N 90 90 90 90 90 90 90 

 
-Hukuki yapi ile isletmelerin yatirim finansmaninda kullandiklari kaynaklardan öz sermaye, banka kredisi, 
leasing ve tesvik arasinda çok zayif pozitif dogrusal bir iliski (sirasiyla 0,143, 0,138, 0,136 ve 0,232) 
oldugu, banka disi saglanan borçlar arasinda çok zayif negatif dogrusal bir iliski (-0,178) oldugu tespit 
edilmistir. 
-Hukuki yapi ile isletmelerin kisa vadeli borçlarini dönen varliklarin finansmaninda kullanmalari arasinda çok 
zayif negatif dogrusal bir iliski (-0,84) oldugu, kisa vadeli borçlarini duran varliklarin finansmaninda 
kullanmalari arasinda çok zayif pozitif dogrusal bir iliski (0,141) oldugu tespit edilmistir. 
-Hukuki yapi ile isletmelerin uzun vadeli borçlarini dönen varliklarin finansmaninda kullanmalari arasinda 
dogrusal bir iliski bulunamamis (0,000), fakat kuvvetli bir dogrusal olmayan iliski olabilecegi tespit 
edilmistir. Uzun vadeli borçlarini duran varliklarin finansmaninda kullanmalari arasinda çok zayif pozitif 
dogrusal bir iliski (0, 119) oldugu tespit edilmistir.  
-Hukuki yapi ile isletmelerin yatirim projesini uygulama karari alirken kullandigi yatirim projelerini 
degerlendirme yöntemlerinden “Geri Ödeme Süresi Yöntemi”, “Iskonto Edilmis Geri Ödeme Süresi 
Yöntemi”, “Net Bugünkü Deger” ve “Iç Verimlilik Orani” arasinda çok zayif pozitif dogrusal bir iliski 
(sirasiyla 0,161, 0,076, 0,253 ve 0,213) oldugu tespit edilmistir. 
-Hukuki yapi ile Nakit, Alacak ve Stok Yönetiminde kullanilan yöntemlerden “Nakit Bütçesi”, “Isletme 
Sermayesi Ihtiyacinin Izlenmesi”, “Stok Düzeyinin Kontrolü” ve  “Ödenmeyen Borçlarin Izlenmesi” arasinda 
çok zayif pozitif dogrusal bir iliski (sirasiyla 0,069, 0,208, 0,157 ve 0,135)  Süpheli Alacaklarin Takibi” ile 
çok zayif negatif dogrusal bir iliski (-0,060) oldugu tespit edilmistir. 
  -Hukuki yapi ile isletmelerin nakit fazlalarini yönlendirdikleri yatirim alanlarindan “Tasarruf Hesabi”, 
“Repo”, “Kisa Vadeli Ticari Senetler”, “Hazine Bonolari”, “Gayrimenkul”, “Devlet Tahvili”, “Borsa” ve “Vadeli 
Islemler ve Opsiyon Borsasi” arasinda çok zayif pozitif dogrusal bir iliski (sirasiyla 0,244, 0,165, 0,130, 
0,107, 0,051, 0,158, 0,183 ve 0,185) oldugu,  “Hammadde Alimlari” ile çok zayif negatif dogrusal bir iliski 
(0,088) oldugu tespit edilmistir.  
-Hukuki yapi ile isletmelerin saticilarin önerisi dogrultusunda erken ödeme durumunda iskontodan 
yararlanmalari arasinda çok zayif pozitif dogrusal bir iliski (0,018) oldugu tespit edilmistir.   

 
4. SONUÇ VE ÖNERILER 

 KOBI’lerin kaynaklarini ne derece etkin olarak kullandiklarini belirlemek amaciyla yapilan  
çalismada degiskenler arasindaki çapraz iliskilerden elde edilen sonuçlara göre isletmelerin kaynaklar 
bakimindan, özkaynak disinda  daha çok banka disi borçlanmaya basvurduklari gözlenmektedir. Bu 
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durumun önemli ölçüde ticari borçlanmanin daha kolay olmasi ve banka kredi temininde karsilasilan 
bürokratik engellerden kaynaklandigi düsünülmektedir. Kisa ve uzun vadeli borçlarin, genel olarak tüm 
isletmelerde niteliklerine uygun bir sekilde varliklara yatirildigi görülmektedir. Yatirim projelerini kullanim 
düzeyi açisindan isletmelerin en çok geri ödeme süresi yöntemini kullanmalari bu alandaki uygulamalarda 
görülen genel egilimi yansittigi  belirlenmistir.   Isletme sermayesi yönetiminde nakit, alacak ve stok 
kalemlerinin belirli bir yönteme bagli olarak finansal anlamda etkin bir sekilde yönetildiklerini söylemek 
genel olarak mümkün görünmemektedir. Fonlarin yatirim alanlari arasinda önemli ölçüde hammadde 
alimlarina  ve tasarrufa yöneldigi görülmektedir. Sermaye piyasalarina aktarilan fonlarin çok düsük 
düzeylerde oldugu gözlenmektedir. Isletmelerin çogunun nakit iskontosundan yararlanmadiklari 
belirlenmistir. Ayrica hukuki yapilarina göre isletmeler arasinda a.s. ve ltd. sirket statüsünde faaliyet 
gösterenlerin kaynaklarini genel anlamda daha etkin kullandiklari söylenebilir. 
 Pearson Korelasyon Testi ile isletmelerin hukuki yapilari ile yatirim finansmaninda kullandigi 
kaynaklardan öz sermaye, banka kredisi, banka disi borçlar, leasing ve tesviklerin kullanim durumlari, kisa 
ve uzun vadeli borçlarin kullanim alanlari, yatirim projelerini degerlendirme yöntemleri, yatirim projesini 
uygulama karari alirken kullandigi yatirim projelerini degerlendirme yöntemleri, nakit, alacak ve stok 
yönetiminde kullanilan yöntemler, nakit fazlalarinin kullanildigi yatirim alanlari ve erken ödemelerde 
iskontodan yararlanma durumlari arasindaki iliskinin düzeyleri belirlenmistir.  Hukuki yapi ile bu degiskenler 
arasindaki iliskilerin önemli düzeyde olmadigi tespit edilmistir. Diger bir ifade ile isletmelerin hukuki yapisi 
ile söz konusu belirtilen durumlar arasinda önemli bir iliski saptanamamistir. 
 Çalismadan elde edilen sonuçlara göre Sanliurfa ilindeki imalat sanayinde faaliyet gösteren 
isletmelerin finansal açidan kaynaklarini etkin bir sekilde kullandiklarini söylemek pek olasi 
gözükmemektedir. Çok yüksek düzeylerde özsermaye kullanmakla birlikte alternatif finansaman 
kaynaklarindan sinirli düzeyde yararlanmaktadirlar. Bu yüzden daha cazip bir kredilendirme ve teminat 
sistemi gelistirilebilir. Kaynaklarin varliklara yatiriminda vade yapilarinda görülen uyumun daha çok öz 
sermaye kullanimindan kaynaklandigini söylemek daha dogru olacaktir. Isletme sermayesi yönetimi ve 
yatirim projelerini degerlendirme ve diger konularda belirlenen olumsuz durumlarin daha çok finans 
konusunda yöreye özgü kosullardan da kaynaklanan bilgi eksikliginin bir sonucu olarak ortaya çiktigi 
söylenebilir. Bölgede GAP gibi bir projenin gerçeklesiyor olmasi ve bölge üniversitelerinin finansal bilgi 
açigini giderici egitim faaliyetlerine agirlik vermesi, bizlere, gelecekte hem finansal anlamda ve hem de 
diger bir çok konuda çok olumlu gelismelerin gerçeklesmesine olanak saglayabilecegi kanisini vermektedir. 

 
KAYNAKLAR 
AKGEMCI,T.(2001),  Kobi’lerin Temel Sorunlari ve Saglanan Destekler, Ankara. 
ÇELIK, A. ve AKGEMCI, T. (1998), ‘’Girisimcilik Kültürü ve KOBI’ler’’, Nobel Yayin Dagitim, Ankara.  
ERCAN, Metin Kamil (2005), KOBI Borsalari, http://finansbilimplatformu.com/makale/kobiborsalari.pdf 

(07.06.2005). 
KELLY, C. Pearce ve LAWYER K. (1979), ‘’How to Organize and Operate a Small Business’’, Prentice Hall 

Inc., Englewood Cliffs, s.10, Newjersey. 
KOSGEB, Sanliurfa Isletme Gelistirme Merkez Müdürlügü, Sanliurfa. 
ARSLAN, Ö. (2003), ‘’Küçük ve Orta Ölçekli Isletmelerde Çalisma Sermayesi ve Bazi Finansal Yönetim 

Uygulamalari’’, C.Ü. Iktisadi Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayi 1. 
AKBULUT, E. (2000), ‘’KOBI’lerin Sermaye Piyasasi’na Katilimi’’, IMKB Egitim ve Yayin Müdürlügü, Istanbul. 
SARIASLAN, H.,(2001), “Avrasya ve Türkiye’de KOBI’lerin Ekonomik Kalkinmamdaki Yeri ve Önemi”, 1., 

Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli Isletmeler Kongresi, 23-26 Haziran, Biskek-Kirgizistan, s.30-34. 
YILMAZ, H., (2004), “Isletmelerde Finansal verimlilik ve KOBI’lerde Finansal verimlilik düzeyini saptamaya 

yönelik bir inceleme”, 1.KOBI’ler ve Verimlilik Kongresi, 11-12 Aralik 2004, Istanbul. 
www.kosgeb.gov.tr/Ekler/ Dosyalar/Yayin/10%5CISO%209000.doc, (06.07.2005) 



 206 
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ÖZET 

Ülkemizdeki yatirimlarin yüzde 26’sini, katma degerin yüzde 2,3’ünü, üretimin yüzde 38’ine 
yakinini, ihracatin yüzde 8’ini, imalat sanayiindeki toplam istihdamin yüzde 61’ini  KOBI’ lerin  
gerçeklestirdigi bilinmektedir. Küresellesme, yerel ölçekte hayatini devam ettirmeye çalisan KOBI’ lerin 
faaliyetlerini zorlastirmakta, yeterli sermayeye sahip olamamalari, yakin iliskide bulundugu diger firmalari 
da olumsuz etkilemektedir. KOBI’ ler finansmanlarini özkaynaklarindan sagladiklari gibi borçlanma yolu 
seklinde  tahvil ihraci, hisse senedi arzi yada bankalardan elde etmektedirler. Bankalardan saglanan 
krediler makroekonomik dalgalanmalarin yaninda siyasi müdahalelere de konu olmaktadir.  Hiç kuskusuz 
artan kredi maliyetleri reel sektöre dönecek kredilerin miktarinda azalmalara neden olurken bankacilik 
sektörünü de olumsuz etkilemektedir. 

Bu çalismada  Halkbank’in KOBI’ lere verdikleri  kredilerin yeterli düzeyde olup olmadiklari 
arastirilmistir. 

 Anahtar kelimeler: Türk Bankacilik Sistemi, Küresellesme, Isletmeler, Özkaynak , Kredi    
 

1. GIRIS 
 KOBI’ ler dünya ekonomisinde pazar sikintisinin arttigi, talebin düstügü, yasanan krizlerde 

gösterdikleri enerjik, esneklik, çok yönü ürün yapilari nedeniyle özellikle uluslararasi pazarlarda etkin 
rekabetin sürdürülmesi konusunda, endüstriyel yapinin vazgeçilmez bir parçasi konumuna yükselmistir. 
(BAYRAK, AKDIS, 2000) Uluslararasi piyasada rekabet avantajina sahip olmak, en az maliyetle üretim 
yapmayi zorunlu kilmaktadir. Küçük üretim modellerinin yeni teknolojilere uyumlasmasi ardindan, en az 
maliyetle üretimin gerçeklestirilmesi, büyükten küçüge firmalararasi degisim ilkeleri, yeniden 
biçimlenmesine neden olmustur. (MÜTÜOGLU, 2003.) 1980-1999 yillari arasinda KOBI sayisinin giderek 
arttigi görülmektedir. Enflasyon, yüksek faiz oranlari, istikrarsizlik gibi ülke ekonomisinin genel durumu  
yaninda kendine özgü sikintilari da darbogaz olusturmaktadir.(AKINCI, 2002.) Türkiye’de bankalarin kredi 
imkanlarindan KOBI’lerin yeterince yararlanamamalarina kredi maliyetlerinin yüksek olmasi sebep 
olmaktadir. (KARAMUSTAFA ve digerleri, 2003.) 

  
2. KOBI’LER VE  T.HALK BANKASI A.S.  

KOBI’ler genelde kurulus asamasinda yetersiz özsermaye ile kurulmalari nedeniyle finansman 
ihtiyaçlarini, risk payi yüksek ticari kredilerle karsilamaktadirlar. En önemli sorunda kredi teminin de 
yasanmaktadir. Bankalarin sifir riskli çalisma politikalari bazen kredinin birkaç kati teminat talep 
edilmektedir.(SAKARYA, 2003.) Kredi temini ile ilgili sorunlarin basinda  miktari, maliyeti, vadesi, teminati 
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ve ödeme süresi  gelmektedir. Toplam kredilerin sadece yüzde 5’i bu isletmelere tahsil edilmektedir. Çünkü 
istenilen ipotegi veya kefaleti karsilayamamaktadir. Kisisel mal varliklarini teminat olarak gösteren bu 
sirketler iflas halinde tüm varliklarini kaybetme tehlikesi ile karsilasmaktadirlar.(YÖRÜK ve digerleri, 2003.) 

Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde likiditenin azalmasi ve alacaklarinin tahsil edilememesi KOBI’ 
lerin karsi karsiya olduklari sorunlardan biridir. Özsermaye yoluyla finansmanin, isletme sahipleri açisindan 
agirlikli ortalama sermaye maliyeti en yüksek finansman teknigi oldugu dikkate alindiginda, KOBI’lerin 
banka kredisi kullanmamalarinin zorunluluktan oldugu ortaya çikmaktadir. KOBI’lerin bankalardan 
kullandiklari kredilere teminat saglamak amaciyla 1991 yilinda Kredi Garanti Fonu Isletme ve Arastirma 
A.S. kurulmustur. Bu bankalarin genellikle teminat olarak gayrimenkul ipotegi istemesi karsisinda kredi 
saglayamayan KOBI’lere geçerli teminat sunan bir sistemdir. (AKBULAK ve digerleri, 2005. )   

Türkiye Halk Bankasi, kalici bir ekonomik kalkinma, sosyal denge ve toplumsal barisin korunmasi 
için uygun kosullarla basta esnaf -sanatkar ve küçük meslek sahibine kredi vermek amaciyla kurulmasina 
karar verilmistir. 1933 yilinda 2284 sayili Halk Bankasi ve Halk sandiklari Kanunu ile kurulmus ve 1938 
yilinda faaliyete geçmistir.  T. Halk Bankasi normal KOBI’ yi; 1-250 isçi çalistiran, sabit yatirim tutari TL 400 
milyari geçmeyen imalat sanayii isletmeleri olarak tanimlarken, Tesvik Belgeli KOBI ‘ yi ise 1-150 isçi 
çalistiran, sabit yatirim tutari TL 100 milyari geçmeyen imalat sanayii isletmeleri olarak tanimlamistir. 

Basel II, KOBI’ler için  yeni düzenlemeler getirmistir. 2007 yilinda yürürlüge girmesi planlan  bu 
düzenlemede amaç bankanin aldigi her risk için sermaye bulundurmak ve mevduat sistemini koruyarak 
batmasini engellemektir. Ayrica Uluslararasi Finansal Raporlama  sistemine geçilerek firmalarin finansal 
verilerini, kar-zarar tablolarini, firma yöneticilerinin ve ortaklarinin geçmis faaliyetlerini de inceleyeceklerdir. 
(ALPASLAN, 2005.) 

Basel II’nin KOBI’ler için öngördügü teminatlar ise sunlardir; Nakit Para, Altin Ana endeksteki 
hisse senetleri, Mevduat veya mevduat sertifikalari, Yatirim Fonlari, Borçlanma senetleri, Ana endeks 
disinda fakat düzenlenmis piyasalarda islem gören senetler, Ana endeks disinda fakat düzenlenmis 
piyasalarda islem gören senetleri de barindiran fonlardir. Gerçek müsteri çek ve senetleri ile ortak grup 
sirketi kefaletleri teminat kapsamina alinmamistir. (TBB,  2004.)Bankalar nezdinde bir anket çalismasi 
yapilmistir. Ankete göre  %96’si Basel-II uygulamasina baslamisken sadece %4’ü baslamamistir. Halen 
kredi riski için standart yöntemle hesaplama yapan bankalarimizin %32’si 1–3 yil içinde, %40’i ise 4–6 yil 
içerisinde ileri yöntemle hesaplama yapmaya baslayacaklarini beyan etmislerdir.(BILGIN,2005)   
 
3. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ  

1980 öncesi ve sonrasi iki döneme ayrilan Türk Bankaciligi, serbest piyasa ekonomisine hizli 
geçisin ardindan yeni bir planlamaya gitmek durumunda kalmistir. Türkiye’nin uzun süreli enflasyonist 
ortami bankalarin kar marjlarini yüksek tutmus, bunu sonucu olarak da bankalarin sayi ve subelerinde 
artislar yasanmistir. Faizlerin enflasyonun altinda oldugu bir ortamda piyasa kurallarinin öngördügü üzere 
sadece vade riskini almislar ve maksimum kari iç borçlanmanin finansmani ile elde eder hale gelmislerdir. 
Türk Bankacilik Sektörü kredi riskini yaymak için çogunlugu aile sirketinde kisa süreli nakit akislari olan 
küçük isletmelere yönelmeye ve bu sektöre farklilastirilmis hizmet sunmaya baslamislardir. Ülkemizde 
ekonomik krizler sonrasinda, kooperatif kefaleti ile verilen kredilerin kredi faiz orani arasindaki farkin görev 
zarari olarak Hazine tarafindan ödenmesi uygulamasinin sürdürülemeyecegi yönündeki gelismeler 
sonucunda T. Halk bankasi bu kesime verdigi destegi çekmistir.( GÜNEY, 2003.)  1994 devalüasyonu ile 
tökezleyen iç borç oyununu yeniden baslatmak için bankalara üç aylik bonolar yüzde 50, yillik bilesik yüzde 
406 oranlarinda satilmistir. Devlet tahvili ve Hazine bonosunun dolar bazinda getirisi 1995 yilinda yüzde 
33, 1996 yilinda yüzde 37 olurken gelismis ülkelerde bu oran yüzde 5 civarinda gerçeklesmistir.(SOMÇAG, 
2002) 

1994 krizi ile birlikte bankacilik sektörü ciddi darbe yemis ve sermaye yeterliligi ve aktif kalitesi 
bozulmustur. Banka mevduatlarina verilen güvence ile krizin etkisinin azalmasi ülkemizdeki banka sayisinin 
artmasina neden olmustur. 1997 yilinin Agustos ayinda Hazine ile Merkez Bankasi arasinda yapilan bir 
protokol ile mümkün oldugunca Hazine’nin  Merkez Bankasi’ndan kisa vadeli avans kullanmamaya özen 
göstermesi karalastirilmis, Kamu bankalarinin da ayni sekilde Hazine finansmaninda yer almamasi geregi 
üzerinde durulmustur. 1999 yilinda imzalanan stand-by programi ciddi bir uluslararasi destek ile baslamis, 
fakat 2000 yili Kasim ayinda yasanan kriz ve akabinde 2001 yili Subat ayi devalüasyonu, bu programi 
basarisizlikla sonuçlandirmistir. 2002 yili basinda yeni bir üç yillik stand-by anlasmasi yapilmistir. 
(UZUNOGLU, 2004.) 
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3.1.GÖREV ZARARI  
Görev zarari alacaklari 2000 yilinin sonu itibariyla bankalarin aktiflerinin yaklasik yüzde 50’sini 

donuk hale getirmistir. Görev zarari alacaklari, bankalarca kisa vadeli borçlanma ile finanse edilirken bu iki 
kamu bankasinin toplam görev zarari alacaklari 1996 yilinda gsmh ’nin yüzde 3’ü düzeyindeyken, 2000 
yilinda yüzde 12 civarina yükselmistir. Kasim 2000 ve subat 2001 aylarinda yasanan ekonomik krizlerde 
kamu bankalarinin birikmis görev zarari alacaklarinin yaratmis oldugu finansman ihtiyacinin olusturdugu 
baski, para piyasalarinda ortaya çikan yüksek faiz hadlerinin belirleyicisi olmustur. (özyildiz, 2002.)    

 Esnaf, sanatkar, KOBI’ler ve tarim kesiminin 2000 Kasim krizinden asgari seviyede etkilenmelerini 
temin etmek amaciyla bütçeden 400 trilyon TL tutarinda ödenek kullanmistir. Kamu ve TMSF bünyesindeki 
bankalarin yüksek tutarli nakit açiklarini gidermek amaciyla günlük olarak piyasalara fon ihtiyaci için 
basvurmalari, hem piyasalarin dengesini hem de mali bünyelerini bozmustur.  Bunun giderilmesi için kamu 
bankalarina Hazine’den alacaklarina karsilik olarak piyasa kosullarina uygun faizli Hazine kagidi verilerek, 
görev zararindan dogan Hazine borçlarinin tamaminin kapatilmasi hedeflenmistir. Yillardir süregelen 
uygulamalar ve görev zararlarinin baskisi altinda, ayni durumdaki T.C. Ziraat Bankasi ve Türkiye Emlak 
Bankasi ile birlikte T.Halk Bankasi’nin da mali yapisi bozulmus ve kamu bankalarina 25.11.2000 tarihinde 
yürürlüge giren 4603 sayili Kanunla, bütçeden karsiligi önceden ayrilmadan yeni görevler verilmesi 
engellenmistir. Bununla beraber, kamu bankalari Anonim Sirket statüsüne sokulmus ve kamu hukuku 
statüsünden özel hukuk statüsüne geçis saglanmis, atanan yönetim yerine seçilen yönetim ilkesi 
benimsenmistir.(http://www.halkbank.com.tr,) 
 

Tablo.2  Kamu Bankalarinin Devlet Tarafindan Destegi 
 Trilyon TL GSYIH içindeki Payi (%) 
Kamu Bankalari 28.858 15,8 

 
 2000 sonu itibariyle Görev Zararlari 17.279 9,5 
2001 yilinda olusan Görev Zarari Artisi 7.759 4,3 
2001 yilinda saglanan Sermaye Destegi 3.550 2,0 

Kaynak: UZUNOGLU S.” IMF ile Nereye Kadar “s:61 
IMF ‘ye hitaben 09 Aralik 1999 tarihli Niyet mektubunun 41. ve 58. paragrafinda, bankacilikta  

alinmasi gereken önlemler içinde Ziraat ve Halk Bankasinin öteden beri devam eden sorunlarina çözüm 
getirecek, durumlarini kuvvetlendirecek, nihai özellestirme amaçlarina uygun biçimde piyasa kurallari 
çerçevesinde faaliyet göstermelerine yönelik önlemler alinacagi, vurgulanmistir. Devletten tahsil edemedigi 
devasa kamu alacaklarini yalnizca Halk ve Ziraat için 20 milyar ABD dolari  bilançolarinda tasimalari 
önemlidir.(ÇEKINMEZ, 2000.) 

 

4. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ve TÜRKIYE  HALK BANKASI A.S.’NIN ANALIZI 
Türk bankacilik sektörü, 2004 yilinda 48 bankadan, 35’i mevduat bankasi,13’ü ise kalkinma ve yatirim 

bankasidir. Sube sayisi 128 adet artarak 6.215’e yükselmistir. Türk bankacilik sektöründe yasanan bu 
krizler banka sayisini azalttigi gibi çalisan sayisini da olumsuz yönde etkilemistir. Kamu sermayeli banka 
olan Türkiye Halk Bankasi’ da  bundan etkilenmistir.  

TMSF’ deki Pamukbank T.A.S., T.Halk Bankasi’na devri 10 Kasim 2004 tarih ve 25639 sayili Resmi 
Gazetede yayimlanarak yürürlüge girmis bu da  sube, personel sayisini arttirmistir.  

Tablo.1     Türk Bankacilik Sektörü 
 Banka Sayisi Sube Sayisi Personel Sayisi 

YILLAR T.B.Sektörü T.B.Sek. 
T. Halk 
Bankasi T.B.Sek. 

T. Halk 
Bankasi 

1990 60 6.584 685 153.831 14.252 
1995  6.240 761 107.847 14.782 
1999 81 7.691 810 125.184 14.843 
2000 79 7.837 807 124.269 15.025 
2001 61 6.908 899 122.800 14.956 
2002 54 6.106 546 123.271 9.228 
2003 50 5.966 527 123.249 8.515 
2004 48 6.215 707 127.163 11.145 
Kaynak: TBB 
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Türk bankacilik sektöründe faaliyet gösteren bankalarin toplam aktif büyüklügü 2003 yili sonuna 
göre Dolar bazinda  Türk Lirasinin dolar karsisinda deger kazanmasinin da etkisiyle, toplam aktifleri yüzde 
28 artarak 2004 yili sonunda 228,3 milyar USD’ ye yükselmistir.  
Bankacilik sektörünün toplam mevduati 2004 yili sonunda 2003 yili sonuna göre yüzde 23 artarak 191,1 
milyar YTL ’ye ulasmistir. Toplam mevduatin toplam pasifler içerisindeki payi degisme göstermeyerek 2004 
yili sonunda yüzde 62,3 olarak gerçeklesmistir. 
 

Tablo.3  T.Halk Bankasi’nin Sektör Içindeki Paylari 
YILLAR T.Aktif Içindeki Payi% T.Kredi Içindeki Payi% T.Mevduat Içindeki Payi% 

1990 4,7 4,9 5,6 

1995 7,5 5,2 8,6 

1999 7,9 5,5 11,5 

2000 10,3 4,2 12,7 

2001 9,4 2,7 9,1 

2002 8,2 2,1 8,1 

2003 7,8 3,6 8,6 

2004 8,4 4,2 9,9 
Kaynak: TBB 

 
T. Halk Bankasi için sektör içindeki paylari ise söyledir; son yirmi yilda toplam aktifleri yüzde 7’nin 

altina düsmezken topladigi mevduatlar konjonktürdeki degisimler, mevduat güvencesi ve kamu bankasi 
olmasi özelligi de dikkate alindiginda dagittiklari kredilere göre yüksektir. Toplam krediler ise krizli yillarda 
azalma egilimine girerken kriz sonrasi artmistir. Bu artista enflasyon oranlarindaki düsüs ile birlikte kredi 
faiz oranlarina yansimasi da etkendir.  

 
Tablo.4  T. Halk Bankasi’ nin  Yapisi ve Kaynaklari (Milyar TL) 

YIL T. Aktif T. Mevduat
Ihtisas 

Kredileri 
Ihtisas Disi 

Krediler
Toplam 

Özkaynak
Ödenmis 
Sermaye

Net Dönem 
Kar /
Zarar

1990 7.948 5.291 2.476 1.416 595 228 40

1995 307.488 229.994 47.254 42.594 19.486 10.419 2.331

1999 7.147.230 5.559.542 687.713 535.830 170.712 86.345 88.193

2000 10.737.800 8.719.827 911.038 504.091 1.446.868 558.964 255.563

2002 17.409.175 11.466.915 927.672 270.294 1.206.394 1.150.000 593.718

2003 19.361.047 13.820.883 1.684.895 800.065 2.518.586 1.150.000 485.885

2004 25.709.322 19.453.294 2.546.504 1.751.425 3.008.927 1.150.000 527.723
Kaynak :TBB 

T.Halk Bankasi’nin toplam aktifleri 2001 yili da dahil  artis gösterirken yasanan Subat 2001 krizi 
sonrasinda azalmistir. 2004 yilinda nihayet 2001 yili toplam aktif tutarini geçmistir. Mevduata verilen 
güvencenin yaninda  faizlerdeki artis ve 2004 yilinda da devir ile birlikte mevduatlarda artis yasanmistir. 
Toplam kredileri içinde  Ihtisas kredileri, krizlerden az etkilenirken ihtisas disi krediler önemli oranda artis 
görülmektedir. 

Toplanan mevduatlarin krediye dönüs orani, 1995 yilinda yüzde 39,2 iken 2001 yilinda yüzde 
11,5’e düsmüstür. 2004 yilinda bu oran yüzde 22,3’e çikmistir.  
Ödenmis sermayesi  degismezken, 2001 yili ciddi miktarda zararla kapatilmis ancak hala 2002 yilinin karina 
ulasilamamistir. T. Halk Bankasi A.S.’nin toplam özkaynaklarin son yillardaki artislar görülmesine ragmen 
kamu bankalarinin özkaynaklarinin düsük olmasi Türk bankacilik sektörünün özkaynaynaklarinin gelisimini 
de olumsuz yönde etkilemektedir.  
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Tablo.5  T.Halk Bankasi’nin Aktif ve Kredi Kalitesi(%) 
 Aktif T./ GSMH T.Kredi/ T.Aktif Takipt.Kredi/ T.Aktif 

YILLAR T.B.S. T.Halk B. T.B.S. T.Halk B. T.B.S. T.Halk B. 

1995 52,2 3,9 42,5 29,3 2,8 5,1 

1999 92,1 9,1 30,1 16,7 10,7 12,6 

2000 83,0 8,5 32,8 13,5 11,5 26,0 

2001 122,6 11,4 26,5 7,6 16,6 0,5 

2002 77,7 6,3 26,5 6,9 6,6 0,7 

2003 70,0 5,4 28,0 13,0 1,4 1,3 

2004 71,4 5,9 33,7 16,9 0,7 1,0 
Kaynak: TBB 

Enflasyon ve faiz oranlarindaki hizli düsüs ve dolar karsisinda degerlenen Türk Lirasinin tetikledigi 
iç talep artisina ve yüksek büyümeye paralel olarak, kredi talebinde artislar yasanmistir. 2004 yili sonunda 
bankacilik sektörünün toplam kredileri 2003 yili sonuna göre yüzde 50 artarak 99,3 milyar YTL’ ye 
ulasmistir.  T. Halk Bankasi son iki yildir toplam aktifler içindeki kredi miktarini arttirmistir. Toplam aktifler 
içinde takipteki kredilerin oranina bakildiginda ise sistemin 2001 yili itibariyle en yüksek seviyesine 
ulastigini sonra azalisa geçtigini görmekteyiz. T.Halk Bankasi’nin ise bazi yillar Türk bankacilik sektörünün 
üzerine çiktigini dolayisiyla da karliligi olumsuz etkiledigini görmekteyiz   
Bölgeler itibariyle kredilerin dagiliminda, verilen ihtisas kredilerinde dolar bazinda ciddi azalislar söz 

konusu iken ihtisas disi kredilerde ise önemli artislar göze çarpmaktadir. 1996-2003 yillari arasindaki 
toplam yüzde degisimde Dogu Karadeniz Bölgesi en yüksek iken Bati Anadolu Bölgesi  önemli azalis 
yasanmistir. Bunlar  KOBI bölgelerin daha yogun oldugu yerlere destek verilerek krediler attirilabilir. 
( Ek, Tablo:1)  

Tablo. 6  T.B.S ile T.Halk Bankasi’nin Belirlenmis Rasyolari (%) 

 Net Kar /  T.Aktif 
Net Kar /  
Özkaynaklar 

Net Faiz Geliri/ 
T.Aktif 

Personel Gid./ 
T.Aktif 

Verilen Ücr. 
Komis./T. Aktif 

YIL T. B. S. T.Halk B. T. B. S. T.Halk B. T. B. S. T.Halk B. T. B. S. T.Halk B. T. B. S. T.Halk B. 

1990 2,8 0,6 36,0 8,2 35,2 39,4 3,1 3,76 0,08 0,025 

1995 3,4 1,0 55,7 18,1 42,4 93,8 2,1 1,8 0,1 0,06 

1999 -0,6 1,7 -14,9 62,0 62,5 207,0 1,9 1,0 0,3 0,06 

2000 -3,1 0,1 -72,8 1,9 39,7 147,6 2,0 1,4 0,3 0,07 

2001 -5,7 -5,8 -58,4 -95,6 11,2 14,8 1,4 0,7 0,5 0,11 

2002 1,1 3,4 9,2 32,5 4,5 7,9 1,6 1,8 0,5 0,15 

2003 2,2 2,5 15,8 18,9 6,0 7,0 1,5 1,4 0,4 0,15 

2004 2,1 2,1 14,0 17,5 5,8 5,0 1,5 1,06 0,4 0,08 

           
 T.Aktifler içinde net kar krizli yillarda azalirken daha sonraki yillarda artarmis T.Halk bankasi 

1990’li yillarda sektör altinda iken kriz yillari sonrasi  sektörün üstüne çikmistir. Ancak 2004 yili ile birlikte 
azalisa geçmistir. T. özkaynaklar içindeki net karda ise sektör 1995 yilinda en üst seviyesinde iken bir daha 
bu orana ulasamamistir. T.Halk Bankasi ise sektörün hem altinda hem üstünde istikrarsiz bir seyir 
göstermistir. Net faiz gelirinin 2004 yili hariç sektörün üzerinde oldugu görülmektedir. Verilen ücret ve 
komisyonlar da ise T.Halk Bankasi 1990 yili seviyelerine geri dönmek üzeredir. Personel giderleri gittikçe 
düsen sektörde T.Halk Bankasi sube kapatma ve personel azaltilmasi ile bu orani düsürmüstür.   

Bankacilik sektörü menkul kiymetler portföyü  2004 yilinda reel yüzde 1,7 artarak 123,7 milyar 
YTL’ye ulasirken toplam aktifler içindeki payi 2003 sonunda yüzde 42,8 iken, 2004 yili sonunda yüzde 
40,4’e inmistir. Alim satim amaçli ve satilmaya hazir portföyün payi artarken, vadeye kadar elde tutulacak 
portföy azalmistir. 2003 yili sonunda  yüzde 56,7’si alim satim amaçli ve satilmaya hazir menkul 
kiymetlerden olusurken, bu oran 2004 yilinda 1,2 puan artarak yüzde 57,9’a yükselmistir. 
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Tablo.7  Türkiye Halk Bankasi A.S.’nin  Menkul Degerler Analizi     (Milyar TL) 
 2001 2002 20003 20004 
Mevduat  13.396.807 11.466.915 13.820.883 19.453.294 
Özkaynak 1.542.075 1.206.394 2.518.586 3.008.927 
Krediler  1.542.075 1.206.394 2.518.586 4.340.349 
Kredi Faiz Gelirleri 937.676 370.744 509.678 971.157 
Menkul Degerler Tpl. 13.934.397 13.470.774 12.680.234 17.205.094 
  Alim Satim Amç.  843 190.648 449.866 445.231 
   Satilmaya Hazir 0 0 3.253 4.367 
  Elde Tutulacak ( Net 
Vadeye Kadar) 

13.933.554 13.282.126 12.227.115 16.755.496 

Menkul Deger Faiz Gelirleri 4.802.542 6.001.389 4.045.726 2.826.030 
Net Dönem Kari -1.179.698 593.718 485.885 527.723 

Kaynak: TBB 
Türkiye Halk Bankasi’ nin mevduat toplami 13 katrilyon TL’den yaklasik 19,5 katrilyona yükselirken  

Özkaynaklari da 1,2 katrilyondan 3 katrilyona yükselmistir. Krediler ise anilan yillarda 1.5 katrilyon iken 4 
katrilyon civarindadir. Kredi faizleri ise 2001-2004 yillari arasinda sadece 33.481 milyar TL artmistir. 
Mevduat ve özkaynaklardaki artis kredilere de yansirken  Menkul Degerler toplami 13,9 katrilyondan 17 
katrilyona yükselmistir.Alim satim amaçli menkul degerlerdeki artis miktari  2001 yilinda 843 milyar TL iken 
2004 yilinda 445 trilyona yükselmistir. Menkul degerlerden elde edilen faiz geliri ise anilan yillarda   4,8 
katrilyondan 2,8 katrilyona düsmüstür. 

 
5. SONUÇ 

Dünyada krediye ulasamayan firma yüzde 6-8 iken, ülkemizde bu oran yüzde 48’dir. AB ülkeleri bankalari 
KOBI’ lere 12 trilyon $, ABD ‘de ise 3 trilyon $ kredi vermektedir. Ülkemizde KOBI’ ler ekonomiye dinamizm 
kazandiran, rekabetçi yapilarini kuvvetlendiren, teknolojik gelismelerin öncüsü ve ilk uygulayicisi olan, 
istihdam yaratan ve tüm bunlarin sonucunda toplumun refah düzeyini yükseltici özelliklerden dolayi 
desteklenmelidir.(GÜNDÜZ,2003.) 

Hazine ihalelerinde özel bankalardan yapilacak borçlanma miktarini azaltmak için kamu 
bankalarinin elindeki iç borç stokunun vadesi uzatilmistir. Kamu bankalarina 2010 yilina kadar uzanan 
vadelerde kagitlar verilmistir. Bu da  Iç borç stokunun yüzde 43’ünü olusturmaktadir. 

Ziraat ve Halk Bankasina kaynagi bulunmadan çesitli görevler verilmis ve dolayli olarak halkin  
mevduati kullanilmistir.  Kamu bankalarinin bu görev zararlari bankalarin bankacilik yapma yetkilerini 
sinirlarken T.Halk Bankasi’nin portföyünde 17.2 katrilyon TL’lik Hazine bonosu olup bu bonolarin faizini 
Hazineden tahsil etmektedir.  

Basel-II’nin reel sektöre  etkileri su sekilde olabilir; derecelendirme gereksinimlerinin artmasi, 
bankalarca talep edilen verilerin kapsaminda artis, yönetisim yapisindaki degisiklikler, kabul edilen teminat 
türlerinin degismesi, borçlanma maliyetlerinin seviyesinde ve oynakligindaki degisiklikler, kredilerde fiyat 
farklilasmalarinin artmasidir. 
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Ek: 
Tablo.1    Kredilerin Illere ve Bölgelere Göre Dagilimi, ABD Dolari bazinda % Degisme,  

2003/1996 
1996 2003 1996 - 2003 % Degisme 

  
Ihtisas 
Kredileri 

Ihtisas 
Disi 

Krediler Toplam 
Ihtisas 
Kredileri 

Ihtisas 
Disi 

Krediler Toplam 
Ihtisas 
Kredileri 

Ihtisas 
Disi 

Krediler Toplam 

Istanbul 385 12.285 12.670 162 20.063 20.225 -57,9 63,3 59,6

Bati Marmara 371 251 622 240 508 748 -35,4 102,4 20,2

Ege 898 2.763 3.661 693 3.604 4.297 -22,9 30,5 17,4

Dogu Marmara 381 1.517 1.898 321 3.179 3.500 -15,9 109,6 84,4

Bati Anadolu 4.467 4.177 8.644 198 4.528 4.726 -95,6 8,4 -45,3

Akdeniz 620 1.418 2.038 557 2.329 2.886 -10,2 64,3 41,6

Orta Anadolu 303 191 494 107 679 786 -64,7 255,1 59,1

Bati Karadeniz 371 244 615 187 676 863 -49,5 176,6 40,4

Dogu Karadeniz 261 228 489 1.105 365 1.471 323,1 60,1 200,4
Kuzeydogu 
Anadolu 136 49 186 42 166 208 -69,0 236,3 11,9

Ortadogu Anadolu 101 47 148 74 205 278 -26,9 331,1 87,7
Güneydogu 
Anadolu 197 240 437 112 775 887 -43,2 222,9 102,9

Toplam 8.493 27.413 35.906 4.988 44.537 49.525 -41,3 62,5 37,9
Kaynak TBB  
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2000-2004 YILLARI ARASINDA KOBI YATIRIM TESVIK BELGELERINE 
ÖNGÖRÜLEN YATIRIM VE ISLETME KREDILERININ DAGILIMLARINA 

GÖRE KÜMELENISLERI 

 
Yard. Doç. Dr. Servet YILMAZ 

T.C. Kadir Has Üniversitesi 
Eski Cibali Tütün Fabrikasi, Hisaralti Cad. Fatih/IST. 

Tel: (0212) 533 65 32, (0532) 287 44 77 
Faks: (0212) 534 07 41 

e-posta: servetyilmaz@khas.edu.tr 

 
ÖZET 

Bu çalismada, 2000-2004 yillari arasinda KOBI Yatirim Tesvik Belgelerine Öngörülen Yatirim ve Isletme 
Kredilerinin 

1) Sektörel (Imalat, Tarimsal, Turizm, Saglik ve Egitim), 
2) Bölgesel (Marmara, Iç Anadolu, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Dogu ve Güneydogu), 
3) Mahiyetlerine Göre (Darbogaz Giderme, Entegrasyon, Kalite Düzeltme, Komple Yeni Yatirim,  

Modernizasyon, Tamamlama, Tevsi,  Yenileme ve Hammadde Temini) ve   
4) Illere göre  

dagilimlari  
1) Belge Sayisi (adet), 
2) Toplam Kredi  (Yatirim Kredisi + Isletme Kredisi) (TL), 
3) Sabit Yat irim (TL) ve  
4) Istihdam (kisi) 

ölçülerine göre yil yil kümelendirilerek benzer öngörüler ortaya çikarilmaya çalisilmistir. 
Ayrica, yukarida belirtilen bes yil içersindeki tüm dagilimlar ilgili ölçülerine göre, bir araya 

toplanip, dagilimlarin ülkemiz genelinde kümeleme perspektifleri yakalanmaya çalisilmistir. 
 
1. VERILERIN HAZIRLANISI 

2000-2004 yillari arasinda KOBI yatirim tesvik belgelerine öngörülen yatirim ve isletme 
kredilerinin verileri T.C. Basbakanlik Hazine Müstesarligi ( @hazine.gov.tr )’ dan alinarak amacimiza uygun 
olarak derlenmistir. 

Bu bilgiler; sektörel, bölgesel, mahiyetler ve il dagilimlarina ait, 2000-2004 yillari arasindaki belge 
sayisi, toplam kredi, sabit yatirim ve istihdam verilerinden olusturulmustur. Bu olusturma sekline ait 
tablolarin düzenlenme biçimi su sekildedir: 
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Tablo 1: 
 Yillar 

2000 2001 ... 2004 

Dagilim 

Belge  
Sayisi 
(Adet) 

Toplam  
Kredi 

(Milyon TL) 

Sabit 
 Yatirim  

(Milyon TL) 

Istihdam 
(Kisi) 

 
  

Sektörler v  v  v  v  v  v  v  
Bölgeler v  v  v  v  v  v  v  
Mahiyetler v  v  v  v  v  v  v  
Iller v  v  v  v  v  v  v  

 
Tablo 2: 

Sektörler Bölgeler Mahiyetler 

1-Gida ve Içki 14-Makina Imalat 1-Marmara  1-Komple Yeni Yatirim 

2-Dokuma ve Giyim 15-Elektrikli Makinalar 2-Iç Anadolu 2-Tevsi 

3-Orman Ürünleri 16-Elektronik 3-Ege 3-Tamamlama 

4-Kagit 17-Çimento 4-Akdeniz  4-Yenileme 

5-Deri ve Kösele 18-Pismis Kil ve Çim.Ger. 5-Karadeniz  5-Kalite Düzeltme 

6-Lastik 19-Seramik 6-Dogu Anadolu  6-Darbogaz Giderme 

7-Plastik 20-Madencilik 7-Güney Dogu Anadolu  7-Modernizasyon 

8-Kimya 21-Turizm            8-Entegrasyon 

9-Cam 22-Saglik  9-Ürün Çesitlendirme 

10-Demir Çelik 23-Egitim   10-Hammadde    Temini 

11-Demir Disi  Metaller 24-Su Ürünleri      

12-Tasit Araçlari 25-Insaat      

13-Madeni Esya 26-Yazilim Gelistirme      

 
Tablo 3: 

Iller 
1 Adana 21 Bursa 41 Istanbul 61 Nevsehir 
2 Adiyaman 22 Çanakkale 42 Izmir 62 Nigde 
3 Afyon 23 Çankiri 43 Kahramanmaras 63 Ordu 
4 Agri 24 Çorum 44 Karabük 64 Osmaniye 
5 Aksaray 25 Denizli 45 Karaman 65 Rize 
6 Amasya 26 Diyarbakir 46 Kars 66 Sakarya 
7 Ankara 27 Düzce 47 Kastamonu 67 Samsun 
8 Antalya 28 Edirne 48 Kayseri 68 Siirt 
9 Ardahan 29 Elazig 49 Kilis 69 Sinop 
10 Artvin 30 Erzincan 50 Kirikkale 70 Sivas 
11 Aydin 31 Erzurum 51 Kirklareli 71 Sanliurfa 
12 Balikesir 32 Eskisehir 52 Kirsehir 72 Sirnak 
13 Bartin 33 Gaziantep 53 Kocaeli 73 Tekirdag 
14 Batman 34 Giresun 54 Konya 74 Tokat 
15 Bayburt 35 Gümüshane 55 Kütahya 75 Trabzon 
16 Bilecik 36 Hakkari 56 Malatya 76 Tunceli 
17 Bingöl 37 Hatay 57 Manisa 77 Usak 
18 Bitlis 38 Içel 58 Mardin 78 Van 
19 Bolu 39 Igdir 59 Mugla 79 Yalova 
20 Burdur 40 Isparta 60 Mus 80 Yozgat 
      81 Zonguldak 
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2. KÜMELEME ANALIZI 
Kümeleme Analizi (Cluster Analysis), degisken veya gözlem degerlerini  belirli özelliklerine göre alt 

kümelere ayirmada kullanilmaktadir.  
Bu analizle; n sayida birey (gözlem) ve m sayida degisken (faktör) içeren bir veri seti içindeki 

bilgilerin daha çok degisken özellikleri kullanilarak, bunlara ait bireylerin benzer alt kümeleri ortaya 
çikarilabilmektedir. Veri seti tablosu su sekildedir: 
 

Degiskenler   
Bireyler X1 X2 ... Xm 

1 X11 X12 ... X1m 

2 X21 X22 ... X2m 
... ... ... ... ... 
n Xn1 Xn2 ... Xnm 

 
Bu analizle, bireylerin veya degiskenlerin birbirleri ile olan benzerlikleri, çesitli benzerlik ölçüleri ile 

hesaplanarak, uygun bir kümeleme yöntemi (algoritmasi) ile bunlarin alt kümeleri olusturulmaya çalisilir. 
Bu konudaki yazinda, pek çok algoritma mevcuttur. Bu algoritmalarin bazilarinda her ne kadar istatistik 
degerler kullanilsa bile pek çogu matematik temellere oturtulmustur. 

Kümeleme Analizi, 1730-40 li yillardan baslayarak günümüze kadar çesitli gelismeler göstermis ve 
psikoloji, zooloji, sosyoloji, jeoloji, biyoloji, topoloji, botanik, yapay zeka, sinir aglari, bilgi dönüsümü, bilgi 
teknolojileri, ekonomi ve iktisat gibi sahalarda pekçok uygulama bulmustur. Tarihsel olarak, 
güncellestirilmesi ve gelistirilmesi su sekilde olmustur: Mahalanobis (1936), Zubin (1938), Tyron (1939, 
1958), Cattell (1944), Thondike (1953), Mcquitty (1956), Grinker (1961), Ward (1963), Williams ve Dale 
(1965), Kiloh (1965), Bromley (1966), Kendall (1966), Morrison (1967), Mendels ve Cochrane (1968), 
Pilowsky (1969), Wolf (1970), Jardine ve Sibson (1971), Ball (1971), Paykel (1971-72), Arnold (1979), 
Punj ve Stewart  (1983), Spath (1985), Bezdek (1987), Kaufman ve Rousseeuw  (1990). Son zamanlardaki 
en büyük gelisimini, 1980 lerden sonra bilgisayarlarda karmasik nümerik islemlerin islenmesinin hizla ve 
dogrulukla yapilabilmesi ile göstermis ve bu konuda pekçok Kümeleme Analizi Bilgisayar Programlari 
gelistirilmis ve uygulama alanlarina sokulmustur.  Bugünlerde ise revaçta olan Bulanik Kümeleme (Fuzzy 
Clustering) ‘dir. 
 
2.1 Bazi Kümeleme Analizi Teknikleri 
Uzaklik Ölçüleri 

Kümeleme Analizi’nde karmasik olmayan en basit uzaklik ölçüleri sunlardir: 
 

1.Metrik Uzaklik: d(i,j) = 

1/p
q

m

1k
jkik c  / )Y(X 








−∑

=

 

 
Burada, i ve j = 1,2, ... , n  olmak üzere, k.degiskene ait birey indeksleridir. 
• q=2, p=2 ve c=1 için uzaklik Öklid uzakligidir. 
• q=1,p=1, c=1 ve toplamdaki parantez içinin salt degeri alinirsa, uzaklik mutlak veya Manhattan 

uzakligidir. 

• q=2, p=2 ve c= 2
kS  için uzaklik Pearson uzakligidir. 2

kS  k. degiskenin varyansini belirleyen bir 

ölçüdür. 
Metrik uzaklik, Kümeleme Analizi Teknikleri içersinde en çok uygulama alani bulan bir ölçüdür. 

 

2. Pearson Korelasyon Uzakligi: rkl = 
l)Var(k)Var(

l)Cov(k,
 

Burada, pay k. ve l. degiskenler arasindaki birlikte degisimin, paydadakiler ise kendi baslarina olan 
degisimlerin birer ölçüsüdür. 
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Kümeleme Teknikleri 
Bu tekniklerde, bireylerin birbiri ile olan benzerlikleri; metrik uzaklik kullanilmis ise birbirine en 

yakin veya en uzak olanlardan veya korelasyon kullanilmis ise en yüksek korelasyondan baslanarak bireyler 
bir araya toplanmaya çalisilir. Bu islem  

• ayirici ( (divisive) ve 
• birlestirici (agglomerative) 

asamalar kullanilarak yapilir. Yöntem adim adim takip edilerek, hiyerarsik olarak bir kümeleme diyagrami 
olusturulur. 

Birlestirici  Kümeleme Analizi’nde, bireylerin birbirine baglanmasinda çogunlukla asagidaki islemler 
kullanilmaktadir:  

• Tek Baglanti (Single Linkage): 
En basit olandir. Bir bireyin giderek hangi birey veya küme ile yakinligina bakilarak yapilir 

• Ortalama Baglanti (Average): 
Bir bireyin bir  küme  ortalamasina olan  yakinligina bakilarak yapilir.  

• Tam Baglanti (Complete): 
Bir bireyin yeni olusturulan kümelerle olan uzakliklari dikkate alinarak yapilir. 

• McQuitty Baglantisi: 
Herhangi iki kümenin ortalamasi dikkate alinarak yapilir. 

• Küresel Ortalama Baglanti ( Centroid): 
Bir kümenin baska bir küme ile olan uzakligi hesaplanir. En yakin veya en uzak kümeye göre, o 
küme içindeki bireyler diger küme içindeki bireylere olan uzakliklari ile karsilastirilir. 

• Ortanca Baglanti (Median): 
McQuitty baglantisina benzerdir. Bir bireyin iliskisinin diger küme içindeki bireylere ait medyan 
degerine bakilarak yapilir 

• Ward Baglantisi: 
Iki küme arasindaki varyans degerleri hesaplanarak, kümelerde yer alan bireylerin, yeni olusan 
kümelerle olan uzakliklarina bakilarak yapilir. 

 
3. KÜMELEME ANALIZI’NIN KOBI YATIRIM TESVIK BELGELERINE ÖNGÖRÜLEN  
    YATIRIM VE ISLETME KREDILERI ÜZERINDE UYGULANMASI 

Yukarida belirtilen baglanti teknikleri, yatirim ve isletme kredileri üzerinde denendiginde, 
bunlardan en uygun olaninin Birlestirici Tam Baglanti Teknigi oldugu görülmüstür. 

Tablo 1’ e göre yatirim ve isletme kredileri ayni bazda olmadigindan (Adet/TL/Kisi gibi) homojen 
kümeler olusturabilmek için, yillara göre olan veriler standartlastirilarak, ayni ölçüye indirgenmislerdir.  
Verilerin Standartlastirlmasi  

Yillara göre gözönüne alinan sektörler, bölgeler, mahiyetler ve illere ait olan belge sayisi, toplam 
kredi, sabi yatirim ve istihdam degerleri su sekilde standartlastirilmistir: 
 

Veri 
Belge Sayisi 

(Adet) 
Degisken 1 

Toplam Kredi 
(Milyon TL) 
Degisken 2 

Sabit Yatirim 
(Milyon TL) 
Degisken 3 

Istihdam 
(Kisi) 

Degisken 4 
1 v  v  v  v  
2 v  v  v  v  
... ... ... ... ... 
n v  v  v  v  
__

X     
v  v  v  v  

S v  v  v  v  
 

Standart Degerler: zij = 
j

jij

S

XX −
 seklindedir. Burada; i=1,2,...,n ve j=1,2,3 ve 4  olmak üzere Xij : veri 

degerlerini, jX  degiskenin ortalamasini ve Sj  de degiskeninin standart sapmasini göstermektedir. 
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Belge sayisi, toplam kredi, sabit yatirim ve istihdam degerlerinin yukaridaki gibi 
standartlastirilmasindan sonraki degerlerine  uygulanan   Tam Baglanti Teknigi’ne ait kümeleme sonuçlari 
su sekilde bulunmustur [ bu sonuçlar, hazirlamakta oldugumuz Çok Degiskenli Istatistik Analiz Paket 
Programi’ndaki Kümeleme Analizi (Multivariate Statistical Analysis / Cluster Analysis) sonuçlaridir.] : 
 
Sektör Bilgilerine Gö re Kümeleme 
 

Grafik 1: Sektör Bilgilerine Göre Kümeleme 
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Bölge Bilgilerine Göre Kümeleme 
Kümeleme Adimlari:                                                     
       Uzaklik   
Adim  Seviyesi  Birlestirmeler 
----  --------  ----------------------------- 
   1    2,8895  Akdeniz      Güney Dogu Anadolu 
   2    3,3597  Akdeniz      Dogu Anadolu 
   3    3,6998  Marmara      Iç Anadolu 
   4    6,0465  Marmara      Akdeniz 
   5    6,9366  Marmara      Ege  
   6   10,6603  Marmara      Karadeniz  
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Grafik 2: Bölge Bilgilerine Göre Kümeleme 
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Yukarida verilen Grafik 2’ deki kümelemenin daha anlasilir olmasini saglamak için asagidaki Tablo 
4’ deki bilgilere bakilabilir. 
 

Tablo 4: Bölge Bilgileri 

2000 Belge Sayisi 
(Adet) 

Toplam Kredi 
(Milyon TL) 

Sabit Yatirim 
(Milyon TL) 

Istihdam 
(Kisi) 

Marmara 171 5.053.050 8.197.214 534 
Iç Anadolu 276 7.895.775 10.865.881 1.099 

Ege 41 917.500 1.426.470 86 
Akdeniz 131 3.217.300 4.494.008 426 

Karadeniz 274 7.833.490 10.132.876 1.341 
Dogu Anadolu 157 5.623.573 6.540.547 913 

Güney Dogu Anadolu 179 6.217.170 7.443.274 1.188 
Toplam 1.229 36.757.858 49.100.269 5.587 
2001     

Marmara  17                         659.900                      1.710.051                 51    
Iç Anadolu 65                       1.815.830                      3.463.708                122    

Ege   6                         149.700                         322.529                 13    
Akdeniz  17                         442.000                      1.189.144                 62    

Karadeniz  85                       2.964.005                      5.368.691                190    
Dogu Anadolu  34                       1.173.680                      1.830.130                141    

Güney Dogu Anadolu  20                         805.000                      1.101.614                 90    
Toplam 244                     8.010.115                   14.985.866               669    
2002     

Marmara                       64                       4.099.438                     12.903.837                194    
Iç Anadolu                      75                       5.283.463                     12.248.713                243    

Ege                      32                       2.917.842                      7.977.679                143    
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Akdeniz                       38                       2.408.218                      5.996.428                145    
Karadeniz                     130                       7.705.180                     15.472.242                479    
Dogu Anadolu                       26                       2.697.984                      5.216.338                184    
Güney Dogu Anadolu                       17                       1.915.782                      3.909.824                 96    
Toplam                    382                   27.027.907                   63.725.062            1.484    
2003     
Marmara                       64                       6.265.859                     18.434.753                307    
Iç Anadolu                      89                       9.082.571                     20.862.342                291    
Ege                      68                       8.716.275                     21.767.671                294    
Akdeniz                       54                       4.981.703                     12.561.349                185    
Karadeniz                     110                       9.064.442                     17.653.211                506    
Dogu Anadolu                       24                       2.965.600                      5.355.150                146    
Güney Dogu Anadolu                       49                       5.476.620                     11.781.985                318    
Toplam                    458                   46.553.070                 108.416.461            2.047    
2004     
Marmara                       46                       6.212.009                     13.905.534                216    
Iç Anadolu                      56                       7.746.650                     14.185.658                254    
Ege                      47                       7.712.979                     16.017.562                386    
Akdeniz                       47                       6.132.800                     11.042.630                298    
Karadeniz                     130                     18.549.868                     30.662.685               862    
Dogu Anadolu                       53                       6.856.748                     10.106.240                559    
Güney Dogu Anadolu                       37                       7.695.328                     13.592. 718                385    
Toplam                    416                   60.906.382                 109.513.028            2.960    
 
Mahiyet Bilgilerine Göre Kümeleme 
 

Grafik 3:  Mahiyet Bilgilerine Göre 
Kümeleme
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Il Bilgilerine Göre Kümeleme 
Grafik 4:  Il Bilgilerine Göre Kümeleme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. SONUÇ 
1) 2000-2004 yillari arasinda KOBI yatirim tesvik belgelerine öngörülen yatirim ve isletme kredilerine ait 

sektör, bölge, mahiyet ve il bilgilerine kümeleme analizi uygulamadan bakildiginda ve analiz 
edildiginde, benzer alt kümelerin olusturulmasi ve giderek bu kümelerin diger hangi kümelerle 
birlestirilebilecegini bulmak hemen hemen neredeyse olanaksizdir. Ancak bu durumda yapilabilecek 
tek sey; yil bazindaki belge sayilarinin, toplam kredilerin, sabit yatirimlarin ve istihdamlarin tek tek 
incelenmesiyle bireysel sonuçlar elde edebilmek olacaktir. Bunlar ise bizi, kusbakisi  genel sonuçlara 
götüremeyecektir. Bu amaçla, odaklanmis sonuçlara ulasabilmek için Kümeleme Analizi kullanilmistir. 

2) Kümeleme Analizi yapildiktan sonra, tesviklerin durumlarina ait özet olarak kümeleme bilgileri su 
sekilde ortaya çikarilabilmistir: 

 
a) Sektör Bilgilerine Göre Kümeleme Sonuçlari (Grafik 1’den) 

1. Küme: Insaat, yazilim gelistirme, seramik, elektronik, plastik ve su ürünleri. 
2. Küme:  Egitim (!), deri ve kösele ve kagit. 
3. Küme: Saglik ve elektrikli  makinalar. 
4. Küme: Kimya, tasit araçlari ile birlikte cam, pismis kil ve çim. ger. ve demir disi 
   metaller ve demir çelik. 
5. Küme:  Turizm, madencilik, çimento ve makina imalat. 
6. Küme: Dokuma giyim, madeni esya ve lastik. 
7. Küme: Basi çeken Gida ve içkidir. 

b) Bölge Bilgilerine Göre Kümeleme Sonuçlari (Grafik 2’den) 
1. Küme: Akdeniz ve Güneydogu Anadolu ve Dogu anadolu. 
2. Küme: Marmara ve Iç Anadolu 
3. Küme 1. ve 2. kümeye baglanan Ege. 
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4. Küme: Basi çeken Karadeniz. 
c) Mahiyet Bilgilerine Göre Kümeleme Sonuçlari (Grafik 3’den) 

1. Küme: Tamamlama, yenileme ve ürün çesitlendirme. 
2. Küme: Kalite düzeltme ve modernizasyon (1. kümeye baglanmisir). Bunlara giderek 
entegrasyon, darbogaz giderme e hammadde temini baglanmistir. 
3. Küme: Komple yeni yatirim ve tevsidir.  
Burada basi çeken hammadde teminidir. 

d) Il Bilgilerine Göre Kümeleme Sonuçlari (Grafik 4’den) 
Görüldügü gibi burada, pek çok küme olusmustur: Alt siralarda küme olusturanlar; Ardahan, 
Edirne, Kirklareli, Bilecik, Bayburt, Usak, Yalova vs. dir. Adana’dan Tokata kadar olan küme; 
Afyondan Hataya kadar olan küme; Erzurum, Sanliurfa ve Sinop kümesi; Bursadan Izmire 
kadar olan küme; Çorumdan Trabzona kadar olan  küme ve Trabzondan Samsuna kadar olan 
küme.  Burada basi, Trabzon, Ankara, Istanbul ve bilhassa Gaziantep ve Samsun 
çekmektedir.     
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ÖZET 

Finansal performansin ölçülmesi; finansal analiz ve planlama, sermaye bütçelemesi, degerleme, 
sirket yönetiminin kontrolü ve tesvik primlerinin belirlenmesi gibi konulari yakindan ilgilendirdiginden 
sirketler açisindan büyük önem arz etmektedir.  Küçük ve orta ölçekli isletmelerde de finansal performansin 
dogru bir sekilde ölçülmesi, bu sirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve bulunduklari ekonomide deger 
yaratabilmeleri açisindan önemli bir rol oynamaktadir. 

Bu çalismada, IMKB’de islem görmekte olup ayni zamanda KOBI tanimina uyan sirketlerin 2003 
ve 2004 yillarina ait finansal tablo verileri kullanilarak ROA, ROE, EPS, EBITDA gibi kara dayali  geleneksel 
performans ölçütleri ile hissedar degeri arasindaki iliski logistik regresyon metodu yöntemi kullanilarak 
tespit edilmeye çalisilmistir.  

Anahtar Kelimeler: KOBI, finansal performans, IMKB ve logistik regresyon. 
 
1.  GIRIS 

Kisaca KOBI olarak adlandirilan Küçük Orta Büyüklükteki Isletmeler ile ilgili uluslar arasi ve ulusal 
kuruluslarca degisik tanimlar yapilmaktadir. Dünya Bankasina göre çalisan sayisi 50 kisiye kadar olan 
isletmeler küçük,  51’den 200 kisiye kadar çalisani olanlar ise orta büyüklükte isletmeler olarak 
tanimlanmaktadir  (OECD Observer, 2000;2). Avrupa Birligi (AB) tarafindan yapilan KOBI taniminda 1–9 
kisi istihdam eden isletmeler mikro ölçekli isletmeler,  10–49 kisi istihdam eden isletmeler küçük ölçekli 
isletmeler ve 50–249 kisi istihdam eden isletmeler orta ölçekli isletmeler olarak siniflandirilmaktadir. Ayrica 
AB tanimlamasinda isletmelerin yillik satis büyüklükleri ve aktif büyüklükleri KOBI siniflamasinda yer 
almaktadir. Söz konusu ayrintili siniflama Tablo-1’de gösterilmektedir (Ercan, 2005). 
 

Tablo–1. Avrupa Birligi’nin KOBI Tanimi 
KOBI  Ölçegi Çalisan Sayisi Satis Büyüklügü Aktif Büyüklügü 

Mikro Ölçekli 1–9 < 2 milyon € < 2 milyon € 
Küçük Ölçekli 10–49 < 10 milyon € < 10 milyon € 
Orta Ölçekli 50–249 < 50 milyon € < 43 milyon € 
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Tabloda ifade edilen aktif büyüklükleri arsa ve bina hariç net bilânço rakamlaridir. Degisik 
ülkelerin merkez bankalari tarafindan olusturulan ve uluslar arasi bir kurulus olan BIS (Bank for 
International Settlements)   yillik toplam satis tutarlarinin 50 milyon €’yu geçmeyen isletmeleri KOBI olarak 
tanimlamaktadir. 

Türkiye’de KOSGEB, Hazine ve Dis Ticaret Müstesarligi,  Halk Bankasi, Eximbank, DIE ve DPT gibi 
ekonomik temelli kuruluslarin birbirinden ayri KOBI tanimlari mevcuttur.  

 
Tablo–2. Türkiye’de Degisik Kurumlarin KOBI Tanimlamasi 

Kurumlar Çalisan Sayisi Satis Büyüklügü Aktif Büyüklügü 
KOSGEB    
Küçük Sanayi 1–50 - - 
Orta Ölçekli Sanayi 51–150 - - 
Hazine Müstesarligi    
Mikro Ölçekli 1–9 - < 600.000 YTL 
Küçük Ölçekli 10–49 - < 600.000 YTL 
Orta Ölçekli 50–250 - < 600.000 YTL 
Dis Ticaret Müstesarligi∗  1–200 - < 2 milyon ABD $ 
Halk Bankasi• 1–250 - < 600.000 YTL 
Eximbank• 1–200 - - 
DIE ve DPT    
Çok Küçük Ölçekli 1–9 - - 
Küçük Ölçekli 10–49 - - 
Orta Ölçekli 50–99 - - 

 
KOBI’ler yarattiklari istihdam ve katma deger açisindan dünya ekonomisi ve ülke ekonomileri 

açisindan önemli bir yere sahiptirler. Dünya genelinde isletmelerin %95’i KOBI niteliginde ve  istihdamin 
%66’si, üretimin %55’ini KOBI’ler tarafindan saglanmaktadir (Business Europe;2000). Tablo.3 KOBI’lerin 
seçilmis bazi ülke ekonomileri içerisindeki durumlarini göstermektedir. 

 
Tablo–3. KOBI’lerin Ülke Ekonomilerindeki Yeri 

Ülkeler 
Tüm Isletmeler 
Içindeki Payi 

(%) 

Istihdam 
Içindeki Payi 

(%) 

Yatirim Içindeki 
Payi (%) 

Katma Deger 
Içindeki Payi 

(%) 

Ihracat Içindeki 
Payi (%) 

Kredilerden 
Aldigi Payi (%) 

ABD 97,2 58 38 43 32 42,7 
Almanya 99 64 44 49 31 Bilgi Yok 
Japonya  99,4 81,4 40 52 38 50 
Ingiltere 96 36 29,5 25 22 27 
Fransa 99 67 45 54 26 29 
Italya 98 83 52 47 Bilgi Yok Bilgi Yok 
Hindistan 98,6 63 27,8 50 40 15,3 
G. Kore 98,8 59 35 35 20 47 
Tayland 98 64 Bilgi Yok 47 50 Bilgi Yok 
Singapur 97 44 27 43 10 27 
Türkiye  99,8 76,7 38  26,5 10 5 
Kaynak: Metin Kamil Ercan, http://w3.gazi.edu.tr/web/mkercan/kobiborsalari.pdf, Erisim Tarihi [21.09.2005].  

Ekonomiler içerisinde bu kadar etkili ve önemli bir yere sahip olan KOBI’ler arastirmacilarin 
dikkatini çekmis ve çekmeye de devam etmektedir. Türkiye’de faaliyette bulunan KOBI’lerin çok büyük bir 
kismi mikro ölçekli olup, halka açilan KOBI sayisi oldukça sinirlidir. Degisik KOBI tanimlarindan dolayi 
siniflamada bazi zorluklar ile karsilasilmaktadir. Finansal analiz ile ilgili ampirik bir çalismada IMKB’de islem 
gören firmalarin hangilerinin KOBI oldugu ve hangi ölçütlere göre seçim yapildigi gösterilmistir 
(Küçükçolak, 1998;159).  Halka açik KOBI niteligindeki isletmelerin finansal performanslarinin ölçülmesi 
                                                 
∗ 1–200 isçi istihdam ettigi, bagli oldugu meslek kurulusunca tesvik edilen, gerçek usulde defter tutan, imalat sanayi 
sektöründe faaliyette bulunan, arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutari, bilânço net degeri itibariyle 2 milyon 
ABD dolarin karsiligi YTL’ yi asmayan isletmelerdir (Sahin,  2004;5).  
• Imalat sektöründe faaliyette bulunan isletmeler. 
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ekonomideki birçok kurum ve kisilerin ilgisini çekmektedir. Bu ilgiden dolayi, halka açik KOBI’lerin finansal 
performanslarinin ölçümüne yönelik bazi çalismalar yapilmistir.  

Küçük ve orta ölçekli isletmelerde de finansal performansin dogru bir sekilde ölçülmesi, bu 
sirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve bulunduklari ekonomide deger yaratabilmeleri açisindan büyük 
önem tasimaktadir. Ayrica, isletmeler de yönetim fonksiyonlarinin etkin bir sekilde isleyebilmesi için 
finansal performans ölçümlerinin düzenli araliklarla yapilmasi gerekmektedir (Acar, 2003; 22).   

Finansal performans ölçümleri sadece bir isletme için bir döneme ait yapilmamakta, çok dönemli 
analizler yapilarak dönemler itibariyle degisimler gözlemlenebilmelidir. Bununla birlikte finansal performans 
degerleri referans degerlerle ve benzer isletmelerle karsilastirilmalidir.  Bu çalismalarin birinde IMKB’de 
islem gören KOBI ölçegindeki isletmeler ile büyük ölçekli isletmelerin finansal performanslari 
karsilastirilmistir. Karsilastirmalar ayni ve farkli sektörler bazinda da yapilmistir (Alövsat, 2002).  Ayrica, 
Türkiye’de KOBI’lerin finansal performanslari yakin geçmiste yasanan ekonomik krizlerden olumsuz 
etkilendigi ve finansal kaynaklara olan ihtiyaçlarinin arttigi tespit edilmistir (Alövsat, 2002; 49). 
 
2.  GELENEKSEL FINANSAL PERFORMANS ÖLÇÜTLERI ILE HISSE SENEDI GETIRISI  
     ARASINDAKI ILISKI 
 Firmalar, gerek amaçlari gerekse hedefleri dogrultusunda, varlikligini sürdürebilmek ve 
büyüyebilmek için çesitli faaliyetlerde bulunurlar. Bu faaliyetler, bir ekonominin gelismesine katkida 
bulunan en önemli faktörü olusturur. KOBI’lerin de bulunduklari ekonomide deger yaratmalari gerek 
KOBI’ler açisindan gerekse ülke ekonomisi açisindan oldukça önemlidir.  

Firmalarin varligi ve yaratacaklari degerler, ekonomik hayatin olusumu, gelisimi ve sürekliligi için 
oldukça önemlidir. Gerçekten de, 1960’li yillara kadar “kar maksimizasyonu” olarak kabul edilen firma 
amacinin yerini günümüzde “hissedar degerinin maksimizasyonu” almasi, ki bu da sirket degerinin 
maksimum kilinmasiyla gerçeklestirilebilir,  firma degerini artirmayi ve maksimize etmeyi amaçlayan 
yönetim biçimlerinin (Value Based Management) günümüzde önem kazanmasini saglamistir.   

Finans literatürünün önemli bir bölümünü finansal analiz ve planlama konularinin olusturdugu 
bilinmektedir. Gerek yöneticiler gerekse sirket sahipleri olsun, finansal açidan isletmelerinin ne denli saglikli 
olduklarini bilmek isterler. Bunun için de sirketlerin finansal performaslarinin analizi büyük önem arz eder. 
Bu açidan, firmada deger yaratan ve deger kaybina neden olan etmenlerin tespiti ön plana çikmaktadir. Bu 
noktada ise, hissedar deger yaratimi ile finansal performans ölçütleri arasindaki iliskinin belirlenmesi 
gerekmektedir. Son yillarda, degere dayali yönetim modellerinin gelisimindeki artis da bu olguyu 
desteklemektedir.  

Sermayedarlarin servetini maksimum kilabilmek için o sirkete ait hisse senetlerinin piyasa 
degerinin ençoklanmasi gerekmektedir. Bir sirketin piyasa degerini ise genel olarak üç faktör belirler. 
Bunlar; gelecekteki nakit akimi, bu nakit akimlarinin zamani ve bu nakit akimlarini iskonto edecek ya da 
zamana uyarlayacak iskonto oranidir (Bowlin ve dig., 1990). Diger bir ifadeyle bir sirketin degeri, gelecekte 
beklenen nakit akislarinin bu nakit akislarinin riskini yansitan bir iskonto oraniyla bugüne indirgenmesiyle 
elde edilebilmektedir.  

Temel mali tablolar yoluyla sermaye piyasalarina sunulan firmalara dair finansal bilgilerin hisse 
senedi fiyatlari ile ilgililigi ve bu enformasyon içinde muhasebe karliliklarina iliskin rakamlarin yatirimcilarlar 
açisindan bir yatirim kriteri olarak kullanildigi bilinmektedir. Daha önce de belirtildigi üzere bir sirketin 
piyasa degeri, gelecekte sirketin yaratmasi beklenen nakit akislarina, bu nakit akislarinin riskini yansitan 
iskonto oranina ve nakit akislarinin gerçeklesme zamanina baglidir. Ayrica, sermaye piyasalarina sunulan 
bu mali tablolar ile gelecekte beklenen nakit akislarinin miktari, zamanlamasi ve degerlendirilmesinde 
yararli bilgiler saglamaktadir. 

Yapilan arastirmalar yatirimcilarin, muhasebe rakamlari içinde sirketin finansal durumunu 
özetleyen ve çogu zaman bir performans ölçütü olarak kullanilan, bir anlamda da bileske rakam olan kar 
rakamlarinin büyük önem tasidigini, firmalarla ilgili olarak yapilan finansal analizlerde kullanilan en yaygin 
ölçü olma özelligini geçmisten bugüne israrla sürdürdügünü ortaya koymaktadir (Özer ve Yücel, 2005; 2).  

Muhasebe bilgi sisteminden saglanan verilerin firmanin mevcut ve gelecekteki durumu için önemli 
kanitlar sundugunu belirten Ball ve Brown (1968), hisse senedi fiyatlari ile muhasebe kar rakamlari 
arasinda siki bir iliskinin oldugunu savunmuslardir. Ball ve Brown’dan sonra günümüze kadar ulasan 
arastirmalarin genelinde ulasilan sonuç, muhasebe karlarinin hisse senedi fiyatlari üzerinde kendi 
tutarlariyla ve isaretleriyle dogru orantili ve es zamanli bir degismeye yol açtigidir. Buna karsin diger 
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taraftan, finans literatüründe yapilan bir takim çalismalarda ise (Lev 1989; Bernard 1989; Cho ve Jung, 
1991; Lubbernick 2000; Kothari 2001; Dumontier ve Raffournier 2002) hisse senedi getirileriyle muhasebe 
karlari arasinda oldukça düsük  bir iliskinin bulundugu ifade edilmistir.  

Bu açidan bakildiginda, muhasebe esasina dayali bir performans ölçütü olan kar rakamlarinin ya 
da karlilik rasyolarinin hissedar degerindeki getiriyi açiklayamamasinin en önemli nedeni, karla hisse senedi 
getirisini etkileyen olaylarin gerçeklesme zamanlarinda yasanan süre sorunudur. Diger bir ifadeyle, hisse 
senedi getirisini etkileyen olaylarin içerdikleri bilginin karlarda aksettirilene oranla daha genis bir veri seti 
içermesidir. Gerçeklesen kar rakamlarindan elde edilmeyen ve firma degerini belirleyen, gelecekteki nakit 
akislarinin miktari, zamanlamasi ve riskini etkileyen olaylarin finansal sonuçlari sonraki dönem karlarina 
yansiyacagindan bir “süre gecikmesi” yasanacagindan hisse senedi fiyatlari yeni bilgiyi kar rakamlarina 
oranla daha çabuk yansitacaktir.  

Sirket kârliligini ölçen ve muhasebe kârina dayanan geleneksel performans ölçülerinin (Örnegin; 
NPAT, Net Profit After Tax-Vergiden sonraki net kâr; NI, Net Income -Net kâr; ROA, Return on Asset–Aktif 
Kârliligi; ROE, Return on Equity-Özsermaye Karliligi ve EPS, Earning per Share-Hisse Basina Kazanç vb. 
gibi.) yani sira EVA (Economic Value Added-Ekonomik Katma Deger), CFA (Cash Flow Added-Nakit Katma 
Deger), RI (Residual Income-Artik Kar) gibi sirketin hem borç hem de özsermayenin maliyetini dikkate alan 
nakit esasina dayali performans ölçütleri de günümüzde oldukça sirketler tarafindan kullanilir hale gelmistir 
(Grant, 1997). 

Kisa vadeli performansin belirlenmesinde degere dayali bu ölçütler (EVA, CFA, RI vb.) sirketin 
finansal performansi hakkinda dogru bilgi veremeyebilmektedir. Çünkü cari döneme iliskin bilgileri en iyi 
muhasebe rakamlari ifade ederken, zamanin uzamasiyla birlikte nakit kavraminin önemi ön plana 
çikmaktadir. Nitekim Saint (1995), EVA’nin tek bir dönemlik performansin ölçülmesinde ROE veya diger 
muhasebe esasli geleneksel performans ölçütlerine oranla daha az bir bilgi sundugunu ortaya koymustur. 
Dillon ve Owers (1997) ise nakit esasina dayali performans ölçütleri ile hissedar degeri arasinda kar 
rakamlarina oranla daha yüksek bir iliski olduguna dikkat çekmelerine karsin muhasebe esasina dayanan 
geleneksel performans ölçütlerinin bu iliskiyi kisa dönemde daha iyi açikladigini iddia etmektedirler. 

Bundan dolayi, sadece 2003-2004 dönemini kapsayan bu çalismada katma deger esasina dayali 
performans ölçütleri ele alinmamis ve muhasebe esasina dayanan finansal performans ölçütleri ile hissedar 
degeri arasindaki iliski incelenmeye çalisilmistir. 
2.1.  ARASTIRMADA KULLANILAN MUHASEBE KARLILIGINA DAYALI PERFORMANS  
        ÖLÇÜTLERI  

Isletmelerin günümüz rekabet kosullarinda faaliyetlerini sürdürebilmek için kaynaklarini deger 
yaratmaya yönelik olarak kullanmak zorundadirlar. Isletmelerin kaynaklarini deger yaratma amacina göre 
kullandiginda, isletmeye yatirim yapan taraflarin degerleri de maksimize edilmis olacaktir. Buna göre, 
degere dayali yönetim sürecinde isletme sahiplerinin toplam getirileri artirildigi zaman isletme basarisi da 
artirilmis olacaktir. Bu açidan bakildiginda finansal performansin ölçüsü olarak hissedar degerindeki artisi 
almak yanlis olamayacktir. Bundan dolayi aratstirmada sirketlerin finansal basari ölçütü olarak hisse senedi 
getirilerindeki degisim alinmistir.. 
2.1.1.  ÖZSERMAYE KARLILIGI (ROE) 

Öz sermaye, sirketlerin baslica kaynaklarindan biri olup, sirketlerin ortaklarinin sirketlerden hak 
ettikleri kismi olusturmaktadir. Öz sermaye karliligi ise, ortaklarin sirkete kaynak olarak birakmis olduklari 
fonlarin bir birimine düsen karliligi ölçen bir oran olmasinin yani sira, ayni zamanda sirketin finansal 
performansinin da bir göstergesidir. Isletme yönetimininin basari derecesisini ölçmek açisindan karlilik 
durumunun analiz edilmesi önemlidir. Bu basari kavraminin ölçütü ise, hissedar degerindeki artis olacaktir. 
Bu geleneksel performans ölçütünün, ödenmis sermayenin dikkate alindigi hisse basina kar rakamindan 
önemli farki ise, ortaklarin sirkete sagladiklari tüm fonlarin (öz sermaye) dikkate almasidir. Yönetimin 
basarisini ölçmek için kullanilan bu orani sirkete ortak olan yatirimcilar, katilimlarinin getirisini görmek için 
de kullanirlar. Bu durumda, mali rantibilite orani olarak da anilan bu oranin yeterli olup olmadiginin 
saptanmasi için öz kaynaklarinin alternatif kullanim olanaklarinin da bilinmesi gerekir. 

Du Pont Sistemi öz sermaye karliligini olusturan faktörleri basit muhasebe iliskileri kurarak 
anlasilmasini saglayanbir finansal analiz ve planlama modelidir. Bu model birçok finans yazininda bir 
firmanin finansal durumunu degerlendiren bir yöntem olarak gösterilmektedir. Basit bir sekilde iliski 
asagidaki gibi gösterilebilir: 
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ROE = Vergi Sonrasi Net Kar/Toplam Özsermaye 
= (VSNK/Satislar)* (Satislar/Toplam Varliklar)* (Toplam Varliklar/Toplam özsermaye) 

Bu esitlikten de görülecegi üzere özsermaye karliligi üç ana faktörden olusur. Bunlar ise, sirasiyla 
net kar marji, aktif devir hizi ve özsermaye çarpanidir (TV/TÖ). Buradan da anlasilacagi üzere ROE, önemli 
bir finansal performans ölçütü olarak karsimiza çikmaktadir. 

Daha öceleri  Net Kar / Özsermaye olarak belirtilen ROE, bu çalismada Vergi Öncesi Kar/ 
Özsermaye olarak hesaplanmistir. Çünkü sirketlerin vergi oranlarinda çesitli nedenlerden dolayi meyadana 
gelecek degisimler vergi sonrasi net kari etkiliyecegi için sirketler arasi karsilastirmalarda ve dönemler arasi 
karsilastirmalarda bu oranin kullanilmasi daha dogru olacaktir.  
2.1.2.  AKTIF KARLILIGI  (ROA) 

Aktif karliligi, sirketlerin ulasmis olduklari büyüklük ile sagladiklari verimin ölçülmesinde kullanilir. 
Aktif karlilik sirketlerin edinmis olduklari tüm varliklarin (yapilan maddi ve finansal yatirimlar dahil olmak 
üzere) hangi oranda etkin kullanildigini göstermektedir. Esasinda, aktif karliligi,  FVÖK (Faiz ve Vergi 
Öncesi Kar) kar marji ile aktif devir hizinin bir birlesimidir. 

ROA = (Faiz Vergi Öncesi Kar/Satislar)*(Satislar/Toplam Aktif) = FVÖK/Toplam Aktif 
Yukaridaki formülden de anlasilacagi üzere, aktif karlilik, sirketlerin satislarinin karlilik anlaminda 

basarisi ile büyüklülükleri nisbetindeki satis miktarlarinda göstermis olduklari basarinin bir bilesimidir. Bu 
oran, finans literatüründe ekonomik karlilik olarak da bilinir. Bilindigi üzere, aktif karliligi bir firmanin 
kaynaklarini ne ölçüde karli kullandigini gösterir. Özsermayesini verimli olarak kullanan sirketler ortaklari 
için ne kadar degerli ve önemli ise, varliklarini iyi bir sekilde yöneterek daha çok katma deger yaratan 
sirketler de içinde bulunduklari ekonomi açisindan o denli degerli ve önemlidir.  
2.1.3.  FAIZ VE VERGI ÖNCESI KAR (FVÖK) MARJI 

Faiz ve Vergi Öncesi Kar rakami gelir tablosunda olmayan fakat  kolayca hesaplanabilen bir kar 
rakamidir. FVÖK, faaliyet karina finansman giderlerinin eklenmesi sonucu bulunmaktadir. Sirketlerin satis 
ve yatirim faaliyetlerinin sonucunu görmemizi saglamakta olan bu kar rakami, sirketlerin dönemler itibariyle 
performanslarini ölçmek için kullanilabilinecek en uygun kar rakamlarindan biridir. FVÖK Marji ise FVÖK’nin 
sirketlerin satis tutarina oranlanmasi sonucu hesaplanmaktadir. FVÖK Marji ile sirketlerin satis ve atil 
fonlarindan elde ettikleri gelirlerini satis hasilati rakamlarina oranlayarak, sirketlerin ana faaliyetleri ile 
yatirim politikalarini ölçmekte olan önemli bir göstergeyi hesaplamis oluruz. Vergi ve piyasa faiz 
oranlarindaki degisimlerden etkilenmeyen bu kar marji, sirketlerin geçmis dönemleriyle en rasyonel sekilde 
karsilastirma yapma olanagini saglamaktadir. Faaliyet kari normal hallerde vergi ve faizler ödendikten 
sonra firma ortaklarina yeterli bir kar saglayacak düzeyde bulunmalidir. Eger bir isletmede sermaye, satis 
hacmine oranla oldukça az ise; düsük bir Faaliyet Kari-Net Satislar orani bile tatmin edici olabilir.  

FVÖK MARJI = FVÖK/SATISLAR  
Amortisman giderlerinin nakit çikisi gerektirmemesi, sirketlerin içinde bulunduklari dönemde 

faaliyetlerinden yarattigi gerçek nakiti yansitmayabilir. Bu açidan Faiz Vergi Öncesi Net Kara dönemin 
amortisman giderlerinin de eklenmesiyle Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kar Rakami Üzerinden bu marji 
hesaplamak daha dogru bir sonuç verecektir. Bundan dolayi arastirmamizda bu oranin hesaplanmasinda 
FVAÖK rakamlari kullanilmistir.  
2.1.4.  HISSE BASINA KAR (EPS) 

Bu oran, isletmenin hisse basina düsen net dönem karini göstermektedir. Hisse basina kar, vergi 
sonrasi net kardan imtiyazli ve kurucu hisselere, yönetim kurulu ve çalisanlarina ödenen temettü 
çikarildiktan sonra, kalan karin toplam hisse senedi sayisina bölünmesi ile bulunur. Isletmenin faaliyetleri 
ve tüm yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra her bir hisse basina elde edilen dönem karini ifade eder. 
Hisse basina kar, sirketin hem faaliyet hem de finansal basarisinin ölçütü olarak önemli bir performans 
göstergesidir. 

EPS = (Dönem Sonu Net Kar – Imtiyazli Temettü Ödemeleri) / Toplam Hisse Senedi Sayisi 
2.2.  DEGISKENLERIN HISSE SENEDI FIYATIYLA ILISKILERININ FINANSAL AÇIDAN 
GÖSTERIMI 

Etkin bir piyasada, finansal performansin ölçütü olarak firmanin hisse senedinin getirisinin 
kullanilmasi yanlis olmayacaktir. Hisse senedinin getirisinin ölçütü olarak ROE’yi alabiliriz. Hisse senedi 
fiyati ile ROE arasindaki iliskiyi çalismalarinda Clarke ve Digerleri (1988) asagidaki sekilde göstermislerdir.  
Hisse Fiyati = Hisse Basina Kazanç* Fiyat/Kazanç Orani firma 
   = [(VSNKhisse basina/Özsermaye Degeri hisse basina)* Özsermaye Degeri hisse basina] 
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  * [  (Fiyat/Kazanç Orani piyasa * Fiyat/Kazanç Orani firma) / (Fiyat/Kazanç Orani piyasa)] 
  = ROE * Hisse Basina Özsemayenin Defter Degeri  
  * (Fiyat/Kazanç Orani piyasa)* Fiyat/Kazanç Orani firmanin piyasaya göreceli 
Yukaridaki esitliklerden görüldügü üzere finansal açidan, hisse fiyatinin hisse basina kazancin yani sira 
özsermaye karliligi ile siki bir iliski içerisinde oldugu gözlemlenmektedir. ROE ise asagidaki sekilde ifade 
edildiginde; 

ROE = (FVÖK/Satislar)*(Satislar/TA)*(1-vergi orani) *[(FVÖK-Faiz)/FVÖK]*[(D/E)+1] 
Esitlik; 

Hisse Fiyati = ROA (1-vergi orani) *[(FVÖK-Faiz)/FVÖK]*[(D/E)+1]  
   * Hisse Basina Özsemayenin Defter Degeri  
   *(Fiyat/Kazanç Orani piyasa)* Fiyat/Kazanç Orani firmanin piyasaya göreceli 
halini alacaktir. Bu da analizde kullanilan degiskenlerin hepsinin finansal açidan hissedar degerinindeki 
degismeyi açikladigini göstermektedir. 
 
3.  KULLANILAN ISTATISTIKI MODEL VE ANALIZ 

Bagimli degiskenin ikili17, üçlü ve çoklu18 kategorilerde gözlendigi durumlara birçok çalisma 
alaninda yer verilmektedir. Bu sekilde kesikli bir özellige sahip bagimli degiskenlerin bazilarinin basarili-
basarisiz, olumlu-olumsuz, negatif-pozitif gibi ikili bazilarinin da hafif-orta-agir, hiç-az-çok gibi üçlü olmasi 
durumunda sonuca etki eden faktörlerin neler oldugunun ve bu faktörlerin hangilerinin önemli oldugunun 
belirlenmesinde lojistik regresyon analizi kullanilmaktadir. Örnegin, neden bazi isletmelerin basarili, 
bazilarinin basarisiz oldugunun ya da neden bir kisinin bir isletmenin müsterisi oldugunun, diger 
isletmelerin müsterisi olmadiginin arastirilmasinda lojistik regresyon analizinden yararlanilmaktadir. Her bir 
örnekte de degiskenler belirli gruplara ayrilmaktadir (Er, 2005; 1). 

Bu açidan lojistik regresyon analizi, bagimli degiskenin kategorik bir degisken olmasi durumunda 
basit ve çoklu regresyon ve korelasyon analizine çözüm yollari gelistiren bir analiz yöntemidir. Çünkü basit 
ve çoklu regresyon ve korelasyon analizlerinde hatalarin dagiliminin normal dagilima uygunluk göstermesi 
ve hatalarin varyanslarinin esit olmasi varsayimlarinin saglanmasi gerekmektedir. Bu varsayimlarin 
saglanamadigi kesikli veri setlerine basit ya da çoklu regresyon analizleri uygulanamamaktadir 
(Özdamar,1999;623).  Bu açidan bu tür yapidaki veri setlerine normallik ön kosulunun olmadigi lojistik 
regresyon analizinin uygulanmasi gerekmektedir. 

Ayrica lojistik regresyon analizi; normallik, ortak kovaryansa sahip olma gibi varsayimlardan 
sapmalarin ortaya çikmasinda kullanilan çözüm yollarindan diskriminant analizi ve çapraz tablolara bir 
alternatif olusturmaktadir (Tatlidil, 1996;289). 

Bu açidan arastirmanin analiz kisminda iki katogorili lojistik regresyon modeli kullanilmistir. Iki 
katogorili lojistik regresyon analizi, bagimli degiskenin 0 ve 1 olmak üzere sadece iki farkli degerden 
olustugu lojistik regresyon analizidir. Açiklayici degiskenler ya faktör degiskenlerdir ya da ortak 
degiskendir. Bununla birlikte, faktör degiskenler kategorik ölçekli, ortak degiskenler ise sürekli 
degiskenlerdir. 
3.1.  ANALIZDE KULLANILAN VERI SETI 

Analizde, Avrupa Birligi’nin KOBI tanimina uyan, halka açik, hisse senetleri Istanbul Menkul 
Kiymetler Borsasi’nda (IMKB) islem gören sanayi sirketlerinin 2003, 2004 yillarina ait mali tablolari ve hisse 
senedi getirilerine iliskin verileri kullanilmistir. Ilgili dönemlere ait tüm veriler IMKB’nin web sayfasindan 
temin edilmistir.  
3.2.  MODELIN OLUSTURULMASI 

Buradaki model olusturlurken, musasebe esasina dayali (ROA, ROE, EBITDA Marji, EPS gibi) 
performans ölçütlerinin sirketin gelecekte saglayacagi nakit akimlari ve bu nakit akimlarinin riskine iliskin 
bilgi içerdigi hipotezine dayanilmistir. Yani diger bir deyisle, belirtilen dönemlere ait kar rakamlarinin hisse 
fiyati etkileyen faktörler hakkinda bilgi içerdigi varsayilmaktadir. Bu çalismada, hisse senedi getirileri ile 
muhasebe karlarinin eszamanli olarak ve bir yillik ölçüm araligi dikkate alinarak modellenmistir.  

                                                 
17 Binary 
18 Polychotomous 
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Genel modeli, ele aldigimiz Muhasebe Esasina Dayali Finansal Performans Ölçütleri (MEDFPÖ) ile 
piyasa degeri (PD) arasindaki iliskiyi, bu degiskenler disindaki etkenlerin de (e) de etkili oldugunu 
düsünerek asagidaki gibi ifade edebiliriz: 

PDi  = f (MEDFPÖi, e) 
3.2.1.  MODELDE KULLANILAN DEGISKENLERIN AÇIKLANMASI 

Arastirmada hissedar degerindeki artsla, diger bir ifadeyle hisse senedi getirisi ile, muhasebe 
esasina dayali finansal performans ölçütleri arasindaki iliski lojistik regresyon yöntemi kullanilarak test 
edilmektedir. Modeli olusturan getiri bagimli degiskeni, ROE, ROA, EPS ve EBITDA ise bagimsiz 
degiskenleri olusturmaktadir. Ilgili dönemlerde  enflasyon muhasebesi uygulamasi oldugundan, yapilan 
analizin saglikli olmasi açisindan ilgili her iki dönemde de sadece enflasyona göre düzeltilmis mali tablolara 
sahip sirketler analize dahil edilmis digerleri elenmistir. Test edilen modeller daha açik bir sekilde yazilacak 
olursa, 

Y i = b0 + b1ROA i + ei 

Y i = b0 + b1?ROAi + ei 
Yi= b0  + b1ROEi + ei 
Yi= b0 + b1EPSi + ei  
Yi= b0 + b1EBITDAi + ei    

ROA (Return on Asset): Aktif Karliligi 
ROE (Return on Equity): Özsermaye Karliligi 
EPS (Earnings per Share): Hisse Basina Kazanç 
EBITDA: Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kar 
?: Bir önceki mali yila oranla, ilgili döneme ait 
oran arasindaki farki göstermektedir. 

 
  Diger taraftan, ilgili hisse senetlerinin  belirli bir dönemdeki getiri orani; dönem boyunca hisse 

senedinin pazar degerinde ortaya çikan degisim ile hisse senedinin döneme ait kâr pay toplaminin hisse 
senedinin dönem basi pazar fiyatina bölünmesiyle bulunmustur. Getiri hesabinda asagidaki formülden 
yararlanilmistir.  

                       t

ttt
i P

DPP
R

+−
= −1

                                                                
Ri  = t dönemi için hisse senedinin getirisi, 
Pt   = Hisse senedinin t dönemi sonundaki fiyati, 
Pt-1= Hisse senedinin t dönemi basindaki  fiyati, 
Dt  = Hisse senedinden t döneminde elde edilen kâr payi. 
Arastirmanin analiz kisminda iki katogorili lojistik regresyon modeli kullanilmistir. Iki katogorili 

lojistik regresyon analizi, bagimli degiskenin 0 ve 1 olmak üzere sadece iki farkli degerden olustugu lojistik 
regresyon analizidir. Finansal performansin ölçütü olarak hissedar degerindeki degisme göz önüne alindigin 
için analiz esnasinda ilgili dönemde getirileri pozitif olan KOBI’ler için 1, digerleri için 0 kullanilmistir. 

           1,  hissedar deger artisi olan, 
Y= 
 0,  hissedar deger artisi olmayan, 
 

3.2.2.  MODELDEKI HIPOTEZLER VE SONUÇLARI 
Modelde tüm bos hipotezler (Ho) ilgili performans ölçütünün hissedar degisimini açikladigi 

yönünde olup. H1 hipotezleri bu performans ölçütü ile hissedar degeri arasinda bir iliskinin olmadigi 
yönündedir. Örnegin; aktif karliligi ile hissedar degeri arasindaki iliski incelenirken hipotez asagidaki gibi 
olacaktir. Bununla birlikte tüm degiskenler için  benzeri hipotezler ve modeller kurulmustur. 

Hipotez: 
Ho: ROA hissedar degisimini açiklamaktadir. 
H1: H0 Red 
Model: Y i = b0 + b1ROAi + ei 

3.2.3.  ANALIZDEN ELDE EDILEN BULGULAR VE BULGULARIN YORUMLANMASI 
Analize geçmeden önce, bagimsiz degiskenlerin kendi aralarindaki iliski  Pearson Correlation 

yaklasimiyla hesaplanmistir. 



 229 

Correlations

1 ,540** ,746** ,535** ,446**
, ,000 ,000 ,000 ,001

48 48 48 47 48
,540** 1 ,467** ,259 ,242
,000 , ,001 ,079 ,097

48 48 48 47 48

,746** ,467** 1 ,366* ,258
,000 ,001 , ,011 ,076

48 48 48 47 48
,535** ,259 ,366* 1 ,226
,000 ,079 ,011 , ,126

47 47 47 47 47
,446** ,242 ,258 ,226 1
,001 ,097 ,076 ,126 ,

48 48 48 47 48

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ROA

DROA

ROE

EBITDA

EPS

ROA DROA ROE EBITDA EPS

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

Tablodan da görüldügü  üzere en yüksek iliski özsermaye karliligi ve aktif karliligi arasindadir. 
Daha sonra faiz vergi ve amortisman öncesi kar marji ile aktif karliligi ve bir önceki döneme oranla aktif 
karliligindaki degisim arasindaki iliski gelmektedir. En düsük iliski ise hisse basina kar rakami ile diger 
degiskenler arasinda gözlemlenmektedir. Arastirmada öncelikle bagimsiz degiskenlerle bagimli degisken 
arasindaki iliski tek tek logistik regresyon analizi yöntemiyle irdelenmis, daha sonra toplu regresyon 
uygulanmistir. 

Her bir bagimsiz degiskene ait logistik regresyon analizi sonuçlari asagidaki gibidir. 
 

Variables in the Equation 
    B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
           Step 
1 

ROE 2.189 1.134 3.730 1 .053 8.927

  Constant  .718 .323 4.949 1 .026 2.051
 
Variables in the Equation 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1 ROA 4.676 2.746 2.900 1 .089 107.348

Constant .568 .314 3.278 1 .070 1.765
 
Variables in the Equation 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1 DROA 5.549 2.784 3.973 1 .046 256.877

Constant .697 .328 4.524 1 .033 2.008
 
Variables in the Equation 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1 EBITDA 3.011 1.645 3.353 1 .067 20.317

Constant .563 .317 3.148 1 .076 1.755
 
Variables in the Equation 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1 EPS .145 .189 .590 1 .442 1.156

Constant .542 .307 3.117 1 .077 1.719
 

Yukaridaki sonuçlardan da görüldügü üzere %5 anlamlilik seviyesinde, sadece aktif karliliginda bir 
önceki döneme oranla yasanan degisim, (DROA) hissedar degerindeki degisimi istatistiki açidan 
açiklayabilmektedir. Özsermaye karliligi ise %5 anlamlilik seviyesine çok yakin bir düzeyde bu degisimi 
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açiklayabilmektedir. Açiklama düzeyi en düsük olan degisken ise hisse basina kar rakami olarak 
çikmaktadir.  

 
Diger taraftan, çoklu regresyon denklemi asagidaki sekilde olusturulabilir: 
Model: Y i = b0 + b1ROAi + b2DROAi+ b3ROEi + b4EBITDA i + b5EPS+ ei 

 
Bütün degiskenleri bir arada lojistik regresyon analizine soktugumuzda yine anlamli bir sonuç elde 

edilememis, model önemli olarak bulunmamistir. Asagidaki çikti incelendiginde bütün bagimsiz 
degiskenlerin hissedar degeri üzerindeki etkisinin önemsiz oldugu görülmektedir. Ancak  P=0.054 olasilikla 
aktif karliligindaki bir önceki döneme oranla artistaki (DROA) bir birimlik degisme hissedar degerinde 
oldukça yüksek  degisime yol açacagi görülmektedir. Bunun yani sira 0.217 olasilikla özsermaye 
karliligindaki 1 birimlik artis hissedar degerinde 6 birimlik bir degisime neden olacaktir. Diger degiskenlerin 
ise etkisi o kadar fazla gözlemlenmemektedir.  

 
Variables in the Equation

-,072 ,056 1,630 1 ,202 ,930
8,880 4,616 3,700 1 ,054 7184,523
1,817 1,472 1,523 1 ,217 6,154
,034 ,021 2,525 1 ,112 1,034
,058 ,142 ,165 1 ,685 1,059

1,096 ,443 6,133 1 ,013 2,992

roa
droa
roe
ebitda
eps
Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: roa, droa, roe, ebitda, eps.a. 
 

 
Model: Y i = 1.096 + -0,072ROA i + 8,880DROAi+ 1,817ROEi + 0,034EBITDA i + 0,058EPS  

 
4.  SONUÇ  

KOBI’lerde finansal performans ile hissedar degeri arasindaki iliskiyi incelemek amaciyla yapilan 
bu çalismada muhasebe esasina dayali performans ölçütleri ile KOBI’lerin hisse senedi getirileri arasindaki 
iliski irdelenmistir. KOBI’lerde finansal performansin ölçülmesine yönelik çalismalarin yetersiz olmasi 
nedeniyle bu arastirmanin sonuçlari genelde KOBI ya da büyük ölçekli isletme ayrimi yapilmaksizin 
yapilmistir.  

KOBI’lerde, geleneksel finanal performans ölçütleriyle hissedar degeri arasindaki iliskiyi  incelemek 
amaciyla hisse senetleri IMKB’de islem gören KOBI niteligindeki 48 firmanin 2003 – 2004 dönemi  yatay 
kesit verilerine lojistik  regresyon teknigi uygulanmistir.  

Arastirma sonucunda hissedar degeriyle muhasebe kar rakamina dayali geleneksel performans 
ölçütleri arasindaki en güçlü iliskinin, bir önceki mali döneme oranla aktif karliginda gerçeklesen artistan 
olustugu saptanmistir. Modern, degere dayali finansal yönetim teorisinde de belirtildigi üzere bir sirketin 
aktif karliliginin sermaye maliyetinin üzerinde olmasi sirkete katma deger yaratacaktir. Diger taraftan, aktif 
karliliginin borç maliyetinin üzerine çikmasi durumunda, bu husus özsermaye getirisi üzerinde pozitif bir 
etki yaratacaktir. Ayrica aktif karliligindaki artis sirket faaliyetlerinin iyi bir performans sergilediginin 
göstergesi olacaktir.  

Aktif karliligindaki degisimin yani sira ikinci güçlü iliski özsermaye karliligi ile ilgilidir. Özsermaye 
karliligi, finans teaorisi açisindan da hisse senedi getirisini açiklayan en önemli degiskendir. Diger taraftan, 
sermaye yapisi teorilerinden de hatirlanacagi üzere özsermaye karliligi ile aktif karliligi arasinda dogrusal 
bir iliski bulunmaktadir.  Du pont analizinden de bu iliski rahatça gözlenebilmektedir. 

Bunun yani sira, arastirmada hissedar degeri ile hisse basina kar rakami arasindaki iliskiyi 
açiklamada finans teorisi açisindan çeliskili sonuçlar alinmistir. KOBI’lerde hisse basina karin hisse senedi 
getirisini açiklamada yetersiz kaldigi ve bu ölçütün finansal performansin degerlendirilmesinde dogru bir 
kistas olmadigi tespit edilmistir. Çünkü özsermaye karliligi, ödenmis sermayenin dikkate alindigi hisse 
basina kar rakamindan, ortaklarin sirkete sagladiklari tüm fonlari (öz sermaye) dikkate almasi yönüyle 
farklilasmaktadir. Öte yandan, arastirma döneminde ele alinan mali tablolarda enflasyon muhasebesinin 
etkisinin bulunmasi da yapilan analizlerin etkinligini düsürmüstür. Ayrica, ülkemizde sermaye piyasalarinin 
etkin olmayisinin da sonuçlar üzerinde etkisi bulunmaktadir. Oysa bilindigi üzere finans teorisinde bir çok 
kuram etkin piyasa varsayimi üzerine kurulmustur.  
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Sonuç olarak, KOBI’lerin finansal performansinin ölçülmesinde muhasebe esasina dayali kar 
rakamlarinin tek basina anlamli bir kriter olamayacagi, bu kriterlerin es zamanli olarak birlikte 
degerlendirilmesi gerektigi ve özsermaye karliligi ile es zamanli olarak aktif getirisindeki artisin KOBI’lerin 
finansal performansini gösteren önemli bir ölçüt olarak karsimiza çiktigini söyleyebiliriz.     
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ÖZET 

 Küresellesen ekonomi ve  uluslararasi finansal raporlama standartlari sonucunda ülkeler arasinda 
muhasebe yöntem ve uygulama farklarinin  giderek azalmasi KOBI’lerde finansal raporlamayi da önemli 
ölçüde etkilemektedir. Esasen Birlesmis Milletler Ticaret ve Kalkinma Konferansi (United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD))’na bagli Uluslar arasi Muhasebe ve Raporlama 
Standartlari Uzmanlari Çalisma Grubu (Intergovernmental Working Group of Experts on International 
Standards of Accounting and Reporting) (ISAR))’ nun 2000 yilindan beri KOBI muhasebesi ile ilgili 
çalismalari devam etmektedir. Bu konu  Uluslar arasi Muhasebe Standartlari Kurulu (International 
Accounting Standards Board) ( IASB))’inda gündeminde olup, kurulus prensipte   KOBI’lere özel 
standartlarin olusturulmasindan yana olmakla beraber halihazirda üye kuruluslarin görüslerine 
basvurulmaktadir.  
 Bu çalismada, KOBI’lerde finansal raporlamanin özellikle finansman açisindan önemi ile bu konuda 
uluslar arasi kuruluslarin çalismalari ve bazi gelismis ve gelismekte olan ülkelerdeki KOBI muhasebe 
uygulamalari incelenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: KOBI, Finansal Raporlama, Muhasebe Standartlari. 
 
1.GIRIS 

KOBI’ler ABD’deki isletmelerin % 99’unu olustururken (Metzier: 2005), AB’de sayilari 20 milyona 
ulasmis durumdadir. Yine KOBI’ler AB’de toplam istihdamin %50’den fazlasini saglamaktadir. Bununla 
beraber küresellesen ekonomi ve  uluslararasi finansal raporlama standartlari sonucunda ülkeler arasinda 
muhasebe yöntem ve uygulama farklarinin  giderek azalmasi KOBI’lerde finansal raporlamayi da önemli 
ölçüde etkilemektedir. Bu noktada cevaplanmasi gereken soru KOBI’lerde  UFRS’nin uygulanip 
uygulanmayacagi ve/ veya gerekli olup olmayacagidir. Bu konuda üç farkli yaklasimdan sözedilebilir. 
Bunlardan birincisi KOBI’lerde UFRS’nin kullanilmasi, ikincisi KOBI’lere özel standartlarin olusturulmasi ve 
üçüncüsü ise mevcut standartlarin KOBI’lere uyarlanmasidir.  
 



 233 

 Esasen Birlesmis Milletler Ticaret ve Kalkinma Konferansi (United Nations Conference on Trade 
and Development (UNCTAD))’na bagli Uluslar arasi Muhasebe ve Raporlama Standartlari Uzmanlari 
Çalisma Grubu (Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting 
and Reporting) (ISAR))’ nun 2000 yilindan beri KOBI muhasebesi gündeminde olup kurul KOBI’leri kendi 
içinde üç seviyeye   ayirmis ve raporlama gereksinimlerini belirlemistir. Bu konu  Uluslar arasi Muhasebe 
Standartlari Kurulu (International Accounting Standards Board) ( IASB))’inda gündeminde olup, kurulus 
prensipte   KOBI’lere özel standartlarin olusturulmasindan yana olmakla beraber halihazirda üye 
kuruluslarin görüslerine basvurulmaktadir.  
 Bu çalismada, KOBI’lerde finansal raporlamanin özellikle finansman açisindan önemi ile bu konuda 
uluslar arasi kuruluslarin çalismalari ile  bazi gelismis ve gelismekte olan ülkelerdeki  KOBI muhasebe 
uygulamalari incelenmektedir. Çalisma ayni zamanda Türkiye’deki KOBI’lerde finansal raporlamanin mevcut 
durumunu degerlendirmekte olup KOBI’lerin dis finansman  olanaklarinin artirilabilmesi için finansal 
raporlamanin olasi rolünü ortaya koymaktadir. 
 
2. KOBI’LERDE FINANSAL RAPORLAMANIN ÖNEMI 
 KOBI’lerde etkin bir muhasebe sisteminin gerekliligi, temelde, yönetimin üretilen bilgiye olan 
ihtiyacindan kaynaklanmaktadir (Saban ve Köse: 2003). Özellikle isletmelerin dis finansmana ihtiyaç 
duydugunda etkin bir muhasebe sistemine sahip olmak KOBI’ler için çok önemli bir avantaj durumundadir 
(UNCTAD:2000). 
 Day ve Taylor (2002) Ingiltere’de banka kredilerinin kullanilmasi konusunda yaptiklari arastirmada 
KOBI’lerin finansal problemleri ile muhasebe sistemlerinin zayifligi arasinda pozitif bir iliski belirlemislerdir. 
Arastirma sonuçlarina göre kredi basvurusu yapip da basvurulari kabul edilmeyen isletmelerin 
çogunlugunda yeterli kalitede düzenli muhasebe bilgi üretiminin bulunmayisi kredi verilmemesinin en 
önemli nedeni olarak belirlenmistir. Ayni çalismada finansal sikintilar içindeki sirketlerin çok düsük kalitede 
yönetim muhasebesi faaliyeti oldugu ya da hiç olmadigi belirtilmistir. 
 KOBI finansmaninda etkin muhasebe ve finansal raporlamanin önemi bankalarin kredilendirmede 
uymasi gereken kurallari belirleyen ve 2007 yilindan itibaren uygulanacak olan Basel II kriterleri ile beraber 
daha da artmistir. Bu kriterlere göre, isletmelerin düsük maliyetli kredi kullanabilmeleri için iyi bir 
derecelendirme notuna sahip olmalari gerekmektedir. Bu da KOBI’lerde kurumsal yönetim, hesap ve kayit 
düzeni, seffaflik, finansal planlama ve risk yönetimine daha fazla önem verilmesi zorunlulugunu ortaya 
koymaktadir (Yüksel: 2005). Zira sermaye piyasalarindan fon saglamanin  KOBI’ler için güçlügü göz önüne 
alindiginda en önemli dis finansman kaynagi banka kredileri olarak görülmektedir (Bayraktar ve Köse: 
2004). Diger yandan ülkemizde KOBI’lerin kullandigi kredilerin toplam banka kredileri içindeki payi, KOBI 
tanim kriterine göre degisiklik arz etmekle beraber,  %10’un altindadir. KOBI’ler hem kredi maliyetlerini 
düsürmek hem de isletme faaliyetlerini kayit altina almak için etkin bir finansal raporlama sistemine sahip 
olmali ve finansal raprorlari araciligi ile bu bilgilerini isletme disindaki ilgililerle paylasmak zorundadir. 
 
3. ULUSLARARASI KURULUSLARIN ÇALISMALARI 
 
3.1 Birlesmis Milletler Uluslararasi Muhasebe ve Raporlama Standartlari Uzmanlari Çalisma 
Grubu 
 Birlesmis Milletler Ticaret ve Gelisim Konferansi’nin bir alt organizasyonu olan Uluslararasi 
Muhasebe ve Raporlama Standartlari Uzmanlari Çalisma Grubu Temmuz 2000’de KOBI finansal raporlama 
çerçevesini olusturma karari almis ve ISAR’i kurmustur (Lakshman and Reid: 2002). ISAR belirlenecek 
çerçevenin basit, anlasilir, ve kolayca uygulanabilir olmasini hedeflemistir. Ayrica mümkün oldugu kadar 
standart olmali ve yönetime yararli bilgi üretmeye olanak vermelidir. Çerçeve, bunlarin yaninda, büyüyen 
KOBI’lerde UMS’ye kolayca adapte olabilmelidir. Vergi amaçli bilgiyi de üretebilmeli ve KOBI çalisma 
ortamini dikkate almalidir.  
 ISAR bu amaçlarla olusturdugu çerçeveye iliskin raporunu 2001’de yayinladi. Bu raporda: 

• Muhasebe ve raporlama amaçli KOBI kategorileri, 
• Bu kategorilere uygun muhasebe ve raporlama çerçevesi, ve 
• Uygulamada karsilasilabilecek olasi sorunlar 

 konulari ele alinmistir. Rapora göre KOBI’ler üç kategoriye ayrilmistir.  
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1. Seviye: Bu gruba bankalar, finansal kurumlar ve menkul kiymet ihraç edebilen firmalar gibi önemli 
ölçüde kamuoyunun ilgisi olan isletmeler girmektedir. Rapora göre bu isletmeler UMS’ leri 
tam olarak uygulayacaklardir. 

 
2. Seviye: Bu kategoride önemli olmakla beraber menkul kiymet ihraç etmeyen ve önemli derecede 

kamuoyu ilgisi olmayan isletmeler dahil edilmistir. Bunlar UMS’ nin uyarlanmis bir versiyonunu 
kullanacaklardir. Bu versiyonu kullanacak olan isletme bu yöndeki muhasebe politikalarinin 
dipnotlarda belirtmelidir. UMS’ nin uyarlanmis versiyonunda cevap alinmayan sorunlar için 
isletmenin sirasi ile su kisimlara bakilmalidir: (1) Tam UMS/UFRS (Full IAS/IFRS); (2) 
Açiklamalar (Interpretations); (3) Standartlara ekler (Appendices to standards); ve (4) 
Uygulama Rehberi (Implementation Guidance). 

 
3. Seviye: Daha küçük isletmeler ve faaliyetine yeni baslayan isletmelerin tahakkuk esasli muhasebeyi 

uygulamasi ve bununda  standart finansal raporlar ile desteklenmesi öngörülmüstür. 
 
3.2 Uluslar Arasi Muhasebe Standartlari Kurulu 
 Çogu ülkede, çogu isletme faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki genel kabul görmüs muhasebe 
standartlarina uygun olarak finansal tablolarini hazirlamak zorundadir. Bu isletmelerin çogu KOBI 
statüsündedir. Ve KOBI’lerin çok azi UMS’ni uygulamak zorundadir. Uluslar arasi Muhasebe Standartlari 
Kurulu (UMSK) 2003 yilinda aldigi bir kararla KOBI’ler için muhasebe standartlarina yönelik çalismalara 
basladi. Ve KOBI’ler için hazirlanacak olan muhasebe standartlarinda asagidaki özelliklerin bulunmasi 
gerektigi kararlastirildi (Pacter: 2004): 

1. UMS’ler ile ayni temel kavramlara dayanmalidir. 
2. KOBI’lerin finansal raporlama sorununu azaltmalidir.  
3. Büyüyen KOBI’ler için UMS’lere kolayca uyarlanabilmelidir. 
4. KOBI finansal rapor kullanicilarinin bilgi ihtiyaçlarina odaklanmalidir. 

 Haziran 2004’de UMSK dünya genelinde muhasebe meslek ve egitim kuruluslarindan KOBI 
muhasebe standartlarini gelistirilmesi yönünde asagida belirtilen konularda  görüslerini istedi: 

1. UMSK’nin KOBI’ler için özel muhasebe standartlari gelistirmesinin gerekliligi, 
2. KOBI’lerin tanimi, 
3. UMS’nin KOBI’lere göre uyarlanmasinin gerekliligi, ve  
4. KOBI standartlarinin formati. 

 Bu kuruluslardan alinan cevaplari analiz eden Anacoreta ve Silva (2005)’in çalisma sonuçlarina 
göre UMSK’nin KOBI muhasebesi konusunda ki çalismalri dünya genelinde destek görmektedir. 
 Muhasebe standartlarinin KOBI’ lere uygun bir sekilde belirlenebilmesi konusu hem gelismis hem 
de gelismekte olan ülkeler için çok önemli olmakla beraber bu ihtiyaç gelismekte olan ülkelerde daha fazla 
hissedilmektedir. 
 
4. DÜNYADA KOBI FINANSAL RAPORLAMA UYGULAMALARI 
 Finansal raporlamadaki hizli ve yaygin gelismeler finansal tablo kullanicilarinin ihtiyaçlari 
arasindaki farkliliklari daha da artirmistir. Muhasebe standartlarinda yasanan gelismeler özellikle uluslar 
arasi sermaye piyasalarinda faaliyet gösteren halka açik sirketlerin finansal tablolarin kullanicilarinin bilgi 
ihtiyacindan kaynaklanmistir. Ancak büyük ölçekli isletmelere yönelik olarak gelistirilen bu standartlarin 
küçük isletmelerde uygulanmasi son derece tartsmali bir konudur. Bazi gelismis ve gelismekte olan 
ülkelerde halihazirda KOBI’lere yönelik farkli finansal raporlama uygulamalari mevcuttur (CAPA: 2003). 
Genellikle ‘Farklilasan Finansal Raporlama’ (Differential Reporting)  adini alan bu uygulamalar bazi 
isletmelerin finansal tablolarinin hazirlanmasinda muhasebe standartlarinin tamami veya bir kismindan 
muaf tutulmasi fikrine dayanmaktadir. Ülkelere göre KOBI muhasebe uygulamalari tarih sirasina göre 
asagida Tablo 1 de görülmektedir. 
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TABLO 1: Yillara ve Ülkelere Göre KOBI Muhasebe Uygulamalari. 
YIL ÜLKE ILGILI MEVZUAT 

1990 Avustralya SAC 1 Finansal Raporlama yapacak isletmelerin tanimi 
1994 
1997 

Yeni Zelanda Yeni Zelanda Muhasebeciler Birligi ‘Farklilasan Finansal Raporlama 
Çerçevesi’ni takdim etti. 

1996 ABD FASB 126 nolu beyanatinda kamu ilgisi bulunmayan bazi isletmelerin 
belirli yasal yükümlülüklerden muaf tutulmasini belirtti. 

1997 Ingiltere Muhasebe Standartlari Kurulu ‘küçük isletmeler için finansal raporlama 
standartlari’ni yayinladi. 

2000 Malezya Malezya Muhasebe Standartlari Kurulu SOP:1 Istisna isletmeleri 
yayinladi. 

2002 Kanada Kanada Muhasebe Standartlari Kurulu ‘KOBI’ler için farklilasan finansal 
raporlamayi uygulamaya basladi. 

Kaynak: CAPA (2003)’den uyarlanmistir. 
 
4.1 Avustralya 
 1990’larin basinda baslayan uygulama ile finansal raporlama sadece bazi isletmeler için zorunlu  
kilinmistir. Zorunlu kilinan isletmeler finansal raporlarindaki bilgilere isletme disi kisi veya isletmelerin 
ihtiyaç duydugu isletmelerdir. Kullanma ihtiyacinin belirleyiciligi bu ilgililerin kararlarini isletmenin finansal 
raporlarindan saglayacagi bilg iye göre almalaridir. Avustralya Sirketler Kanunu’na göre küçük sahis 
sirketleri sadece ortaklarin en az %5’inin istemesi halinde yillik finansal tablo hazirlamak zorundadir. Ancak 
sirketler kanununa göre olmasa da vergi kanunlarina göre küçük sahis sirketleri de finansal tablolarini 
hazirlamak zorunda kalabilir. 
 
4.2 Yeni Zelanda 
 KOBI’ler için farklilasan raporlama Yeni Zelanda’da 1994 yilinda basladi. Bu ülkede finansal 
raporlamanin üç seviyesi mevcuttur: 

1. Finansal Raporlama Yapan Kuruluslar: Bir isletmenin genel amaçli finansal raporlarina 
bagli kullanicilarin bulundugu ve finansal raporlama standartlarina tamamen uymak 
zorunda olan isletmeler.  

2. Farklilasan Finansal Raporlamaya Uygun Kuruluslar: Bu kuruluslar finansal tablolarini 
kendilerine tanina istisnalara göre hazirlayabileceklerdir.  

3. Finansal raporlama Muafiyetine sahip kuruluslar:Bu isletmeler raporlarini GKGMI’ne göre 
hazirlamak zorunda degillerdir. Bunun yerine basitlestirilmis finansal tablo hazirlamalari 
gerekmektedir.  

Tam muafiyete konu olan uygulamalar: Nakit akim tablosu, Finansal araçlarin açiklanmasi ilkesi, 
Segmental raporlama. 

Kismi muafiyet konulari: Amortismanlar, stoklar (stoklarin ilk madde, yarimamul, mamul vs ayirimi 
zorunlulugu yok), Arastirma Gelistirme Giderleri (tamami gider yazilabilir). 

 
4.3 Ingiltere 
 Bu ülkede farklilasan raporlama ilk defa 1981’deki sirketler kanunu ile yasalasti. Kasim 1997’de 
yayinlanan ‘Küçük isletmeler için finansal raporlama standardi’ su anda sirketler kanununa göre küçük 
sayilan bütün isletmelerce uygulanabilir. Bu standart küçük isletmelerin ekonomik karar alma ve yönetimi 
ile büyük isletmelerin yönetimi arasinda önemli farklar bulundugunu vurgulamaktadir. Bu kapsamdaki 
sirketlerin su özellikleri tasimasi gerekir: 

1. Yillik cironun 2005 yili itibariyle 5,6 milyon paundu asmamasi, 
2. Hisse senedi ihraç etmemesi, 
3. Yabanci olmamasi, ve 
4. Bagli sirketi olmamasi veya baska bir sirketin istiraki durumunda olmamasi. 
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4.5 Kanada 
 KOBI’ler için farklilasan finansal raporlamanin dayanagi isletmenin halka açikligi ile, diger bir ifade 
ile kamunun firma ile olan ilgi derecesine göre belirlenmistir. Kanada’da KOBI muafiyetinden 
yararlanabilmek için kar amaçli isletmelerin:  
  (1) Kamuya hesap verme zorunlulugu olmamalidir. Kamuya hesap verme yükümlülügü olmamasi 
demek  sirketin halka açik olmasi ve kamuya borcu olmamasi demektir. 
  (2)  Kamu kurulusu, kooperatif ve  finansal kurum olmamasi gerekir. 
  (3)  Kar amaçli bir isletme olmasi gerekir. Kar amaci gütmeyen isletmelerin raporlama ihtiyaci 
ayrica ele alinmaktadir.  
  (4)  Oy verme hakki olan ve oydan yoksun hisse sahiplerinin yazili onayinin bulunmasi gerekir. 
 Bu özelikleri tasiyan isletmeler çesitli muhasebe uygulamalarindan muaf tutulmuslardir. BU 
uygulamalar faiz orani riskinin açiklanmasi, gerçege uygun degerlerin açiklanmasi, finansal araçlara iliskin 
bilgiler, iliskili sirketler ve uzun vadeli borçlardir. 
 Kanada’da dikkat edildigi üzere farklilasan raporlama için büyüklük kriteri getirilmemistir. Bunun 
yerine büyüklügü ne olursa olsun, kamuya karsi hesap verme sorumlulugunun derecesi dikkate alinmistir. 
Yine bu ülkede bütün ortaklarin onayi ile (sadece kamu ilgisi olmayan isletmelerde) büyüklükleri ne olursa 
olsun isletme finansal tablolarini denetlettirmeyebilir. 
 
4.6 Türkiye 
 UMS’nin uygulama zorunlulugu sadece sermaye piyasasi sirketleri için geçerlidir. Sermaye piyasasi 
sirketleri disindaki özel sektör isletmeleri Tekdüzen Muhasebe Sisteminde belirtilen standart ve ilkelere 
göre hareket etmek zorundadirlar. 
 Ülkemizde sadece KOBI’ler için yapilmis yasal düzenlemeler bulunmamakla beraber mali 
mevzuatimizda KOBI’lere bazi istisnalar ve muafiyetler taninmistir. Örnegin vergi mevzuatina göre defter 
tutma açisindan isletmeler I. Ve II. Sinif tüccarlar olmak üzere ikiye ayrilmis olup çok küçük ölçekli 
isletmeler basit  usülde veya mevzuatimizdaki adiyla isletme hesabi esasina göre defter tutabilirler. Ayrica 
Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre temel finansal tablolar disinda düzenlenmesi gereken Nakit Akim, Fon 
Akim ve Kar Dagitim Tablosu gibi tablolari düzenleme zorunlulugu sadece büyük ölçekli isletmelere 
getirilmistir. Isletmelerin bu ek mali tablolari yillik satis hasilati ve aktif büyüklügü her yil Maliye 
Bakanligi’nca ilan edilen tutari asmasi halinde düzenlemesi gerekmektedir (2005 yili için aktif büyüklügü 
4.383.600, net satislar 9.743.500 YTL). 
  
5. SONUÇ VE DEGERLENDIRME 
 Yukaridaki bölümlerde de görüldügü gibi KOBI’lerde muhasebe ve finansal raporlamaya iliskin ilke 
ve standartlarda çesitlilik sözkonusudur. Bununla beraber tipki, genellikle büyük isletmeleri kapsamina alan 
Uluslar arasi Muhasebe Standartlarinda oldugu gibi harmonizasyona olan ihtiyaç gündemde olup bu 
konuda çalismalara baslanmistir. KOBI’lerde muhasebe ve finansal raporlardaki standardizasyon ihtiyaci da 
yine ticari hayatta küresellesme sonucu yasanan gelismelerin bir sonucudur.  
 KOBI finansmaninda etkin muhasebe ve finansal raporlamanin önemi bankalarin kredilendirmede 
uymasi gereken kurallari belirleyen ve 2007 yilindan itibaren uygulanacak olan Basel II kriterleri ile beraber 
daha da artmistir. Bu kriterlere göre, isletmelerin düsük maliyetli kredi kullanabilmeleri için iyi bir 
derecelendirme notuna sahip olmalari gerekmektedir. Bu da KOBI’lerde kurumsal yönetim, hesap ve kayit 
düzeni, seffaflik, finansal planlama ve risk yönetimine daha fazla önem verilmesi zorunlulugunu ortaya 
koymaktadir 
 Ülkemizde KOBI’lerde uygulanmasi gereken muhasebe sistemi bu isletmelere ait finansal bilgi ve 
raporlarin baslica kullanicilari olan isletme sahip ve yöneticileri ile bankalar ve devletin bilgi ihtiyacini 
karsilayacak düzeyde olmalidir. Aslinda KOBI’ler için belirlenecek etkin bir muhasebe sisteminin belirleyicisi 
yine KOBI’ler olmalidir. KOBI statüsündeki isletmelerde yapilacak alan arastirmalari ile ihtiyaç duyulan 
muhasebe düzeyi ve finansal raporlar hakkinda bilgi alinarak banka kredileri alaninda yasanan gelismelere 
de cevap verebilecek muhasebe sistemi belirlenmelidir. 
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ÖZET 

Avrupa Birligi’nin Lizbon Stratejisi’nde belirlenen istihdam politikasi içinde dogrudan yer alan ve 
Avrupa Komisyonu’nca hazirlanan Yesil Kitap’ta sinirlari netlestirilen  “girisimcilik”, Türkiye’nin AB’ye giris 
sürecinde, özellikle KOBI’lerin sürekliliginin saglanmasi ve rekabet güçlerinin artirilmasi bakimindan 
üzerinde durulmasi gereken en önemli konulardan birisidir. AB ülkelerinin rekabet gücünün arttirilmasini 
amaç edinen Birligin girisimcilik politikasi, KOBI’lerin yenilik yaratma, yeni pazarlara ulasma ve bilgi 
ekonomisine uyum gösterme kapasitelerini gelistirmeyi temel almaktadir.  

Bu çalismada; Birligin girisimciligi gelistirme yönünde olusturdugu stratejiler, baslattigi programlar 
ve AB’ye  üye ülkelerin girisimciligi tesvik politikalari ile Türkiye’deki girisimcilik politikalari karsilastirilacak ve 
mevcut politika ve uygulamalarin iyilestirilmesi  yönünde öneriler gelistirilecektir.. 

Anahtar Sözcükler: Girisimcilik, Avrupa Birligi, KOBI, rekabet, yenilikçilik. 
 

GIRIS 
Bildiri metni üç ana bölümden olusmaktadir. Ilk bölümde Birlik düzeyinde uygulanan Girisimcilik 

politikalari  tarihsel süreç içerisinde anlatilacaktir. Ikinci bölümde  seçilen bazi AB ülkelerindeki girisimcilikle 
ilgili uygulamalara yer verilecektir. Üçüncü ve son bölümde ise Türkiye’de girisimciligin mevcut durumu ele 
alinacaktir. Sonuç bölümünde tüm bu anlatilanlarin kisa bir degerlendirilmesi yapilarak bazi önerilerde 
bulunulacaktir. 
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1.AVRUPA BIRLIGI’NDEKI GIRISIMCILIK POLITIKALARI 
Avrupa Birligi’nin kurucu Antlasmasi olan Roma Antlasmasi’nda (1958) girisimcilikle ilgili herhangi  

bir konuya deginilmemis ve bu durum 1970 sonlarina kadar devam etmistir. 
Fakat tüm dünyada oldugu gibi KOBI’lerin önemi artmaya baslayinca Avrupa Toplulugu da bu 

konuya yönelmistir.Topluluk düzeyinde ilk KOBI Programi Aralik 1983’te kabul edilmistir. Bu gelismeyi  
1984’te KOBI’lere iliskin Komisyon Bildirimi izlemis, 1986’da KOBI Görev Gücü olusturulmus ve KOBI’lere 
yönelik bir Eylem Programi hazirlanmistir. 

Eylem Programi ile Avrupa Enformasyon Merkezi Agi kurularak KOBI’ler ve Topluluk arasinda çift 
yönlü enformasyon akisi saglanmaya baslamistir. Olusturulan bu merkezi aga eklemlenen Is Gelistirme 
Merkezleri Agi (BIC Network) ile Sirket Isbirligi Agi’na BC-NET (Business Co-operation Network) ileriki 
yillarda Topluluk bünyesinde olusturulan Çok Yillik Programlardan da destek aktarilmasi saglanmistir. 

Avrupa Topluluklarinin Avrupa Birligi adi altinda birlestirildigi Maastricht Antlasmasi sonucu (1993) 
bu anlamda bir dönüm noktasi olmustur. AB ekonomisi ve sanayisinin diger gelismis ekonomilerle rekabet 
edebilmesi için Birligin temel görevinin sanayinin yapisal degisime uyum saglamasini hizlandirmak ve 
KOBI’lerin potansiyelinin arttirilmasina ugrasmak olduguna karar verilmistir.(Tanrisever, 2004) 

1995’de yapilan ve Gümrük Birligi ile ilgili olarak Türkiye ile ilgili önemli sonuçlar doguran Madrid 
Zirvesi’nin ardindan Avrupa Devlet ve Hükümet Baskanlari Konseyi (Lizbon Zirvesi-23-24 Mart 2000) 
toplanmis ve Avrupa sanayi politikasi belirlenmistir.  

Lizbon’da 2010 yilina kadar AB’nin dünyanin rekabet gücü en yüksek,dinamik bilgi tabanli ekonomisi 
olabilmesi, sürdürülebilir kalkinmanin saglanmasi daha çok is imkaninin yaratilmasi ve daha iyi is ortami 
olusturularak sosyal kaynasmanin temin edilmesi öngörülmüstür. Konsey sonuçlarinda isletmelerin 
dinamizminin ve rekabet etme gücünün yatirimlari, yenilikçiligi ve girisimciligi tesvik eden bir düzenleyici 
sistemin varligina bagli oldugu vurgulanmis; isletmelerin ise baslama ve faaliyetlerini sürdürme 
asamalarinda zaman ve para kayiplarina neden olan uygulamalarin olabildigince basitlestirilmesi için üye 
devletler tarafindan çalismalarin baslatilmasi gerektigi belirtilmistir. 

AB küçük isletmelere yönelik olarak, üye devletlerin alacagi önlemlerin yeknesaklastirilmasinin 
yaninda, spesifik olarak Topluluk çapinda girisimciligin gelistirilmesine yönelik olarak alinmasi gereken 
önlemleri belirten bir çalisma yapmistir. Bu çalisma Yesil Kitap adini almistir.Topluluk düzeyinde 
girisimcilige verilen önemin bir göstergesi olan Yesil Kitap, Avrupa Birligindeki girisimcilikle ilgili tüm 
taraflarin izlemesi gereken politikalari olusturmak üzere hazirlanmis bir politika belgesidir. Dokümanda, 
girisimciligin Avrupa birligindeki yeri ve girisimciligin gelistirilebilmesi için alinmasi gereken önlemler 
hakkinda saptamalar yapilmaktadir. (Tanrisever,2004) 

Yesil Kitap’ta , AB’deki girisimcilik  için su sonuca ulasmaktadir:  
“Avrupa Birligi’nin önündeki görev; girisimciligin ve ticari faaliyetlerin gelisebilecegi bir ortam 

yaratilmasinda rol oynayacak ana faktörleri belirlemektir. Alinacak politik önlemler, daha fazla girisimci 
üretmek ve daha fazla firmanin büyümesini saglamak için en uygun yaklasimin benimsenmesiyle Birlik’teki 
istihdam seviyelerini yükseltmeyi amaçlamalidir”. (Avrupa Birligi’nde Girisimciligin Gelistirilmesi Türkiye’ye 
Yol Gösteren Ilke Politika ve Uygulamalar, 2002) 

Görüldügü üzere Avrupa Birligi, ekonomisine yeni bir yön çizmistir.Iste böyle bir ekonomi içerisinde 
KOBI’ler, innovasyon ve istihdam için itici güç olmakta, ayrica Avrupa’daki sosyal ve ekonomik 
entegrasyona da katkida bulunmaktadir. 

KOBI’lerle ilgili olarak Birlik ayrica Haziran 2000’de Küçük Isletmeler Için Avrupa Sarti’ni 
yayinlamistir.Bu Sartta yer alan  ilkelerden birisi girisimciliktir. Burada girisimcilik, tüm sorumluluk 
düzeylerinde degerli kabul edilen verimli bir yasamsal yetenek olarak tanimlanmistir.Sart’ta basarili 
girisimcilerin adil bir biçimde ödüllendirilmesi tesvik edilmis, basarili girisimcilerden olusan yeni  bir Avrupa 
ekonomisinde bilginin önemi vurgulanmistir. Sart’ta vurgulanan diger bir önemli husus da Avrupa 
Birligi’ndeki küçük isletmelerin gelisiminin girisimcilikle ilgili düzenlemeler ve alinacak önlemlerle 
gerçeklestirilebilecek olmasidir.Küçük Isletmeler Için Avrupa Sarti’nda girisimciligin tesviki  için: 

1)Öncelikle egitim ve ögretimin önemine yer verilmistir. Temel girisimcilik egitimlerinin tüm 
okullarda verilmesi, özellikle üniversite düzeyinde genç girisimcilerin desteklenmesi gerektigi belirtilmistir. 

2)Yeni bir isletmenin kurulmasi için bürokratik süreçlerin hizlandirilmasi gerektigi belirtilmis, yeni bir 
isletme kurmak isteyenlerin yapmasi gereken yazili süreçlerin yerini  on-line kayit islemlerinin almasi 
gerektigi vurgulanmistir.Bu baglamda bürokrasi ile ve ilgili düzenlemelerde ve bunun tüm Avrupa’ya 
yayginlastirilmasinda hükümetlere büyük görevler düsmektedir. 
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3)Vergi sistemleri, isletmelerin kuruluslari esnasinda ve  daha sonraki büyüme asamalarina göre 
ayarlanmali, bunun için Avrupa çapinda bir sermaye alani tanimlanmali, mali hizmetlerin daha rahat 
uygulanmasi için eylem planlari olusturulmali ve risk sermayesi planlari hazirlanmalidir. 

4) Küçük isletmeler ve bankacilik sistemleri arasindaki iliski güçlendirilmeli, isletmelere saglanacak 
kredilerde kolayliklar saglanmalidir. Avrupa Yatirim Bankasi tarafindan saglanacak yapisal fonlara erisim 
yayginlastirilmalidir. 

5)Avrupa çapinda küçük isletmelerin teknoloji kapasiteleri  güçlendirilmelidir. Varolan teknolojiler 
AR-GE çalismalari ile desteklenmeli, isletmeler ve  üniversiteler ile arastirma kuruluslari arasinda isbirlikleri 
arttirilmalidir. 

6)Komisyon ve üye devletler küçük isletmelerde en iyi is modellerinin uygulanmasini 
desteklemektedirler. Zira bu onlarin yeni Avrupa ekonomisine adaptasyonunu kolaylastiracaktir.(The 
European Charter For Small Enterprises, 2002) 

Görüldügü gibi 1980’lerden itibaren Topluluk düzeyinde bir girisimcilik politikasi gelistirilmeye 
baslanmistir. Hizla önem kazanan girisimciligi tesvik politikasi, son yillarda, KOBI politikalarinin 
unsurlarindan biri olmanin ötesinde bütüncül bir perspektifle yaklasilan bir politika olarak görülmeye 
baslanmistir. (Tanrisever,2004) 
1.1.Avrupa Isletmeler Için Çok Yilli Programi (2001-2005)   

Bütünlestirilmis programin bir parçasini olusturan Çok Yilli Program, Avrupa Birligi’nin diger Birlik 
Politikalarini kapsamadigi, KOBI’lere yönelik destek faaliyetleri için yasal ve mali çerçeve olusturmaktadir. 
Su anda  Isletmeler ve Girisimcilik için Çok yillik  Programin dördüncüsü uygulanmaktadir. Dördüncü Çok 
Yillik Programda 13 haziran 2000’de imzalanan Avrupa Küçük Isletmeler Sarti’ndaki öncelikler esas alinmis, 
girisimciligi tesvik özellikle belirtilmistir.(Tanrisever,2004) 

Çok Yilli Program çerçevesinde AB’nin isletme politikasi, yenilikçi bir is ortaminin yaratilarak 
girisimciligin desteklenmesi, e-ekonomide yeni is modellerinin tesvik edilmesi, bürokratik engellerin 
hafifletilmesi, kiyaslama (benchmarking), izleme ve uyumlu eylemler olmak üzere yeni esgüdüm 
yöntemlerinin olusturulmasini içermektedir.(AB KOBI Destek Politikasi,2000) 

Programin temel hedeflerinden biri olan, finansman kaynaklarina erisim konusunda, bütçede 
ayrilmis olan 317 milyon Euro, Avrupa Yatirim Fonu  tarafindan yönetilmektedir. AYF, bu kaynaklari mali 
aracilar ve bankalar, teminat kurum ve programlari, girisim sermayesi fonlari kanaliyla kullanicilara; 
KOBI’lere ve girisimcilere aktarmaktadir. Çok Yilli programin toplam  4 adet mali araci vardir: 

1.Avrupa Teknoloji Programi Is Kurma Destegi (Start-Up Scheme of the European 
Technology –ETF): Bu mali araç yardimi ile küçük isletmelere girisim sermayesi veren uzmanlasmis 
fonlara kaynak aktarilmaktadir. Ayrica kuluçka (incubator) niteligindeki teknoloji gelistirme merkezlerinin 
kurulusu ve gelisimi için de destek verilmektedir. Her bir fonun toplam sermayesinin %25’ine kadar, 
Avrupa Yatirim Bankasi  kanaliyla yatirim yapilmaktadir. Bu miktar da büyüklügüne göre 2 ile 12 milyon 
Euro arasindadir. 2.KOBI Teminat Programi (SME Guarantee Facility):Bu mali araçla  istihdam 
yaratma potansiyeli olan küçük isletmelere çapraz teminatlar veya uygun oldugu durumlarda üye 
devletlerde yürütülen teminat programlarina destek teminatlar yarailmaktadir. Bu aracin toplam bütçesi 
200 milyon Euro’dur. 

3.Çekirdek Sermayesi Eylemi (Seed Capital Action):Bu mali araç vasitasiyla çekirdek  
sermayesi fonlarinda uzun dönemli olarak istihdam edilen yatirim yöneticilerinin finansmani desteklenerek, 
fonlarin insan kaynaklari kalitesinin artirilmasi öngörülmektedir. Her bir destek sözlesmesinde azami olarak 
3 personel için toplam 300.000 Euro veya kurulusun baslangiç sermayesinin %5’i oraninda bir tutar 
verilebilmektedir.   

 
2.AVRUPA BIRLIGI ÜYESI OLAN BAZI ÜLKELERIN GIRISIMCILIGI TESVIK POLITIKALARININ 
INCELENMESI 

Avrupa cografyasinda isletme populasyonu dinamik, kompleks ve degisken olup AB’nin çok çesitli 
kültürleri içinde barindiran dogasina  uygun bir biçimde renklilik göstermektedir. Avrupa Birligi’nin 15 
ülkesinde yaklasik 16 milyon isletme vardir ve bu isletmelerin hepsi farkli kültürlere sahip bulunmaktadir. 
Avrupa Birligi’ne katilan 10 ülkedeki girisimcilik anlayislari ve is kültürleri de bu birikime yeni olumlu ve 
olumsuz katkilar saglamistir. (Enterprises in Europe:Fourth Report) Avrupa ülkelerini ana gruplara ayirarak 
inceledigimizde sunlari görürüz: 
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Akdeniz ülkeleri olan Yunanistan, Ispanya ve Portekiz ekonomileri diger ülkelere göre daha küçük 
isletmelerle karakterize edilmektedir. Aile isletmelerinin ilk siralari aldigi bu ülkelerde her 1000 kisiye düsen 
isletme yogunlugu digerlerine göre oldukça yüksektir. 

Almanya, Lüksemburg, Hollanda ve Avusturya’daki isletmelerde isletme çalisanlarinin sayisinin 
güneydeki ülkelere göre iki kat daha fazla oldugu gözlemlenmektedir. Ayrica bu ülkelerde düsük isletme 
yogunluklarina rastlanmakta ve sektörel anlamda spesifiklesmenin çok güçlü oldugu dikkat çekmektedir. 
Öyle ki bazi sektörlerin dünya çapindaki siralamalari Avrupa Birligi ortalamasinin çok daha üstünde yer 
almaktadir. 

Belçika, Danimarka, Fransa, Irlanda, Isveç ve Birlesik Krallik’ta ise nicelik ve nitelik olarak AB-15 
ortalamasinin biraz daha üstünde yer alan bir girisimcilik tablosu ile karsilasilmaktadir.Bu ülkeler kendi 
aralarinda girisimcilik kültürleri açisindan farklilik göstermekte, hepsinde farkli tesvik politikalari 
uygulanmaktadir. (The European Charter for Small Enterprises,2002) 

Birlige  son katilan ülkelerin büyük kismi eski SSCB üyesidir ve bu ülkelerde eski sistemin aliskanlik 
ve devlet politikalarinin etkisiyle serbest piyasa ekonomisine entegrasyonda sorunlar yasanmaktadir. 
2.1.Ispanya 

Ispanya uzun dönem içine kapali, korumaci bir politika izlemistir. AB’deki pek çok ülkenin aksine 
ulusal pazarini rekabete açmamis, dis piyasalarda rekabete girmekten kaçinmistir. Ispanya’daki innovasyon 
kültürü diger ülkelere oranla oldukça geç bir dönemde gelismeye baslamistir. Pek çok Ispanya isletmesinde 
mali yapiya bakildiginda dis kaynaklarin agirlikta oldugu gözlemlenmektedir. Ayrica son yillarda artis 
gösterse de çalisanlarin ücretleri çevre ülkelere oranla düsük kalmistir. Ekonomide KOBI’lerin aldigi pay 
%90’lari bulmaktadir. Bu KOBI’lere daha detayli bakildiginda da emek-yogun sanayiye yönelik faaliyet 
gösterdikleri, düsük büyüme oranina ve düsük verimlilik oranina sahip olduklari, dönemsel ekonomik 
degisimlere bagimli olduklari gözlemlenmektedir.(Mediterrenean SME Conference and Workshops, 1995) 
Ispanya’nin KOBI’lere yönelik saglam, istikrarli bir politikasi olmamistir. KOBI’ler devletten destek olarak 
sübvansiyon, hibe, kredi vb. mali destek arayisinda olagelmislerdir. Oysa devletin KOBI’lerine verdigi mali 
destek diger Avrupa ülkelerinde Ispanya’daki kadar yüksek degildir. Son dönemde Ispanya da dogrudan 
destek politikasini degistirmis ve KOBI’lerin ekonomik, mali ve teknolojik çehrelerini degistirmeye yönelik 
destekler vermeye yönelmistir. Bu çerçevede 90’li yillarda kamu kaynaklarinin daha etken kullanilabilmesi, 
sübvansiyonlara bagli olarak ortaya çikan yönetim maliyetlerinin düsürülmesi, kamu girisimlerinde 
çikabilecek anlasmazliklarin, çatismalarin engellenmesi için özel bir  program (PYME) olusturulmustur. 
(Mediterrenean SME Conference and Workshops, 1995)  Bu programin yani sira KOBI’lerde innovasyonu 
ve teknolojik gelismeyi desteklemek için CDTI ( The Centre for Technological and Industrial Development - 
Teknolojik ve Endüstriyel Kalkinma Merkezi) kurulmustur. Faaliyet alani bakimindan oldukça özerk olan bu 
kurulus Ispanya Sanayi ve Enerji Bakanligina baglidir. 
2.2.Italya 

Italya tek bir sektörde uzmanlasmis küçük firmalarin toplandigi çok sayida sanayi bölgesinin oldugu 
bir ülkedir ve bu sanayilesmeyle birlikte daha istikrarli KOBI ve Girisimci destek politikalarina sahiptir. 30 
yildan bu yana faaliyet gösteren karsilikli garanti kurumlarinin olusturdugu CONFIDI, ulusal bir karsilikli 
garanti sistemidir ve 680 özel sirketle 1 milyon girisimciyi kapsamaktadir. Sistem, %80 oraninda yeni 
kurulan isletmelere ve %50 oranina kadar da mevcut isletmelere saglanan kredilere garanti vermektedir. 
Bu sistem sayesinde kisisel kefalet veya ipotek istenmeden, 500.000 Euro’ya kadar kredi garantisi 
verilmekte ve bankalarin büyük müsterilerine uyguladiklari düsük faiz oranlarinin küçük girisimcilere de 
uygulanmasinin yolu açilmaktadir. (Report from the Commission to the Council and the European 
Parliament on the Implementation of the European Charter for Small Enterprises, 2004 ) Ayrica genç 
girisimcileri tesvik etmek amaciyla Hazinenin özel bir yasasiyla kurulan, %84’ünü Hazinenin, geri kalanini 
özel sektörün sermayesini sagladigi IG Spa sirketiyle 18-35 yas grubunda bulunan genç girisimcilere her 
türlü hizmet saglanmaktadir. Genç girisimciler arasinda girisimcilik kültürünün yayilmasi için yerel 
belediyelerle isbirligi yapilmakta ve egitim sisteminde girisimciligin yer almasina çalisilmaktadir. Egitimin 
yani sira girisimcinin tecrübeli girisimcilerden danismanlik hizmeti almalari da saglanmaktadir. Bu program 
sayesinde 800 yeni sirket kurulmus ve 23 bin yeni is yaratilmistir. (Çetindamar, 2002 ) 
2.3.Yunanistan: 

KOBI’ler Yunanistan’in gelisiminde önemli bir rol oynamis, ademi merkeziyetçiligi kuvvetlendirerek 
çevre illerde de yeni is sahalari yaratilmasina katkida bulunmustur. Avrupa Birligine üyelikten önce 
Yunanistan’da bölgesel dengesizlikler önemli bir sorundu. 1955-1971 döneminde yilda 87 bin kisi, yasadigi 
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sehirlerden göç ediyordu. Bu toplam kirsal nüfusun neredeyse %33ü kadardi. (Smokovitis,1995) Türkiye’de 
Marmara bölgesinde Istanbul merkezli sanayi bölgesinin benzeri Yunanistan’da Patras- Atina- Selanik 
üçgeniydi. Bu dengesizligi azaltmak için getirilen yasalarla az gelismis bölgelerde yapilacak yatirimlara vergi 
indirimi getirilmis  ama bu politikalar basarili olamamistir. Sanayi yine Atina ve çevresinde toplanmaya 
devam etmistir Ama getirilen yeni düzenlemelerle Yunanistan sanayinin yogunluguna göre 5 ayri bölgeye 
ayrilmis ve daha önceki yasama yeniliklerine ek olarak yeni düzenlemelerle az gelismis bölgelere yatirim 
tesvik edilmistir.Sözü edilen tesvikler iki ayri paket halinde düzenlenmis ve girisimci istedigi paketteki 
yardimi seçebilmistir. Bu paketlerin birincisi vergi indirimini düzenlerken ikincisinde ise KOBI’lerin kurulacak 
olan örgütlerle desteklenmesi öngörülmekteydi; bunlara “destek örgütleri” denilmistir. EOMMEH ( The 
Greek Organization of Small and Medium Sized Enterprises- Küçük ve Orta Ölçekli Isletmeler Örgütü), 
VI.PE.-ETBA ( The Industrial District- Hellenic Industrial Investments Bank- Yunan Sanayi Yatirimlari 
Bankasi), OPE ( The Organization for the Promotion of Exports-Ihracatin Desteklenmesi Örgütü) bu 
örgütlerin baslicalaridir. Son 30 yilda Yunanistan’da KOBI’ler hizli bir sekilde gelismistir. Ama bu gelisme 
saglam bir altyapiya veya ihracat politikasina dayanmamaktadir. Bu gelismenin nedeni daha çok ucuz 
hammadde, ucuz isgücü ve dis pazarlarin gösterdikleri ilgi ile AB destekleri olmustur. KOBI’ler devletin 
etkin politikalar üretmedigi bu dönemde teknik, ekonomik ve yönetsel sorunlarla yüz yüze gelmistir.  
2.4.Ingiltere: 

Ingiltere’de girisimciligi tesvik politikalarina son yillarda özellikle önem verilmistir. Hükümet yeni 
isletmelerin kurulmasina destegini arttirarak tesvik politikalarini gelistirmistir. Idari yüklerin azaltilmasi 
amaciyla Düzenleyici Reform Yasasi uygulamaya konularak, geçerliligini yitirmis mevzuatin kaldirilmasina 
imkan saglanmis ve Düzenleyici Reform Eylem Plani hazirlanmis; büyüme potansiyeli olan küçük 
isletmelere dönük bölgesel risk sermayesi fonlari uygulamaya konulmus; kredi almakta güçlük çeken küçük 
firmalar için Kredi Garanti Fonlari olusturulmustur.(Avrupa Birligi’nde Girisimciligin Gelistirilmesi Türkiye’ye 
Yol Gösteren Ilke Politika ve Uygulamalar, 2002) 

Bu fonlar toplamda 1 milyon Sterlin tutarinda bir fon havuzu olusturmustur. Benzer sekilde 
Hükümet tarafindan girisim sermayesi saglanabilmesi için kurulan Girisim Sermayesi Tröstleri ( Venture 
Capital Trusts- VCT), özel yatirimcilarin yatirimlardan kaynaklanan risklerini yayma imkani vermektedir. 
Ingiliz Girisim Sermayesi Dernegi (British Venture Capital Association- BVCA) de bu konuda 
kurumsallasmanin artmasina katkida bulunmaktadir.(Tanrisever, 2004) Belli üniversitelerde ve kolejlerde 
girisimcilik egitimi amaçli kurslara destek saglanmasi amaciyla hükümet tarafindan mali kaynak ayrilmistir. 
Örnegin ögretmenlerin egitilmesi alaninda Strathclyde Üniversitesi ögretmenler arasinda girisimcilige karsi 
olumlu tutumlari yayginlastirmaya yönelik bir program sunmaktadir. Basarisiz olmus girsimcilere yeni bir 
baslangiç yapma sansinin taninmasi için de Ingiliz Ticaret Odalari, Genel Müdürler Enstitüsü ve Ingiliz 
Endüstri Konfederasyonu tarafindan Isletme Anlayisi (Enterprise Insight) kampanyasi 
yürütülmektedir.(Tanrisever,2004)  Ingiltere’de ayrica özel yatirimcilarla finansman imkani arayan 
girisimcileri biraraya getiren hükümet destekli Ulusal Is Agi da kurulmustur. (Avrupa Birligi’nde 
Girisimciligin Gelistirilmesi Türkiye’ye Yol Gösteren Ilke Politika ve Uygulamalar, 2002) 
2.5.Kuzey Irlanda ve Irlanda Cumhuriyeti: 

Kuzey Irlanda, ulusal düzeydeki KOBI politikalari, egitimi ve tarihi göz önünde bulunduruldugunda 
Avrupa Birligi içinde farkli bir yere sahiptir. (Michael Brennan, 1995) Türkiye’nin de uzun yillar ciddi bir 
terörizm sorunu oldugundan, terör ortaminin durulmasindan sonraki dönemde is dünyasinin, KOBI’lerin ne 
gibi sorunlarla karsilasabilecegi ve bunlara nasil çözümler getirilebilecegi konusunda Irlanda benzer bir 
örnek ülke olmasi dolayisiyla önemlidir. 

Aslinda pek çok arastirmaciya göre Kuzey Irlanda bu alanda çesitli avantajlara sahiptir. Örnegin: 
faktör kosullari (yetismis isgücü, altyapi vb.), iç piyasadaki talep durumu, yan sanayilerin mevcudiyeti veya 
yoklugu, saglam bir strateji, yapi ve rekabet. Ama Kuzey Irlanda’da bu sayilan avantajlar dengesiz 
toplumsal yapi ve yerel düzeyde kalan küçük ekonomi nedeniyle etkili olamamislardir. Aslinda önemli bir 
neden de, Ingiliz politikacilarin uzun yillar boyunca üst düzeyde toplumsal ve ekonomik destek politikalari 
yürütmeleridir. (Brennan, 1995) 1990’lardan itibaren politikalar KOBI’lerin daha fazla rekabet gücüne sahip 
olmasi için yeninden gözden geçirilmis ve degistirilmistir. Bugün için degisen bu tedbirlerin içerikleri söyle 
özetlenebilir: Ise yönelik bilginin saglanmasi, egitilmis KOBI danismanlarindan destek alinabilmesi, 
girisimcilik ve yönetim egitimi verilmesi, özellikle ihracat ve innovasyon konularinda mali destek 
saglanmasi. (Brennan, 1995) 
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Kuzey Irlanda’da KOBI’lere destek ve yardim verilebilmesi için gerekli baglantilarin ve kaynaklarin 
yer aldigi bir network olusturulmustur. Bu ag, Hükümet organlarindan, üniversitelerden, kamu ve özel 
sektörlerden meydana gelmektedir. Bu agi daha iyi kullanilabilir ve daha etkin çalisabilir kilmak için NISBI ( 
The Small Business Institute) kurulmustur. NISBI’nin verdigi en önemli hizmetlerin basinda üniversitelerde 
lisans ve yüksek lisans ögrencilerine girisimcilik egitimi verilmesi gelmektedir. (Brennan, 1995)  

Kuzey Irlanda artan oranda yeni girisimcilere destek politikasini sürdürürken Irlanda 
Cumhuriyeti’nde de “Ortakliklar Programi” ( Area-based Partnership) ile mevcut issizlerin girisimci 
olmalarina yardim edilmektedir. Bu program ile bölgesel girisim sirketi kurulmustur. Kurulan sirkette yerel 
isveren ve isçi temsilcileri, politikacilar, devlet kurumlarinin temsilcileri ve issizlerden olusan yönetim 
kurullari bulunmaktadir. Amaç rekabet gücü yüksek KOBI’ler olusturmaktir.Is yaratmanin disinda egitim 
verilmekte ve yasal düzenlemeler ile girisimcilere yönelik tesvik önerileri hazirlanmakta ve bu faaliyetlerin 
uygulanmasina çalisilmaktadir. Yerel Girisim Gelistirme Bölümü ( Local Enterprise Development Unit - 
LEDU) ile de 1971 yilindan bu yana Isletmeler Bakanligi’nin ( Department of Enterprise) desteginde yerel 
ekonominin gelismesi için  küçük isletmelerin kurulmasi ve yayginlastirilmasi desteklenmektedir. 
(Çetindamar, 2002) Örnegin 2002 yilinda devlet 88 yeni isletmeye dest ek vermistir  ki bu rakam 1999 
senesindeki rakamin neredeyse iki kati olmustur. 2006 yilinda ise toplam 520 yeni isletmeye destek 
verilmesi planlanmistir. (European Commission, Benchmarking Enterprise Policy Results From the 2003 
Scoreboard, 2003) 
2.6.Malt a: 

Malta AB’ye yeni üye olan ülkelerden birisi olmasi dolayisiyla ve de AB’yi olusturan ülkelerden farkli 
cografyasi, yapisi nedeniyle dikkat çekici bir ülkedir. Malta ekonomisinin üyelikten sonra ne yönde 
gelisecegi, KOBI’lerin nasil etkilenecekleri merak konusudur. AB bünyesinde kabul gören KOBI tanimina 
göre çalisan sayisi 500’ü geçmeyen, sermayesinin üçte birinden fazlasi baska bir büyük isletmeye ait 
olmayan isletmeler küçük ve orta ölçekli isletme kapsamindadir. Oysa Malta göz önüne alindiginda, çalisan 
sayisi 500 kadar olan bir isletme belki de adadaki en büyük isletmedir. Malta ekonomisi büyük oranda özel 
sektörlerden olusmaktadir. Ekonominin önemli bir bölümüne de tarim ve balikçilik hakimdir. Bu isletmeler 
oldukça küçük, çalisan sayisi genellikle 5’i geçmeyen isletmelerdir. Hizmetler de ekonomide agirliga sahip 
olan bir sektör olmasina ragmen, yine genellikle bireysel girisimcilik agirliktadir. Uzun dönemde Malta 
KOBI’lerinin önündeki en ciddi sorunlardan birisi yetersiz taleptir; ama AB üyeliginin bu soruna çözüm 
getirebilecegi düsünülmektedir. KOBI’ler ihracat alaninda da çok daha kolay ve üçüncü ülkelere göre daha 
avantajli sekilde AB pazarlarina girebileceklerdir. Bu da belirsizligi azaltarak yatirimlari canlandiracaktir. 
Malta ekonomisi ayrica düsük maliyetler dolayisiyla da yatirimlari kendisine çekecektir. Ancak diger taraftan 
dis ticaretteki tüm duvarlarin kaldirilmasi ulusal isletmeleri rekabet ortaminda daha zayif konuma 
getirebilecek ve bazi tarim girdilerinin fiyatlarinin çok yüksek olmasi, AB’nin çok sert çevre tedbirleri, kalite 
standartlari ve yüksek ücret oranlari ulusal ekonomiyi zorlayabilecektir. Kendi ekonomisinde de tarimin çok 
agirlikli bir rol oynamasi dolayisiyla Türkiye için Malta örnegi, üyelikten sonra bu sektörün durumunun ne 
olabilecegine dair ciddi bir gözlem olanagi saglayabilir.Bu anlamda Malta dikkatle takip edilmelidir. 
(Saviour,1995) 

 
3.TÜRKIYE’DE GIRISIMCILIGI TESVIK POLITIKALARI 

Türkiye’de girisimciligin gelistirilmesi olgusu henüz yenidir. Bununla beraber ülkemizdeki 
girisimciligin temelleri Osmanli Imparatorlugu dönemine kadar gitmektedir. Ancak o dönemdeki girisimcilik 
ile günümüz anlamindaki girisimcilik ayni seyler olarak algilanmamalidir.Her seyden önce o dönemde 
önemli bir sanayilesme hareketi olmadigindan bu, iki dönem arasindaki girisimcilik anlayisinin bir hayli 
farklilasmasina yol açmistir.Imparatorluk döneminde girisimciler için önemli olan belli bazi örgütlenmeler 
(ahi teskilati, lonca ve gedikler) zamanlarinin gereklerini yerine getirerek girisimcilere yani tüccarlara 
hizmet vermislerdir. 

Genel anlamdaki tesvik politikalari da 1913 tarihine kadar geriye gitmektedir.1913’ten beri sistemli 
bir sekilde uygulanan tesvik tedbirleri ekonomik gelismelere paralel olarak büyük degisikliklere ugramistir. 
(Çiloglu,1997) Cumhuriyet dönemi ekonomi politikalari genel olarak devlet müdahalesine dayali iken 
1930’lu yillar devletçilik politikalarinin uygulandigi yillar olmustur. 1960 sonrasinda ise planli dönem 
baslamistir. Cumhuriyetin ilanindan itibaren hükümetler devlet destekli sanayilesmeyi hedef almislardir. Bu 
da kendini daha çok kalkinma planlariyla göstermistir. Ancak devletçi ve müdahaleci yaklasim 1980’li 
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yillardan sonra yavas yavas terk edilmeye baslanmistir. Artik devlet eliyle degil piyasa mekanizmalarina 
dayali bir sanayilesme politikasi güdülecektir. 

80’deki dönüsüm çerçevesinde temel sanayi stratejisindeki degisme tesvik politikalarinda da 
dönüsümü gerektirmistir. Sanayi stratejisindeki degisiklik makroekonomik olarak, serbest piyasa ekonomisi 
çerçevesinde ihracata dönük sanayilerin tesviki yönünde olmustur. 24 Ocak 1980’in en belirgin 
karakteristigi; koruma politikalarinin, tesvik politikasi araci olmaktan çikarilmasi yolunda önemli adimlar 
atilmasidir. Bu dönemde tesvik  sistemi  baslangiçta parasal tesviklere dayandirildigindan kamu kesiminde 
maliyetlerin hizla artmasina yol açmistir. Bu yüzden bu uygulamadan kisa bir süre sonra, kit kaynaklari 
seçici dagitmak ve enflasyona yol açmamak gibi ilkelerin önemi ortaya çikmistir. (Eyüboglu,2001) 

80 Kararlariyla, öncelikle üretimin ve ihracatin artirilmasina yönelik tesvik araçlarina agirlik 
verilmistir. 14 Haziran 1980’de yayimlanan teblig ile yatirimlarin tesvikine ve yönlendirilmesine iliskin 
tedbirlerin yürütmesine açiklik getirilmistir. 24 Ocak kararlarindan sonraki alti ay içinde bes tane tesvik 
tebligi yayimlanmistir. (Eyüboglu,2001) 

90’li yillarda ihracat ve diger alanlardaki tesvikler için yine birden çok kurum ve çok sayida yasa , 
kararname, yönetmelik ve tebligin yürürlükte oldugu görülmektedir. Yine 90’li yillarin basinda sadece 
KOBI’lere yönelik bir ihracat kredisi programi uygulamaya konmustur. Eximbank da 97’den baslayarak 
devreye girmistir. 90’li yillarda ortaya çikan bir degisiklik de belgeli tesviklerin yaninda belgesiz tesvik 
sisteminin uygulamaya konulmasidir. Kalkinmada öncelikli yörelerde yapilan yardimlarda, belli bir miktarin 
altindaki sermaye yatirimlarinda belge aranmaksizin tesvik verilmistir. (Eyüboglu,2001) 

Tesvik tedbirlerinin genel olarak tarihsel gelisimi bu olmakla birlikte, girisimciligin tesviki konusu 
henüz yenidir. Son dönemlerde dünyadaki gelismelere de paralel olarak hükümetler girisimcilik konusuna 
egilmektedirler. Bununla beraber Türkiye’de girisimciligi tesvik politikalari genelde KOBI tesvik politikalari 
olarak algilanmakta ve uygulanmaktadir. Ancak ülkemizde yenilikçi nitelikteki KOBI’leri , girisimciligin temel 
taslari olarak algilamak yönünde bir egilim de vardir. Ayrica, ülkemizde daha çok imalat sektöründeki 
KOBI’lere yönelik destek programlari uygulandigini belirtmek gerekmektedir. Hizmet sektörüne ve özellikle 
bilgi teknolojileri ürünlerini üreten isletmelere yönelik destekler henüz kapsam olarak 
sinirlidir.(Tanrisever,2004) 

Tesvikler ya da devlet yardimlari, genel olarak  vergi  muafiyet ve istisnalari, düsük faizli kredi ya da 
hibe yardimlari seklinde indirimleri, arsa tahsisi ve finansman kolayliklari saglayan bazi yöntemlerden 
olusmaktadir. (Çiloglu,2000) Ülkemizde, devlet destekleri içinde küçük girisimciler için isyerinin açildigi ilk 
iki yil “hayat standardi” uygulamasindan muaf tutulma gibi bir tesvik söz konusudur. Kalkinmada öncelikli 
yörelerde bulunan girisimcilere yönelik özel uygulamalar da bulunmaktadir. Ancak bunlar yeterli 
bulunmamaktadir. Bunlara ek olarak KOBI Yatirimlarinda Devlet Tesvikleri Tebligi kapsaminda, yatirim 
indirimi, katma deger vergisi ve diger muafiyetler de baska mali tesviklerdir. En etkili ve en çok talep gören 
tesvik ögesi, yatirimlarin gerçeklestirilmesinden sonra yatirimin %100’ünü vergiden muaf tutan yatirim 
indirimidir. (Tosunoglu;2003) 

Türkiye’deki mevzuata bakildiginda, vergi sisteminin KOBI’ler ve diger isletmeler yönünden farkli bir 
yaklasim içinde olmadigi, vergilemede hukuki kisiligin öne çiktigi, daha çok anonim sirket ve daha sonra da 
limited sirketlere avantaj sagladigi görülmektedir. Bilanço esasinda defter tutma, yatirim indirimi, yeniden 
degerleme yapma, yenileme fonu ayirma, azalan bakiyeler usulünde amortisman  ve süpheli alacak karsiligi 
ayirma olanaklari saglanmaktadir. Bu haliyle de tutulan defterler önem kazanmaktadir. 

Vergisel olanaklarin bilanço usulünde defter tutmaya sermaye sirketi statüsüne baglandigi, bunlar 
disindaki isletmelere, diger isletmelere saglanan imkanlarin esirgendigi temel karakter olarak ortaya 
çikmaktadir. Bununla beraber mevcut sistemdeki tesvik ve olanaklar, temelde, kurulu isletmelere dönüktür, 
kurulacak isletmelere yönelik hiçbir tedbir içermemektedir..Dolayisiyla KOBI denilince de, sadece imalat 
sanayinde kurulacak ya da kurulmus isletmeler anlasilmaktadir. (Sengül,2000) 

Vergi sisteminde özel olarak KOBI’lere yönelik bir tedbir zikredilmemistir. Ancak Kurumlar ve Gider 
vergisi yasalarinda dolayli olarak, KOBI’lere finansman ve finansman destegi saglayan kuruluslarla ilgili 
olarak iki tane düzenleme bulunmaktadir. Bunlardan ilki, Kurumlar Vergisi Kanunu’ndadir. KOBI’lere verilen 
kredilerde, garanti veren, yerli ve yabanci ortakli olarak kurulmus olan kurumlarin elde ettigi kari yine bu 
amaçla kullanan sirketlerin kazancinin kurumlar vergisinden müstesna olmasina iliskin hükümdür. Digeri de 
Halk Bankasi’nin KOBI’lere verdigi ihtisas kredileri mukabili aldigi komisyonlarin, ayni sekilde esnaf kefalet 
kooperatiflerinin verdikleri krediler karsiliginda aldiklari paralarin banka ve sigorta muameleleri vergisinden 
istisna edilmesidir. Her iki düzenleme de kredi maliyetlerinin düsürülmesi amacina dönüktür. Ancak bunun 
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ne ölçüde KOBI’lere yansidigi bilinmemekle birlikte KOBI’lerin toplam kredi hacminden aldiklari payin %5 
civarinda oldugu hesaba katilirsa, bu  imkanin yok denecek etkiye sahip olacagi söylenebilir. (Sengül,2000) 
Sonuç olarak mevcut destek sisteminden daha çok faaliyetlerini karli olarak sürdüren, büyük ölçekli 
isletmelerin yararlandigi görülmektedir. 

KOBI’lerle ilgili önemli bir düzenleme Hazine Müstesarligi’nin “Küçük ve Orta Ölçekli Isletmelerin 
Yatirimlari Hakkinda Karar”dir. 21.12.2000 tarihli bu kararda KOBI’lerin kalkinma planlari ve yillik 
programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birligi normlarina ve uluslararasi anlasmalara uygun olarak 
desteklenmeleri, uluslararasi düzeyde rekabet edebilmelerini saglayacak üretim, kalite, ve standartlarini 
arttirmalari ve istihdam yaratmalarini saglamak amaçlanmistir. Bu kararla KOBI Tesvik Belgesi, Yatirimin 
Süresi ve Tamamlanma Vizesi, Serbest Bölgede Yapilacak Yatirimlar, Kredi Garanti Kuruluslarinca Garanti 
Altina Alinan Krediler, KOBI Yatirimlarina Ortaklik Sirketlerinin Yatirimlari, Uygulanacak Destek Unsurlari 
gibi konular düzenlenmistir.  

Yillar itibariyle bizde uygulanan genel tesvik sistemlerine bakildiginda bölgesel önceliklere dayali 
uygulamalarin agirlik kazandigi kolayca gözlemlenebilir. 1913’ten beri uygulanan tesvikler uzun yillar 
bölgesel önceliklere dayandirilmistir. Bölgesel amaçli destek uygulamalari, agirlikli olarak bölgeye yeni 
yatirimlarin çekilmesini amaçlamaktadir. (Çiloglu, 2000) 

KOBI’lere yönelik “Yatirim Tesvik Uygulamalari”nda, ülkedeki makroekonomik istikrarsizliklar 
sonucunda haksiz rekabete maruz kalan KOBI’lerin desteklenmesine yönelik özel uygulamalar 
yürütülmektedir. Bu uygulamalar ile tüm yatirim programlarinin desteklendigi “Genel Tesvik Sistemi”nde 
yer alan ve agirlikli olarak vergi istisnasi ve muafiyeti içeren tesvik tedbirlerine ilave olmak üzere düsük 
faizli kredi destegi saglanmaktadir. (Çiloglu,2000) 

Ülkemizde, girisimciligi tesvik edecek sirketlere yönelik mevzuatta bazi sorunlar vardir. Is kurmanin 
önündeki bürokratik engeller nedeniyle girisimciler zorluklarla karsilasmaktadirlar. Ayrica rekabet yasalari 
da yeterli degildir. Patent yasasi da yeni oldugundan patent ve telif haklarinin uygulanmasi açisindan da 
girisimcilerin belli olumsuzluklari bulunmaktadir. (Tosunoglu, 2003) 

Ülkemizde uygulanmakta olan her boy isletmeye verilen yatirim ve isletme tesvik tedbirleri ilgili 
islemleri Hazine Müstesarligi, KOBI’lere yönelik olarak verilen darbogaz giderme ve kapasite arttirma amaçli 
isletme tesvikleri ile ilgili isleri ise Halk Bankasi, Sinai Kalkinma Bankasi, Sanayi Yatirim Bankasi 
yürütmektedir. (Tosunoglu,2003) 

Tüm bunlar dikkate alindiginda, girisimcilige yönelik devlet politikalarinin çok açik olmadigi 
söylenebilir. Bu anlamda, girisimciye destek olan kamu kurumlarinin ve bunlarin girisimciye sagladigi 
desteklerin yetersiz kaldigi görülmektedir. (Tosunoglu, 2003) 

Avrupa Birligi’ne katilma sürecinde her alanda oldugu gibi tesvikler konusunda da çesitli 
düzenlemelere gidilmistir. Ülkemizde genel olarak sanayi isletmelerinin mali yapilarinin zayifligi ve kredi 
saglamada yasanan zorluklar nedeniyle uyum ve geçis dönemlerinde bunlarin desteklenmesi zorunlu 
görünmektedir. (Eyüboglu, 2001) 

KOBI’ler hem genel ekonomik ortamdan hem de kendi isletme yapilarindan kaynaklanan sorunlarla 
karsi karsiyadirlar. Tesvik sistemleri araciligiyla genel tesvik sisteminde olan vergiye dayali desteklerden 
yararlanma olanaginin saglanmasinin yani sira; büyük ölçekli isletmeler için gelistirilen tesvik belgeli sistem 
KOBI’lerin yararlanabilecekleri sekilde yeniden yapilandirilmistir. Ek olarak KOBI’ler için düsük faizli yatirim 
ve isletme kredileri öngörülmüstür. (Eyüboglu, 2001) 

Avrupa Birligi ile iliskilerde girisimcilik boyutunun ortaya çikisina gelince; 
1999 Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin, üyelige aday ülke olarak kabul edilmesinin sonucunda 

olusturulan Katilim Ortakligi çerçevesinde, katilim öncesi mali yardim almasi öngörülmüstür. Bu yardimlarin 
kullandirilmasi için Türkiye’nin KOBI ve girisimcilik politikalarinin AB’ye üye devletlerde uygulananlar 
paraleline getirilmesi için, bir KOBI Stratejisi ve Eylem Plani hazirlanmasi ve bu strateji ve plan kapsaminda 
mali yardimlardan  destek almasi öngörülmüstür. Bu çerçevede, Türk KOBI’lerinin AB üye devletleri ve 
diger aday ülkelerin isletmeleri ile rekabet edebilme güçlerinin artirilmasi amaciyla ulusal politikalarin AB 
politikalariyla koordinasyonu yönünde çalismalar baslatilmistir. 

16-17 Haziran 1997 tarihli Amsterdam Zirvesi önerileri dogrultusunda, üye devletler  arasinda  
KOBI’ler için is ortamini iyilestirilmesi ve mevzuatin basitlestirilmesi konusunda en iyi uygulama örneklerinin 
degisimini saglamak ve devletlerin birbirlerinin deneyimlerinden yararlanabilecekleri bir ortam yaratmak 
üzere olusturulan CC BEST Türkiye Raporu hazirlanarak 13 Temmuz 2001’de Ankara’da, 28 Eylül 2001’de 
Brüksel’de Komisyon’a sunulmustur. 
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AB Devletlerinin KOBI politikalarinda birlikteligi saglamak amaciyla baslattiklari CC BEST çalismasini 
müteakip, 18- 20 Haziran 2000 tarihli Feira Zirvesinde imzalanan Avrupa Küçük Isletmeler Sartiyla, KOBI 
politikalarinin daha etkin bir sekilde uygulanabilecegi bir asamaya gelinmistir. Türkiye bu sarti 23 Nisan 
2002’de teyit etmistir. Bu sart; yukarda degindigimiz girisimcilerin egitimi ve ögretimi, daha ucuz ve daha 
hizli is kurma süreçlerinin gelistirilmesi, daha iyi kanunlar ve mevzuat düzenlemesinin yapilmasi, nitelikli 
personel egitiminin gerçeklestirilmesi, internette aninda islem imkanlarinin yayginlastirilmasi, tek pazarin 
ötesinde pazarlara erisimin saglanmasi, vergilendirme ve finansal konularda iyilestirmeler yapilmasi, 
KOBI’lerin teknoloji ve yenilikçilik kapasitesinin gelistirilmesi, e-ticaretin ve teknoloji tabanli isletmelerin 
desteklenmesi, ulusal ve uluslar arasi platformlarda KOBI’lerin daha etkin ve daha güçlü sekilde temsil 
edilmesi gibi ana basliklar içermektedir. Ve Türkiye bu sartla tüm kurum ve kuruluslariyla belirtilen bu 
alanlarda somut adimlar atmaya, program ve projeler üretmeye ve gerekli kaynaklari tahsis etmeye söz 
vermistir. 

Üye devletlerin birbirlerine yaklastiklari KOBI ve girisimcilik politikalarinin Topluluk düzeyinde 
desteklenmesi için AB bütçesinden finanse edilen ve Komisyonun yönlendirdigi isletmeler ve girisimcilik için 
Çok Yilli Program, bu politikalarin projeler ve eylemler halinde gerçeklesmesine imkan  vermektedir. 
Türkiye bu 2001- 2005 yillarini kapsayan bu Çok Yilli Programa katilmistir. Program kapsaminda 
Istanbul’da iki tane olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep, Konya ve Samsun olmak üzere 
dokuz ilde Avrupa Bilgi Merkezi açilmistir. 

Türkiye bu programa katilarak özellikle teknoloji ve bilgi tabanli, yenilikçi KOBI’lerin 
desteklenmesinde, AB’nin gelistirdigi baslangiç sermayesi, kredi garantisi, is melekleri gibi finansman 
araçlari ve mekanizmalari süratle ögrenmeyi ve uygulamaya geçmeyi amaçlamistir. (Tanrisever ,  2004) 

AB ile uyum çalismalari çerçevesinde, Türkiye’nin KOBI’lere iliskin olarak bir strateji ve eylem plani 
hazirlamasi konusu, gerek AB Komisyonu’nun 2002 yili Ilerleme Raporunda gerek 2003 yili Katilim Ortakligi 
Belgesinde kisa vadede gerçeklestirilmesi beklenen hususlar arasinda yer almistir. 

Bu planda, KOBI’lere yönelik temel strateji alanlari Küçük isletmeler Için Avrupa sartinda yer alan 
öncelik alanlari ile Türkiye’nin öncelikleri dikkate alinarak olusturulmustur. Bu strateji alanlari kapsaminda 
uygulanacak faaliyetler, öncelikle KOBI’lerin zayif yanlari olarak belirtilen; finansman, teknoloji ve rekabet 
gücü kapsaminda detayli bir sekilde belirtilmistir. (Tanrisever, 2004) Türkiye’de girisimciligin gelistirilmesine 
yönelik olarak alinacak önlemlerden biri olarak girisimcilik egitimiyle ilgili olarak Eylem Planinda ortak 
çalismalar yapilacak kurumlar ve faaliyetler belirlenmistir.  

Türkiye’de girisimciligi tesvik için kurulmus özgün tek bir kurumsal yapi olmamakla birlikte, 
KOBI’lerin desteklenmesi için olusturulan kurumsal yapi bu islevi de görmektedir. Bu yapi, degisik 
bakanliklar, merkezler ve meslek kuruluslarindan olusmaktadir. Ancak bunlar arasinda isbölümü ve 
esgüdümün olmadigini belirtmekte fayda vardir. 

Avrupa Topluluklari Komisyonu’nun Türkiye’nin Katilim Yönünde Ilerlemesi Hakkinda 2004 yili 
Düzenli Raporu incelendiginde, görülmektedir ki son ilerleme raporundan bu yana Türkiye, AB’nin KOBI 
politikasi yaklasimini izleme konusunda belli bir ilerleme kaydetmistir. 

Hükümet, 2003’te kabul ettigi KOBI Stratejisi ve Eylem Plani’ni izlemek ve degerlendirmek amaciyla 
Temmuz 2004’te bir Danisma Komitesi olusturmustur. Ancak Rapor’a göre, sadece danisma niteligi tasiyan 
bu komiteye katilim ancak kamu veya yari kamu kuruluslarindan temsilciler ile sinirlidir ve özel sektör 
yeterince temsil edilmemektedir. 

Is ortaminin basitlestirilmesine iliskin bir ilerleme kaydedilmistir. KOSGEB ile TÜBITAK gibi KOBI 
destek kuruluslarinin yeniden yapilanma süreçlerinden sonra, KOBI’lerin destek araçlarina erisimi için 
basvuru formaliteleri büyük ölçüde basitlestirilmis ve azaltilmistir. Örnegin KOSGEB tesviki için gerekli belge 
sayisi 48’den ortalama 5’e düsmüstür 

Rapora göre, Türkiye, makroekonomik iyilesmesine bagli olarak, KOBI’lerin finansman kaynaklarina 
erisimi konusunda büyük ölçüde ilerleme kaydetmistir. Çok sayida kamu bankasi ve özel banka KOBI’ler 
için, kimi yerli ve dis destekli, özel kredi imkani olusturmustur. Türk hükümeti, KOBI’lere destek amaciyla, 
AYB ile 250 milyon Euro tutarinda, Dünya Bankasi ile de 300 milyon Euro tutarinda bir kredi imkani 
anlasmasi imzalamistir. TOBB ile KOSGEB, kamu bankalarina 120 milyon Euro aktarmislardir. Bu para 
KOBI’lere kredi olanaklari saglamak için kullanilacaktir. Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi ise, Ikinci Ulusal 
Pazar ve Yeni Ekonomi Pazari olmak üzere, KOBI’ler için iki yeni piyasa baslatmistir. Faiz oranlarindaki 
önemli düsüsten sonra devlet bonolari ile ilgili islemler azaldigindan, özel bankalar KOBI’leri de müsteri 
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olarak kabul etmeye baslamislardir. (Avrupa Topluluklari Komisyonu Türkiye’nin Katilim Yönünde Ilerlemesi 
Hakkinda 2004 Yili Düzenli Raporu) 

Ülkemizde KOBI’lere saglanan devlet yardimlarinin nitelikleri, çesitlilikleri ve mali büyüklükleri, 
KOBI’lerin sagladigi istihdam, katma deger, ödedikleri vergi miktari vb gibi degerlerle orantili olarak da ele 
alindiginda, AB üyesi ülkelerdeki destek ve hizmetler karsisinda göreli olarak da yetersiz kalmaktadir. 
(Tanrisever,2004) 

Türkiye’de KOBI’lere yönelik kredi garantisi, girisim sermayesi yatirim ortakligi, gayrimenkul yatirim 
ortakligi, KOBI finansman sirketleri, KOBI’lere yönelik factoring ve leasing sirketleri, KOBI’lerin menkul 
kiymet piyasasindan yararlanmasini saglayan KOBI borsasi gibi bazi finansman kurumlari da ya çok 
sembolik düzeyde beklentileri saglayabilmis ya da kavramsal düzeyde kalmistir. (Tanrisever,2004) 

 Sonuç olarak, Türkiye’de girisimciligi tesvik politikalari, genelde, KOBI tesvik politikalarinin içinde 
düsünüldügünden konuya bütüncül olarak yaklasan bir kurumsal yapi henüz tam anlamiyla ortaya 
çikmamistir denebilir.Bununla beraber AB’ne üye ülkelerin izledikleri girisimciligi tesvik politikalari, 
geleneksel KOBI politikalarindan daha genis bir perspektife sahiptir. Türkiye’de mevcut destekler daha çok 
isletme boyutuna odaklanmistir. Yenilikleri ortaya çikaracak bireysel ve toplumsal boyutlarda alinmasi 
gereken tedbirlere yeterince agirlik verilmemistir. (Tanrisever,2004) 
SONUÇ 

KOBI’ler  Avrupa Birligi ekonomisinin ve Türkiye ekonomisinin bel kemigini olusturmaktadir. Zira bu 
isletmeler  hem  birer is yaratma kaynagi olmalari nedeniyle issizligi azaltmaktadirlar hem de yeni is 
fikirlerinin bulunmasi ile ülke ekonomilerinin rekabet edebilmesinde önemli bir itici güç olmaktadirlar.Bu 
yüzden girisimcilik konusu  sanayi ve rekabet politikalari gündemimizin en üst siralarinda yer almalidir. 

Birlik ülkelerindeki KOBI’lerin is çevresindeki tüm degisikliklere karsi son derece duyarli olmasi  ve 
asiri bürokratik uygulamalardan dolayi sürekli kan kaybetmesi olgusu ülkemizde de karsimiza çikmaktadir. 
Oysa unutulmamalidir ki isletmelerin önlerindeki bürokratik engellerin kaldirilmasi basariya giden yolda 
önlerini açacaktir. 

Girisimciligi tesvik konusu ülkemizde degeri henüz yeni anlasilmaya baslanan  bir konudur. Bununla 
beraber bu konudaki uygulamalara bakildiginda girisimciligi tesvigin, KOBI tesvik politikalarinin içinde veya 
bu politikalarin bir parçasi olarak ele alindigi dolayisiyla tek boyuta indirildigi görülmektedir. Kuskusuz 
AB’ne uyum çalismalari dogrultusunda bazi gelismeler saglanmistir ancak bu gelismelerin daha bütünlükçü 
bir yaklasimla ele alinmasi gerekmektedir.  

Avrupa Birligi ülkelerinin izledikleri girisimciligi tesvik politikalari geleneksel KOBI politikalarindan 
daha genis bir perspektife sahiptir. Ülkemizde de artik buna benzer bütünlüklü bir girisimciligi tesvik 
politikasinin güdülmesi gerekmektedir. Bu konuda ülkemizdeki mevcut destekler sadece isletme boyutuna 
odaklanmisken Türkiye’nin de Avrupa’da  oldugu gibi yenilikleri ortaya çikaracak bireysel ve toplumsal 
düzeylerdeki yenilikleri ortaya çikaracak tedbirleri almasi gerektirmektedir. 
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ÖZET 

Bu bildiride girisimciligimizde zihniyet sorunlarina dikkat çekilmek istenmektedir. Genelde 
karsilastigimiz zihniyet temelli açmazlarimizin isiginda, girisimciligimiz üzerine yapilan arastirmalarin konuyu 
katkida bulunacagi düsünülen saptamalarindan hareket edilerek; bir zihniyet degisikliginin gerekliligine 
isaret edilmektedir. Bu da gelenekselden moderne geçmek anlamini tasir. Aslinda bu kisacik cümle insanlik 
tarihinin son bes yüz yillik serüvenini içermektedir. Bizim için ise, Cumhuriyetimizin Osmanli 
Imparatorlugu’ndan aldigi mirasi ve kendi seksen yillik geçmisini kisaca gözden geçirmeyi gerekli 
kilmaktadir.  

Girisimciligimiz üzerine yapilan çalismalarin sayisi çok azdir. Girisimcilerimizi tanimaya ve 
tanimlamaya yönelik toplumsal ve kültürel temelli arastirmalar ise yok denecek düzeydedir. Girisimcinin 
özelliklerinin isletmenin yapisinda yansimasini buldugu gerçeginden hareket edersek; konunun önemini bir 
ölçüde kavramis oluruz. 

Anahtar Sözcükler: Girisimcilik, verimlilik, himayecilik, zihniyet 
 
GIRIS 

Son yillarda sanayilesme atagi yapan ülkelerin bulduklari sihirli formülün verimlilik kavraminin 
önemini anlamak oldugunu söylemek abartili olmaz. Zihniyetle ilgili çözümlemelerde hareket noktasinin ne 
olabilecegini arastirirken, direnç noktasinin ‘himayecilik’ anlayisi çevresinde odaklandigi ve buradan kendini 
yeniden ürettigi görüsü öne çikmaktadir. Bunun tam karsisinda ise üretim faaliyetlerinde verimlilik 
anlayisinin egemen olmasi yer almaktadir. Dolayisiyla girisimciligimizde zihniyet konusunun himayecilik-
girisimcilik -verimlilik kavramlari ekseninde tartismak yol gösterici olabilecektir. 

Rekabet gücü yaratacak düzeyde ve kalitede ürün üretmemizin önündeki en önemli engel, 
gelenekçi yapinin günümüzdeki billurlasmis sekli diyebilecegimiz himayecilik (kayirmacilik, patronaj) 
anlayisidir. Koruyuculuk ve  kayirmacilik anlamlarini tasiyan himayecilik hem girisimciligimizi hem de bütün 
sistemi olumsuz etkilemekte; verimliligimizi yani kaynaklarimizi en iyi sekilde kullanmamizi engellemektedir. 
Verimliligini artiramayan yani girdi ile çikti arasindaki iliskiyi kuramayan, çikti/girdi oranini artirmanin hayatî 
önemini kavrayamayan girisimcinin yasama sansinin olmadigi her geçen gün daha açik biçimde ortaya 
çikmaktadir. Himayeci sistem bir yandan verimlilik temeline dayali üretim yapan firmalara gelisme olanagi 
tanimamakta; öte yandan ülke kaynaklarini israf eden firmalarin (çesitli iliski aglarinin nedeni ve sonucu 
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olarak) ayakta kalmalarini saglamaktadir. Himayeye dayali iliskiler agi bütünü içinde, olaylari ve olgulari 
kavrayis ve yorumlayis biçimleri verimliligi olumsuz etkilemektedir (Bozkurt,1999:136).      

Himayecilik üzerine biçimlenen üretim yapimiz verimliligi artirmamizi engelliyorsa; verimlilik 
temeline dayanan bir davranis biçimini toplumca benimseyerek  durumu tersine çevirebilme sansina da 
sahibiz demektir. Verimlilik kavrami bir yönüyle önemli bir ‘gösterge’dir; çünkü bize ölçüm olanaklari 
sunmaktadir. Bu yaniyla, hem kendi basarimizi  zaman serileriyle izlemek hem de rakiplerimizle 
durumumuzu karsilastirmak imkanini vermektedir. Bir baska yönüyle de toplumda ‘tutumluluk bilinci 
olusturarak’; maddî girdilerin yani sira insanî faktörleri ve çevreyi koruyucu, teknoloji-çevre-insan iliskilerini 
düzenleyici ögeleri de içinde tasimaktadir. 
 
KAVRAMLARIN GELISMESINE KISA BIR BAKIS 

Girisimcilik ve verimlilik kavramlarina kisa bir bakis, verimlilik ve girisimcilik incelemelerinin tarih 
sahnesine ayni dönemde çiktigini göstermektedir. Girisimcilik üzerine yapilan çalismalar Avusturyali iktisatçi 
Joseph A. Schumpeter’in görüslerini referans noktasi olarak alir. Çalismalarina ilham veren dönem yirminci 
yüzyilin basi, özellikle de iki dünya savasi arasindaki dönem ve 1929 bunalimidir. Yirminci yüzyilin basinda 
ayni zamanda Frederic Taylor’un fabrikalarda yaptigi rasyonellestirme çalismalarina tanik olmaktayiz. 
Taylorizm seklinde adlandirilan bu çalismalar, verimlilik konularinin ele alinmasinda baslangiç olarak kabul 
edilmektedir.  

Mühendis olan Frederic Taylor’un Bilimsel Yöneticiligin Prensipleri kitabi 1911 yilinda 
yayimlanmistir. Taylor’un asil ilgilendigi, üretimin en alt düzeyinde isçi-makine iliskilerini düzenlemektir. 
Taylor’un kitabi, geçen yüzyilin ilk yarisinda sanayi kuruluslarinin iç sorunlarina yönelik çalismalarin agirlik 
kazanmaya baslamasini simgelemektedir. Bu kitabin  önemi, bundan sonraki firma çalismalarinin, örgütleri 
çevrelerinden soyutlayarak firmalarin iç dinamigine egilmesi; daha sonraki örgüt çalismalarinin bütüncül 
yaklasimdan ve karsilastirmali yöntemden uzaklasmasi olmustur. Özellikle ABD’de sosyal bilimcilerin 
uygulamadaki sorunlara yönelik ampirik gözlemlere ve deneylere agirlik veren yaklasimi örgüt 
incelemelerinde belirgin bir önem kazanmistir. Taylor’un bir baska simgesel anlami verimlilik konusunu ön 
plana çikarmasi olmustur. Gelisen örgüt çalismalari içinde verimlilik bir kavram haline gelmistir.Yirminci 
yüzyilin basinda, bir yandan teknolojik gelismelerin, öte yandan piyasadaki rekabet kosullarin in dogurdugu 
riskin azaltilmasina duyulan gereksinimle; isletmeler kartel, tröst, holding gibi örgütlenmelere giderek dev 
üretim örgütlenmeleri yaratmislardir. Sanayi kuruluslarinin hem teknik, hem de yönetsel bakimdan 
karmasiklasmasi; yönetim ve esgüdüm sorunlarini ön plana çikarmistir. Bu nedenle de örgüt 
incelemelerinin uygulamaya yönelik çözümler getirmek amaciyla sanayi kuruluslarinda isbölümünün 
planlanmasi, verimliligin artirilmasi gibi sorunlar üzerinde yogunlastiklari görülmektedir. Isletmecilik 
disiplininin kurucusu sayilan ve yine bir mühendis olan  Henri Fayol’un izinden giden Gulick, Urwick ve 
izleyicileri ise daha çok üst kademe yönetim planlamasi üzerinde durmuslardir (Öncü,1982:26 vd.). 

Yirminci yüzyilin basi ayni zamanda, rasyonellestirme çalismalarinin sonucunda, bir üretim 
biçimine adini veren Fordist sistemin olustugu; ilk büyük dünya savasinin yasandigi; Ekim Devrimi 
sonucunda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birligi’nin kuruldugu; üretimdeki patlamanin bir sonucu olarak 
bölüsüm sorunlarinin gözle görülür hale geldigi; sanayi devriminin anavatani Ingiltere’de sosyal 
demokrasinin sosyalizme seçenek olarak ortaya çiktigi çok hareketli bir dönemdir. Schumpeter’in 
görüslerine geçmeden önce deginilmesinde yarar görülen son bir konu, 1929 bunaliminin ardindan John M. 
Keynes’in olusturdugu görüslerin uygulama alani bulmasi ve bunlarin standart iktisat kurami içinde uzun 
yillar egemenlik kurmasidir. Keynes kapitalizmin bunalim dönemlerinde devlet müdahalesiyle sosyal refaha 
ulasmanin yollarini arastirmisti. Keynes’in görüsleri kapitalist sistem içinde refah devletinin olusturulmasinin 
mümkün olabilecegi yolunda gelismekte olan ülkelere de bir umut isigi yakmistir.  

Girisimciler uygulamada, içinde yer aldiklari toplumda önemli bir rol oynarlarken; iktisat 
kuraminda girisimcilik kurumuna ve girisimcilere gereken ilginin gösterildigini söylemek güçtür. Ekonominin 
ana ugrasi alanlarindan biri firmalarla ilgili konular olmakla birlikte; is dünyasiyla ilgili faaliyetlerin pek çogu 
standart iktisat kuraminin inceleme alani disinda kalmistir. Uygulamali ekonomik arastirmalarin firmalara 
gösterdigi ilgi ise onlarin basarili olmalari konularina yönelmistir. Bu arada gelisen isletme disiplini ise 
Fayol’un izinden giderek, (baslicalari yönetim, finansman, muhasebe, tedarik, pazarlama olan) isletme 
fonksiyonlarini incelemeye yönelmistir.  

Bu saptamalarin isiginda, firmalarin olusma dinamiklerinin, iktisat ve isletme  disiplinlerinin 
inceleme alanlarinin disinda kaldigi söylenebilir. Çünkü firmalarin olusmalari ve basari kosullari hakkinda ne 
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ekonomik kuram yeterince bilgi vermekte; ne de ekonomik politikalar yoluyla onlara tam bir biçim 
verilebilmektedir.    

Schumpeter’in önemi, standart iktisat kuraminin makro ve mikro analizleri içinde; hem kuramin 
merkezinde olan, hem de kararlarini nasil aldigi üzerinde hiç durulmayan soyut bir varlik olan ‘girisimci’ 
konusuna el atmasindadir. Schumpeter bir kuram yaratamamis olsa da ele aldigi konuya açiklik getirmistir. 
O’na göre, kapitalist gelismeyi belirleyen niteliksel faktör girisimci, niceliksel faktör ise ekonominin 
girisimcinin kullanimina sundugu kaynaklarin büyüklügü, yani sermaye birikimidir. Schumpeter piyasa 
ekonomisinin isleyisine birakilan kapitalist sistem içerisinde, ‘girisimcinin is basarisinin sistemin en önemli 
belirleyicisi’ oldugunu söylemektedir (Schumpeter, 1974:34 vd.). Bu noktada, ele aldigimiz zihniyet konusu 
bakimindan çok önemli bir noktaya isaret etmek gerekir. O da girisim-ortam iliskisidir. Bu, özellikle geç 
sanayilesen ülkelerde devlet eliyle sanayici yetistirme çabalarinin da basarisini belirleyen bir konu  
olmustur. Çünkü, eger girisimci belli kosullarda ortaya çikip, basarili oluyorsa; söz konusu kosullar 
yaratilarak girisimciligin gelistirilmesi saglanabilecektir. 

Girisimci sadece, içinde yer aldigi ekonominin degil; ayni zamanda toplumsal ve kültürel çevrenin 
de bir ürünüdür. Hatta Schumpeter’e göre, girisimciyi harekete geçiren dürtüler öncelikle kültürel 
temellidir. Schumpeter girisimciligi is dünyasina iliskin kararlar alma düzeyinde beliren bir zihniyet biçimi 
olarak görmüstür. Bu zihniyetin en önemli özelligi, yenilik pesinde kosma ve yenilikler getirebilmedir. 
Girisimci varolan olanaklari harmanlayarak yeni bilesimlere gidebilen, yeni bilesimler olusturabilen kisidir. 
Ortaya atilan yenilikler, ilgili sanayi dallarinda varolan dengeleri ve durgunlugu kirarak kipirdanmalar ve 
siçramalar olustururlar. Ekonomik gelismenin kaynaginda iste bu siçramalar yatar. Bu siçramalar, ancak 
girisimcilerin hareketleri sonucu devreye sokulabilir. Schumpeter, bu süreçleri ‘yaratici yikim’ olarak 
tanimlamaktadir (Schumpeter, 1961:27-28).  

Girisimci ortam iliskisi etkilesimlidir; yani biri digerini etkiler, harekete geçirir. Bu etkilesim uygun 
ortamda karsilikli olumlu etki yarattigi gibi; uygun olmayan bir ortamda da olumsuzluk yaratabilir. Ülkenin 
gelisme süreci içinde, girisimci içinde yer aldigi zamanin ve mekanin olanaklarindan yararlanarak ve çesitli 
engelleri asarak yürümesini bilmek durumundadir. Farkli ortamlar farkli egilimlerin ortaya çikmasina neden 
olur. Ortam ise ülkeden ülkeye degisiklik gösterdigi gibi, zaman içerisinde de degisiklik gösterir (Eyuboglu, 
2000:10-16). Kisacasi, modernlesme süreci içerisinde girisimci en önemli parametrelerden birisidir 
(Casson,1982:60-75).  

Girisimcinin birincil amaci kâr etmektir. Ekonominin isleyisi içerisinde, beklenmedik olaylar 
karsisinda, firma faaliyetlerinin basarisi veya basarisizligi konusunda bütün sorumluluk süphesiz girisimciye 
aittir. Fakat girisimci kararlarindaki ve uygulamalarindaki yanlislar, kaynaklarin israfina yol açarak; toplumu 
da zarara ugratmaktadir.Öte yandan, is iliskilerindeki süreçler karmasik ve çok yönlüdür ve küresellesen 
iliskiler içinde gün geçtikçe daha da karmasiklasmaktadir. Bu nedenle girisimcinin kâr etme güdüsünün 
gerisinde mutlaka verimlilik anlayisi olmak durumundadir. Verimlilik gerçeklestirilmeden sürekli bir kârlilik 
saglanamaz.  

Firmalar ekonominin kendi kendini gelistiren hücreleridir. Girisimciler ise, kendilerine özgü ayirt 
edici özellikler tasirlar. Bu özellikler toplumun diger bireylerinde de vardir; fakat girisimciler bunlari tam 
olarak kullanma sansina ve olanagina sahip olurlar. Uluslararasi Çalisma Örgütü’nde (ILO) yapilan bir 
arastirmada, çok sayidaki özellik içinden seçilen on dokuz özelligin girisimcilik açisindan ayirt edici oldugu 
saptanmistir. Bunlar toplulastirilarak alti karakteristik altinda toplanmistir. Buna göre, girisimciler özgüvenli, 
görev-sonucuna yönelik, risk altina giren, önder, orijinal (özgün), gelecege yönelik seklinde 
siniflandirilmistir. Herhangi bir girisimcide bu özelliklerin hepsinin olmasi gerekmemekle birlikte; bunlarin 
arasinda siki bir iliskinin oldugu da kabul edilmektedir. Bu gruplar, girisimci bir kiside hangi özelligin agir 
bastigini anlamakta yardimci olmaktadir (Meredith,vd.,1984:3-4).  
 
GIRISIMCILIK AÇISINDAN OSMANLIDAN MIRAS KALAN 

Girisimci tanimi kaçinilmaz olarak, özel mülkiyetle birlikte bir piyasa ekonomisini hatta rekabetçi 
bir yapiyi ve kültürü gündeme getirir. Özellikle de Schumpeterci anlamda girisimci kavrami rekabetçi ortami 
gereksinir ve ayni zamanda rekabetin yaraticisi ve bas aktörüdür. Toplumun genel kültürünün rekabete 
uygun olup olmamasi önem tasir. Konunun iki yönü vardir. Piyasa sisteminin dinamik bir rekabet ortami 
saglayacak sekilde çalisabilmesi ve kisilerin de rekabet ortamini ve iliskilerini sürdürmeye yeterli ve buna 
yatkin olmalaridir  ( Erkan, 1999:35-56). Bu açidan bakildiginda Osmanlidan devraldigimiz sistemin ve 
zihniyet yapimizin girisimcilik açisindan engelleyici ögeler tasidigini söylemek yanlis olmaz.  
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Ekonomisini, toplumsal yapisina, kültürünü miras olarak aldigimiz Osmanlilar, batidaki 
toplumlardan farkli bir gelisme göstermistir. Bu konu elbette genis, karmasik ve çok boyutlu bir nitelik 
tasir.  

Bugün yasadigimiz dünyanin en azindan bes yüzyildir temel belirleyicisi olarak rol oynayan 
Avrupalilar Osmanlilari baslangicindan itibaren etkilemistir. 17. yüzyilin sonlarinda ise, Osmanlilar 
‘batililasmak’ amaciyla önemli adimlar atmaya baslamislardir. Bu ataklarda basarili olunamamasinin 
anlasilabilmesi bakimindan; iki toplum arasindaki karsilikli etkilesimin ayrintili bir biçimde incelenmesine 
ihtiyaç vardir. Ama yine de, özellikle konu basligimizda yer alan verimlilik, girisimcilik ve zihniyet kavramlari 
çevresinde kisa bir degerlendirme yapilabilir.  

Avrupalilarin özel mülkiyet kurumunun gelismesi ve bunun toplum üzerindeki gelistirici etkisini 
yakalamasiyla birlikte; dünyamiz, insanlik tarihi içinde önemli bir dinamizm yakalamistir. Ilk adimlari 
merkantilist dönemde atilan kapitalist gelisme, önü alinamaz hizli bir sürecin baslamasina sebep olmustur. 
Gerçekten de bati toplumu (o zamanlar için belki de maceraci olarak nitelendirilen) ilk girisimcilerin attiklari 
adimlarla; feodal toplumun sert kabugunu kirabilmislerdir. Batililar sanayi devriminden sonra baslayan 
teknolojik gelismeler sürecinde; sahip olunan eski degerler ve inançlar agirligini kaybetmeye baslamis; bu 
dönüsüm rekabete dayali iliskileri güçlendirmistir (Erkan,1999:48). Daha sonraki süreçte ise, sadece 
Osmanlilar degil dünyanin diger toplumlari da bati uygarliginin izinden ve hep onlarin daha da gerisinde 
kalarak yasamak durumunda kalmislardir.   

Osmanlilarin kapitalist gelismede basarili olamamalarinin ilk ve en önemli nedeni olarak özel 
mülkiyetin olmamasi ve onun yani sira ikinci neden olarak ‘ahilik’ sistemi gösterilir. Osmanli 
Imparatorlugu’nda 1858 yilinda çikarilan toprak yasalarina kadar, o zamanlar için temel üretim faktörü 
sayilan toprakta özel mülkiyet söz konusu olmamistir. Tarim toplumu için en önemli kaynak sayilan 
topragin özel mülk edinilememesi ‘mülkiyet’ algisi bakimindan önem tasir. Ayrica Osmanlilarin asker bir 
toplum olmasina isaret edilir. Bütün bunlarin engelleyici olduklarindan kusku duyulmamakla birlikte; 
günümüzde bile, geri kalmisligimiza bunlari dayanak yapmanin anlamli oldugu düsünülemez. Ancak 
kendimizi anlamak ve kisitlarimizi bilmek ve bunlarin üzerine gitmek bakimindan; Osmanlilari derinlemesine 
incelemek gerekli, hatta zorunludur.  

Burada belki, Osmanli insaninin bireyci degil cemaatçi olmaya, para kazanma hirsinin sinirli 
olmasina, yumusak basli olmasina, maceraci olmamasina, cemaatin bir parçasi olmak bakimindan temel 
amacin güvenlik içinde yasamak olmasina yönelik toplumsal degerlerinin girisimciligi engelleyici zihniyet 
yapisinin temel ögeleri oldugunu belirtmekte yarar vardir (Cem, 1982:106 vd.). Ama zaten bu degerler 
kapitalizm öncesine ait toplumsal örgütlenmenin temel ve yüce degerleri oldugu için dünyanin tüm 
toplumlarinda bir dönem geçerli olmustur. Üstelik Osmanli Imparatorlugu’nun bu kadar uzun yasamasinin 
nedenini de bu dayanismaci yapisina baglamak yanlis olmaz.  

Özetle, bu kanitlarin bizim gelenekçi toplumdan modern topluma geçememe durumumuzu 
açiklamakta tek basina yetersiz kaldigini kabul etmek zorundayiz. Çünkü, bizim benzerimiz pek çok 
uygarligin bu toplumsal dönüsümü basariyla tamamladiklarini görmekteyiz. Ancak Osmanlilarda kendine 
özgü bir durum olarak, bati ile iliskilerin Osmanli Imparatorlugu’nun asil unsuru olarak kabul edilen Türkler 
tarafindan degil, azinliklar tarafindan kurulmasi ve yürütülmesi gösterilebilir. Bunun bir sonucu olarak, 
komsu olmalarina ragmen, Türkler ve Avrupalilar uzun süre birbirlerinden uzak yasamislar ve birbirlerinin 
kültürlerine yabanci kalmislardir. Bu saptama özellikle Osmanli cephesi için dogrudur. Çünkü, bati 
kapitalizmi açisindan, iliskilerinin baslangicindan itibaren iyi bir pazar olusturan bu büyük imparatorluk 
Avrupalilar için en azindan bu nedenle ilgi kaynagi olmustur (Tanpinar, 1985: 37 vd.). 
 
OSMANLI IMPARATORLUGU’NDAN TÜRKIYE CUMHURIYETI’NE  

Girisimcilik kurumunun gelismesi ve girisimcinin basarisi söz konusu oldugunda, bir gelenegin 
olusmus olmasi ve bunun süresinin uzunlugu önem tasir. Osmanlidan bize kalan miras göz önüne 
alindiginda, bu bakimdan ‘sorunlu’ oldugumuz açiktir. Bir yandan Osmanlinin sanayilesmesi yenidir ve pek 
güçlü degildir; öte yandan Osmanli ekonomisinde, ticaret ve sanayi faaliyetlerinin çok önemli bir bölümü 
azinliklarin ve yabancilarin elindedir. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisinde Yakup Kepenek, Alman 
kaynaklarinin, Birinci Dünya Savasi’nin patlak verdigi 1914 yilinda, Osmanli Imparatorlugunda sanayi 
kesimindeki sermaye sahiplerinin ve çalisanlarin yalnizca %15’inin Türk asilli oldugunu ortaya koydugunu 
aktarmaktadir (Age.:1763).  Yani Osmanlinin girisimci kesimi Imparatorlugun asli unsuru sayilan Türklerin 
disinda olusmustur ve bu girisimci kesimin Türkiye Cumhuriyeti sinirlari disinda kalmasi, Osmanli 
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Döneminde edinilen birikimlerin Türkiye Cumhuriyeti’ne aktarilmasini genis çapta önleyici olmustur. Bu 
durum, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde, ticarette ve sanayide  sermaye yetersizliginin yani sira; 
yöneticilik ve girisimcilik alanindaki bilgi birikiminde de kopukluk yasanmasina sebep olmustur. 
Cumhuriyet’in kurulus yillarindaki insan kaynaklari açisindan ele alinmasi gereken birinci önemli konu, 
Türkiye nüfusunun 1913-1927 arasinda görülen önemli azalma, sehirlesme oraninin gerilemesi ve etnik 
yapida büyük bir degisme meydana gelmesiyle ilgilidir. Türkiye’nin 1923 sinirlari içindeki nüfusu, 1915 
yilinda 15.7 milyondan 1927 yilinda 13.6 milyona düsmüstür. Bu %13’lük azalmanin önemli bir nedeni 
1913’ü izleyen on yilda Osmanli Imparatorlugu’nun sürekli savas halinde olmasidir. Resmi tahminler 
Osmanli ordularinin bu savaslarda 1.8 milyon insan kaybettigini göstermektedir. Ancak nüfus azalmasinin 
önemli bir bölümü de etnik yapidaki degismeyle baglantilidir. Imparatorlugun sürekli toprak kaybi  ve o 
zamanki yetersizlikler nedeniyle saglikli nüfus verileri olmamakla birlikte; 19. yüzyilin sonlarina dogru, 
nüfusun etnik bilesiminin %77 Müslüman, %10 Ermeni, %9 Rum gayrimüslim azinliklar oldugu 
belirtilmektedir. Rumlar ve Ermeniler daha çok sehirlerde yasamakta ve tarim disi sektörlerde 
çalismaktaydilar. Ayrica Anadolu tariminda ihracata yönelik üretimin gelistirilmesinde ve yeni tekniklerin 
kullanilmasinda da Rum ve Ermeni çiftçileri daha önde gelmekteydi. Hiristiyan azinliklarin okuryazarlik, 
egitim ve saglik kosullari Müslüman Türklerinkinden çok daha iyiydi (Tezel, 1982:87-88).  

1913-1927 arasindaki nüfus azalmasinin toplumsal yapida yarattigi bir baska olumsuzluk, 
kentlesme sürecinde gerileme yasanmasiydi. Cumhuriyetin kuruldugu yillardaki kentli nüfus 1880’lerin bile 
gerisine düsmüstü. 1927 yilina gelindiginde kentli nüfus 1880 yilina göre %20 azalmisti. Yahya Tezel’den 
aktaracak olursak; “Toplam nüfusun azalmasi, etnik yapinin degismesi ve kentlesme olgusunun gerilemesi 
Türkiye ekonomisini elbetteki olumsuz yönlerde etkiledi. Istanbul’daki Rum ve Ermeni nüfusu Cumhuriyet 
döneminde de varligini büyük ölçüde korudugu için gayrimüslim isadamlarinin azalmasi ticaret alaninda 
çarpici bosluklar yaratmadi. Ancak Anadolu’daki imalat sanayi isyerlerinde hem isadamlari hem de isçiler 
arasinda büyük bir yen tutan gayrimüslim nüfusun birkaç yil içinde erimesi, savaslardan önce Anadolu’da 
imalat sanayi diye sayabilecegimiz kuruluslarin birçogunun dagilmasina, yok olmasina yol açti ” (Age:90). 
Osmanli Imparatorlugu’nun kapitalist dünya pazariyla daha çok bütünlesmesiyle birlikte, tarimda ihracata 
yönelik önemli ürün degisiklikleri ortaya çikmis olmakla birlikte; 1920’lerin basinda Türkiye’de kullanilan 
tarim teknikleri çok geriydi ve verimlilik çok düsüktü. Osmanli Imparatorlugu’nun çöktügü yillarda, Türkiye 
ekonomisinin kapitalist metropoller karsisinda sanayi açisindan önemli bir bagimlilik içinde oldugu görülür. 
Tüketim mallari yelpazesinde belli oranlarda disa bagimlilik söz konusu iken, sermaye mallarinin tümü ithal 
ediliyordu. 1913 sanayi sayiminda, ülkemizde 10 yada daha fazla isçi çalistiran imalat sanayi isyeri sayisi 
560, bunlarda çalisan kisi sayisi 35 bindir   (Age:87-93). 

Kisaca 1920’lerin basinda Osmanli ihtisamindan geriye hiçbir sey kalmamis; üstelik uzun yillardir 
savastan savasa kosan  genç ve erkek nüfusu kaybedilmisti. Türkiye Cumhuriyeti yoksul, yarali ve hayatini 
bile güven altinda göremeyen acili bir insan varligi devralmisti. Bunun anlami, toplumu yeniden kuracak 
olan insan yapisinin nicelik ve nitelik yönünden yetersiz olmasidir. 
 
SANAYILESME SÜRECIMIZDE ASAMALAR  

Cumhuriyetin ilk yillarinda, ekonomi politikasinin ana basliklari 1923 yili Subat ayinda toplanan 
Izmir Iktisat Kongresi’nde belirlenmistir. Bu kongredeki düzenlemeler siyasal bagimsizligin kazanildigi ve iç 
güvencenin saglandigi bir ortamda, özel kesim araciligiyla saglanacak bir sanayilesmeyi öngörmüstür.  

1920’li yillarda sanayilesmede dikkate deger bir gelismenin kaydedilememis olmasi nedeniyle, 
sanayiin devlet eliyle gelistirilmesi politikasi uygulamaya konulmustur. 1930’lu yillardaki devletçi 
sanayilesme dis rekabete karsi korunan; özel kesimi destekleyici ve onu gelistirmeye özen gösteren bir 
uygulamadir. 

Ikinci Dünya Savasi’ndan sonraki dönemde, daha sonraki gelismeler bakimindan belirleyici olacak 
sanayilesme politikalari ortaya çikmaya baslamistir. 1946–1960 döneminde, özel sermaye birikimi 
ekonomik ve toplumsal gelismede gittikçe etkili olmaya baslamis; iç pazar genislemis, ekonomik gelismenin 
dis kaynaklara dayali yürütülmesi görüsü gittikçe agir basmaya baslamistir. Bu görüs, yabanci kredi 
saglayan çevrelerce, özellikle Dünya Bankasi tarafindan önerilmekteydi.  

1950 yili sonrasinda, özel kesime öncelik veren ekonomi politikalari egemen oldugu halde, kamu 
kesimi nicelik ve nitelik olarak gelisme gösterdigi gözlemlenmektedir. Bir çeliski gibi görünen bu gelismenin 
temel nedeni, hükümetin ekonomik gelismeyi KIT’ler araciligiyla saglamak zorunda kalmasidir. O yillarda 
özel girisimcilerimiz de kamu olanaklarindan yararlanmayi; onun yerini almaya tercih etmislerdir. Bu 
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dönemde kamu tarafindan üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlari maliyetlerin altinda tutularak; bir yandan 
genel fiyat düzeyinin kararli tutulmasi, öte yandan özel kesime kaynak aktarilmasi saglanmistir. Kamu 
kesiminden özel kesime kaynak aktarmanin bir diger yolu da kamu ve özel sektörün birlikte ortakliklar 
olusturmalaridir. Bu ortakliklara, bu dönemde yabanci sermaye de katilmistir.  

1956’dan sonra özel yatirimlarin da belli ölçüde, ara mallari ve yatirim mallari üretimine yöneldigi 
görülür. Bu gelismede, bu türden mallarin ithalatinda çikan güçlükler de etkili olmustur. Bu dönemde 
üretim ölçeginin küçüklügü olgusu özel yatirimlarin bir gerçegi ve ayni zamanda da sorunudur. Üretim 
ölçeginin, çagdas teknolojik verilere göre etkenlik ve verimlilik saglayacak düzeyin altinda olmasi, 
maliyetlerin yüksek olmasina sebep olmustur. Bu dönemdeki kamu yatirimlari da önemli ölçüde temel 
tüketim mallarina yönelmis; bir bölümü aramallari üretimine girmistir. Bu dönemin bir gerçegi de, kamu 
yatirimlarinin teknolojik düzeyinin özel sektör yatirimlarininkinden daha yüksek olmasidir. 

Planli dönemin basindan 1980’lere uzanan döneme ait dört planin en belirgin özelligi 
sanayilesmeye öncelik vermeleri olmustur. Bu dönemde sanayi yatirimlarina yatirim indirimi, yatirim mallari 
ithalatinda vergi ve harçlarin kismen veya tamamen bagislanmasi, ihracata prim ödenmesi, hizlandirilmis 
amortisman uygulamalari yoluyla tesvikler uygulanmistir. Bu yönleriyle planli dönem, Cumhuriyetin 
kurulusundan 1946 yilina kadar uygulanan sanayilesme politikalarinin bir devami olarak degerlendirilir. 
Ithal ikameci sanayilesmenin ikinci asamasinin tamamlanmasi, yani temel tüketim mallari üretiminden 
sonra dayanikli tüketim mallarinin üretilmesi öngörülmüstür. Bu süreçte yerli ve yabanci özel sermaye, 
dayanikli tüketim mallari üretimine yönlendirilirken; kamu kesimi aramallari üretiminde yogunlastirilmistir. 

Planli dönemin basinda Türkiye, sanayilesme bakimindan bir kavsakta bulunmaktaydi. OECD 
çevreleri ithal ikameci sanayilesmeyi; ABD yardim çevreleri ihracata yönelik sanayilesmeyi önermekteydiler. 

1963-1980 döneminde, dis ticaret politikalarinin ithal ikameci sanayilere sagladigi koruma 
oranlari, verimlilik artisi ve sinai ürün ihracatini engelleyecek oranda yüksek olmustur. Türkiye’nin 
sanayilesme sürecinde 1980 yilina kadar uyguladigi içe dönük, disa bagimli ve devlet eliyle yürütülen ithal 
ikameci uygulamadan; 1980’den sonra disa açik, serbest piyasaya dayali bir politikaya geçis söz 
konusudur. 

1980 yili, asagi yukari 1970’lerin ortalarina kadar göreceli olarak basariyla uygulanan ithal ikameci 
birikim politikasinin terk edildigi yil olmustur. 1980 yili ayni zamanda kurumsal yapilar ve bunlarin 
düzenlenme biçimleri bakimindan bir dönüm noktasini simgelemektedir. Hizli fiyat artislari, üretim 
darbogazlari, dis açiklarin büyümesi ve dis borçlarin yüksek düzeylere ulasmasi biçiminde ortaya çikan 
ekonomik kriz; zamanla siyasal ve toplumsal bir krize dönüsmüs ve sonuçta köklü bir degisiklige gidilmistir. 
Ekonominin bozulan iç ve dis dengelerinin yeniden kurulmasi amacina yönelik olan ‘24 Ocak Kararlari’ 
olarak bilinen ekonomik istikrar önlemleri ayni yil uygulamaya konmustur. Istikrar programinda yer alan 
önlemlerden ilki, iç ve dis piyasalarda fiyat serbestligini ve piyasa mekanizmasinin kamusal düzenlemelere 
konu olmaksizin islemesini öngörmekteydi. Ikinci olarak bu düzenlemeler üretimin ve birikimin uluslararasi 
rekabetçi isbölümü kurallarina göre yapilmasini ve ekonominin uzun dönemde kapitalist dünya 
ekonomisiyle bütünlesmesini önemsemekteydi. ‘Serbest piyasa kosullarinda disa açilma’ 1980’li yillarda 
uygulanan birikim rejiminin temel ögesiydi. Böylece, ekonomide uzun dönemli disa açik bir yapisal degisim 
hedeflenmisti. 

1980 sonrasi iktisat politikalari düsük ücret, yüksek faiz orani ve yüksek döviz kuru seklinde 
formüle edilebilir. Daha önceki dönemde dis dengelerin bozulmasinin baslica sorumlusu olarak asiri degerli 
döviz kuru, ithal yasaklari ve ihracatin özendirilmemesi görüldügünden; istikrar ve disa açilma programinda 
öncelikle ulusal paranin dis degerinin sürekli düsürülmesi ve günlük ayarlamalara dayali esnek bir kur 
politikasinin izlenmesi; ihracatin ve diger döviz kazandirici faaliyetlerin özendirilmesi ve ithalatin 
serbestlestirilmesi olarak belirlenmistir. 

Ihracat, kur ayarlamalari yaninda, para ve maliye politikalarinin çesitli özendirme araçlariyla (vergi 
iadesi, ihracat kredisi, v.b.) desteklenmis; böylece ihracat kârli bir ekonomik faaliyet haline getirilmis ve 
ihracat mallarinin dis pazarlarda fiyat yönünden rekabet güçleri artis göstermistir. Sürekli reel 
devalüasyonlara dayali kur politikasi, ihracata yönelik en önemli özendirme araci olmus; bunun sonucu 
olarak özellikle sanayi mallari ihracatinda önemli artislar elde edilmistir.  Bunun önemli bir sonucu, döviz 
yoklugundan kaynaklanan it halat tikaniklarinin büyük ölçüde giderilmesidir. Bunun yaninda, ücret 
artislarinin kisitlanmasinin bir sonucu olarak, iç talebin kisilmasina da deginmek yerinde olur. Bu yolla, var 
olan sanayiin üretim yapisini disa açilma yönünde dönüstürmek mümkün olmustur. 
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1980 yilindan sonra izlenen iktisat politikalariyla, tasarruf-yatirim egiliminin yüksek oldugu 
varsayilan toplum kesimlerine özendirmeler yoluyla önemli gelir transferi yapilmistir. Bu önlemler 
sermayenin daha uygun kosullarda yeniden degerlendirilmesini hedefleyerek, kaynak dagilimini disa açilma 
dogrultusunda yeniden belirlemeye yöneliktir. Ancak yurtiçi tasarruflari artirmasi beklenen bu politikanin 
yüksek ve reel pozitif faiz oranlarina karsin basarili oldugunu söylemek güçtür. Üstelik, yüksek faiz 
politikasinin önemli bir sonucu, yatirim egilimini zayiflatmasi ve enflasyonist süreci beslemesi olmustur. 

Baslangiçta talebi kisip iç pazari daraltarak ekonomiyi disari açmanin bir araci olarak kullanilan 
yüksek faiz politikasi, kamu kesimini ve sanayii iç borç sorununa sürüklemis, gelir bölüsümünü bozmus, 
toplumun üretken kesimlerinden rantçi kesime reel bir servet aktarimina yol açmistir. Bunun sonucunda 
bankalarin mali sistemdeki egemenligi pekismis; bu da sermaye piyasasinin gelismesini uzun süre 
engelleyip, üretken yatirimlari caydirarak ülkenin yeni bir sanayi yapilanmasina ve degisim sürecine 
girmesini geciktirmistir. 

Istikrar ve disa açilma programinin uygulandigi 1980’li yillarda en olumsuz gelisme sanayi 
yatirimlarinda gözlenmektedir. Imalat sanayii alaninda yapilan özel kesim yatirimlarinin, bu kesimin toplam 
yatirimlari içindeki orani 1979 yilinda %34 iken, 1991 yilinda %29.8 olmustur (Eser, 1993:82). Daha açik 
bir deyisle yatirim egiliminde düsüs olmustur. 1970’li yillarda özellikle imalat sanayii alaninda büyük bir 
yatirim atilimi gerçeklestiren Türkiye, 1980’li yillarda kamu sektörünün (yapilan siyasal tercihlerin sonucu 
olarak) sanayiden çekilmesi ve özel sektörün ortaya çikan yatirim boslugunu dolduramamasi nedeniyle; 
1990’lara sanayilesmesi gecikmis bir ülke olarak girmistir. Bir yandan yüksek enflasyonun ve düsük ücret 
politikasinin mal ve hizmet talebini daraltmasi, öte yandan çok yüksek oranlara ulasan kredi faizlerinin 
caydirici etkisi; sanayide kurulu üretim kapasitelerinin daha yüksek oranlarda kullanilmasini ve kapasite 
artirici yeni yatirimlarin yapilmasini engellemistir. Yapilan yatirimlar ise ya darbogaz  giderici yenileme 
yatirimlari ya da hafif sanayi alaninda küçük ölçekli yatirimlar olarak kalmistir. Günümüze kadar gelen 
dönemde, Türkiye’nin disa açik birikim modeliyle yeni bir sinai yapilanma sürecine girdigini ve belirli bir 
büyüme ve teknolojik gelisme dinamiginin sürdürülebildigini söylemek zordur. Artik gelir bölüsümünü 
bozup iç talebi kisarak ihracati artirma ve hizli büyümeyi saglamanin sinirlarina ulasilmistir. 

1980 sonrasi dönemin yapisal olumsuzluklari gelir ve kaynak dagiliminin çarpitilmasi, kamusal ve 
özel isletmelerde verimliligin artirilamamasi ve sanayi için yapisal bir nitelik tasiyan degisimin 
gerçeklestirilememesidir. 

Geçmiste de asil sorun olan ve ithal ikameci birikim rejiminin tikanarak krize girmesinde rol 
oynayan düsük verimlilik düzeyleri, disa açik – ihracata dayali bu birikim rejiminin de en büyük 
çeliskilerinden biridir. Türkiye son yillarda verimlilik artislarini sinirlayan altyapi eksikliklerini büyük ölçüde 
gidermistir. Ancak bu gelisme imalat sanayii yatirimlarinin gerilemesi ve sanayilesmenin arka plana itilmesi 
pahasina olmustur. 

Dönem boyunca iç talebi kisarak ihracata yönelen, yeni kapasitelerin yaratilmasindan çok kurulu 
kapasitelerden yararlanan ve bugün uluslararasi rekabete açilmasi için yeni yatirimlara ihtiyaç duyan bir 
sanayi yapisi ile karsi karsiya bulunulmaktadir.  

1980 sonrasi ekonomi politikalarinin temel yönelislerinden birisi, ekonominin rekabetçi kosullar 
altinda islerlik göstermesinin önüne geçen her türlü engelin kaldirilmasi ve kamu kesiminin küçültülmesiydi. 
Ancak, özellikle 1980’lerin ikinci yarisinda kamu harcama profilinin degiserek kamu yatirimlarinin altyapida 
yogunlasmasi ve yüksek düzeyde seyreden kamu açiklarinin finansmaninin borçlanmaya dayali olusu bu 
kesimin büyümesine yol açmis ve istikrar programinin uygulanmasini zorlastirmistir. Kamu kesimini 
küçültme konusu kararli bir sekilde gündemde tutulmasina karsin; bu kesimin hizla büyümesinin denetim 
altina alinamamasi öngörülen politikalarin basarisizligi olmustur. 
 
GIRISIMCILIGIMIZIN GEÇIRDIGI ASAMALAR 

Türkiye ekonomisinde girisimcilik üzerine yapilan ilk kapsamli arastirma, 1960’li yillarin basinda 
Dünya Bankasi’nin destegi ile 1961 yilinda gerçeklestirilen Arif Payaslioglu’nun Türkiye’de Özel Sanayi 
Alaninda Mütesebbisler ve Tesebbüsler baslikli arastirmasidir. Bu arastirmanin sonuçlarina kisaca göz 
atmak yararli olacaktir. O yillarda 50 ve daha fazla çalisani olan isletmelerin sayisi 367’dir ve bunlar daha 
çok Istanbul (199 isletme) ve Izmir (90 isletme) çerçevesinde yogunlasmak üzere; Adana, Ankara, Bursa 
ve Eskisehir’de bulunmaktadirlar. Arastirma bunlarin yarisina (184 isletmeye) ulasmayi hedeflemis; fakat 
çalisma 138 isletme üzerinde gerçeklestirilmistir. Arastirmanin bulgulari, o zamanki girisimcilerimizin 
tasidiklari özellikler ve bakis açilari bakimindan bazi ipuçlari vermektedir. Girisimcilerin is hayatina 
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atilmalarinda etkili olan faktörler bilgi ve tecrübe, sermaye ve muhitteki sartlar olarak belirlenmistir 
(Payaslioglu,1961:29). Sanayi hayatina atilmayi tesvik eden veya engelleyen çevresel kosullar genellikle 
sosyo-ekonomik kosullar olarak; özellikle   piyasa durumu, teknoloji, nitelikli isgücü ve onun akiskanlig i ve 
sosyal degerler seklinde dile getirilmektedir (Age:35). Zihniyet yapisi bakimindan önemli bir bulgu, 
Payaslioglu’nun ifadesiyle “mütesebbislere gerekli sermayeyi ne sekilde temin ettikleri yolunda direkt bir 
soru sorulmus olmakla birlikte; bu soruya verilen cevaplarin tatminkar olmadigi görülmüstür” seklinde 
aktarilmaktadir (Age:40). Bir baska nokta, girisimcilerin üçte birinin isçilere grev hakki taninmasini uygun 
bulmamalaridir. Girisimcilerin KIT’ler hakkindaki görüsleri genellikle olumsuz olup; beste ikisi aleyhinde, 
yaklasik beste ikisi ise hem lehinde hem de aleyhinde görüs bildirmislerdir. Girisimciler, toplumda bireye 
sayginlik saglayan degerleri karakter ve sahsiyet, tahsil, mensup olunan aile ve zenginlik olarak 
siralamaktadirlar (Age:43- 46). Girisimcilerin %54’ü sanayiciligin toplumda birinci sirada sayginligi (itibari) 
olan bir meslek olarak degerlendirdigi görülmektedir. Yine sanayicilerin çogu bu sayginligin zaman içinde 
arttigi düsünmektedir. 

Türk girisimcisi üzerine bir baska arastirma 1974 yilinda Erdogan Soral tarafindan yapilmistir. 
Burada da girisimcinin bir önceki arastirmada sergilenen bir yapida oldugu görülmektedir. Kisacasi ithal 
ikameci politikalarin güdüldügü  bu 60’li ve 70’li yillarda, sayilari fazla olmayan ve belli bir cografya içinde 
faaliyette bulunan sanayicilerimiz ve isadamlarimiz korunmak, kayirilmak ve tesvik edilmek istemektedirler.  

1980 sonrasinin gelismeleri ekonomiyi harekete geçirmis, girisimlerin sayisi ülke düzeyinde artis 
ve yayginlik göstermeye baslamis; çesitlenme olmustur. Daha yakin zamanlarda, girisimciler (sanayiciler, 
isadamlari) üzerine yapilan arastirmalarin hem sayisi artmis hem de konular ve arastirma yöntemleri 
çesitlenmeye baslamistir. Arastirma alanlari daraltilmis (bölgesel veya belli bir islev çevresinde 
tanimlanmis) alan arastirmalarinin yani sira; bir tek firmayi inceleme konusu yapan arastirmalar da 
(monografiler) yapilmistir. 1990 sonrasindaki bu çalismalarin önde gelenlerine kronolojik olarak kisaca göz 
atilacaktir.  

Imalat sanayiinde ülkesel çaptaki bir baska çalisma, ISO tarafindan 1992 yilinda yaptirilmistir 
(Katircioglu v.d., 1992). Bu çalismada,  özel kesim imalat sanayii isletmelerinde davranis kaliplari ve yatirim 
kararlari incelemeye alinmistir. 1992 yilinda yaklasik 7000 olarak belirlenen ISO üyesi firmayi temsil etmek 
üzere 350 firmaya ulasilmasi hedeflenmis; ancak arastirma 186 firma ile gerçeklestirilmistir. Arastirmanin 
sonuçlari zihniyet bakimindan ipucu veren bulgular açisindan gözden geçirilecek olursa  firmalarin kurulus 
nedenleri arasinda ‘talep kosullarinin uygunlugu’nun yani sira ‘tesvikler’ önplana çikmaktadir. (Katircioglu 
v.d., 1992: 189 –199).  

Örnegin Canan Çilingir ve Erol Sayin Ankara’da OSTIM’de yaptiklari bir incelemede su 
sonuçlara ulasmislardir (Çilingir ve Sayin, 1995: 40-44).  

Bulgularina yer verilecek olan bir baska çalisma, Ege Bölgesindeki yatirimcilarin profilini belirlemek 
üzere yapilan bir arastirmadir (Tinar v.d., 1996). Arastirmanin sonuçlarina göre, Egeli yatirimcilar için su 
saptamalar yapilmistir: 1980 ve 1990’daki gelismeler 1950 sonrasi gelismelerin bir örnegidir. Bu özellik 
ticaret kesiminde olusturulan sermayenin sanayie yönlenmesi ve ticaret kesiminden gelen girisimcilerin 
yani tüccarin sanayici kimligini kazanmasidir. Egeli yatirimcilarin ekonomik olaylara bakisinda rasyonellik 
önem kazanmakta ve geleneksel girisimci tipinden uzaklasma olmaktadir. Yeni kusak yatirimci tipi bölgenin 
ekonomik gelismesine önem vermekte ve kendi gelismesini ülkenin, bölgenin gelismesi ile 
özdeslestirmektedir. Bu çerçevede; bölge yatirimcisi ‘köklülesme’ ve ‘modernlesme’ egilimi içinde oldugunu 
sergilemektedir. Bu üçüncü kusak yatirimci; üst düzeyde ögrenim görmüs, isletme yönetiminde geleneksel 
isletme tekniklerinden uzaklasan, modern isletmecilik tekniklerini isyerinde uygulamaya çalisan, ekonomik 
kararlarinda rasyonel davranabilme özelliklerini sergileyen, günümüz dünyasi kosullarinda genis bir 
perspektiften olaylara yaklasabilen, ülkenin ekonomik, sosyal, siyasal sorunlariyla yakindan ilgilenen 
özelliklere sahip görünmektedir. Bölge yatirimcisinda, girisimcilik köken olarak dayanagini büyük ölçüde 
sanayi ve ticaretten, kismen de küçük imalat ve tarimdan almaktadir. Yatirimcilarin kisilik performansi 
açisindan kendilerinden önceki girisimciler hakkinda kullandiklari olumlu sifatlar “dürüstlük ve kendine 
güven” olmustur. Kendi yatirimci potansiyelleri için olumlu degerlendirmeleri “yenilikçilik, risk alma, uzak 
görüslülük” olarak belirlenmistir. Sanayiciler bu niteliklere sahip olduklarini belirtmekle birlikte; bu degerleri 
tutumlarina yeterince yansitamamaktadirlar. Yatirimci kendi isyerindeki yönetimin her kademesinde 
‘müdahaleci’ karakterini vurgulamakta; ayrintilari kendi görevi olarak görmektedir. Kendi isyerlerinde, 
profesyonel yöneticiler konusunda istekli olduklarini belirtmekle birlikte; uygulamada profesyonel 
yöneticilerle yetki ve sorumluluk çatismasini sürekli yasamaktadirlar (Tinar v.d., 1996: 79-80). 
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Ilgi çekici bir çalisma da, Adanali bir sanayici aile üzerinde yapilan bir monografik arastirmadir 
(Aktan, 1996: 231-246) :  

Yakin dönemde yapilan bir baska çalisma, Ayse Bugra’nin 1997 yilinda yayinlanan Devlet ve 
Isadamlari baslikli arastirmasi girisimcilerimizin zihniyet yapisina tanimak bakimindan önemli ipuçlari 
verir. Bugra bu çalismanin amacini ‘belirli bir toplumda, is hayatini biçimlendiren unsurlarin incelenebilecegi 
bir analitik çerçeve olusturmak’ olarak belirlemektedir. Arastirma büyük sanayi kuruluslarindan kirk kisiyle 
yapilan görüsmelere dayandirilmistir. 

Bugra’ya göre, Türk isadamlari, devleti, karsilastiklari güçlüklerin en önemli kaynagi olarak 
görmektedirler. Ama ayni zamanda da, yalniz servetlerini degil; toplumsal konumlarini da devlete borçlu 
olduklarinin farkindadirlar (Bugra, 1997: 17). Bu saptamanin, tarihsel temellerine inen arastirici, Türk 
girisimci sinifinin olusumunun devlet müdahalesiyle oldugunun ve ulusal gelisme programinin bir parçasi 
olarak belirdiginin altini çizmektedir. Buna karsilik arastirmada vurgulanan su durum, gözden 
kaçirilmamalidir. Bugra’nin ifadeleriyle; “Türk iktisat tarihi üzerine yapilan arastirmalarin büyük bölümü 
toplumun kültürel dokusu bakimindan söyle bir saptamada bulunuyor: Toplumun is davranisina ve 
ekonomik gelismeye olan bakisi, girisimci etkinliklerine olumsuz tavir alindigini gösteriyor. Türk iktisat tarihi 
incelemelerinde, girisimcilik faaliyetinin öneminin taninmadigi ve bu faaliyete karsi geleneksellesmis bir 
saygi noksanligi bulundugu fikrini vurgular” (A.g.e. : 64). 

Bugra arastirmanin sonucunda su saptamalarda bulunmaktadir (Bkz. A.g.e.: 357-364): 
Ülkedeki iktisat politikasi süreçlerine bakildiginda, sürekliligin degisimden daha önemli oldugu 

görülmektedir. Bu alanda, büyük isadamlarinin toplumsal statüsünü saglamlastiran önemli ekonomik ve 
kurumsal gelismelere ragmen; özel sektörün, devlet karsisindaki güçsüzlügünün sürdügü söylenebilir. 

Türkiye'de özel sektörün, bir sanayici bilinci edinemeden gelistigi; spekülatif kaygilarin, çogu 
zaman, verimlilik (üretkenlik) artisina yönelik kaygilarin önüne geçtigi; sanayi isletmelerinin özünde ticaret 
isletmeleri olarak faaliyet gösterdikleri belirtilmelidir. 

1980’li yillarda yürütülen politikalarla, piyasa sisteminin gerektirdigi kurumsal altyapiyi olusturma 
yolunda bazi önemli adimlar atilmasina ragmen; devlet (belki de Cumhuriyet döneminin bütün iktidarlari 
sirasinda oldugundan çok daha agir bir biçimde) isadamlarinin günlük kaygilarinin merkezine yerlesmis 
duruma gelmistir. 1980’li yillardaki iktisat politikasi ortami, girisimcinin tavirlarini ve davranislarini eskisi gibi 
etkilemeyi sürdürmüstür. Bir yandan hükümet politikalarinin istikrarsizligi bu tür davranislarin 
güçlenmesinde etkili olurken; öte yandan (ulusal ekonomi içindeki giderek artan önemleri sayesinde) 
isadamlari da politika sürecini kendi çikarlari dogrultusunda etkileyerek ve amaçlarindan saptirarak, bu 
sürecin keyfiligini artirmislardir. 

Sirket yapilarinin incelenmesi, ekonomik rasyonalite kavramina dayanan alisilagelmis yaklasimlarin 
disina çikildigini göstermektedir. Sirketler farkli sektörlerde faaliyet göstermektedirler. Bu tür çok faaliyetli 
sirketlerin, geç sanayilesmis ülke ekonomilerinde önemli rol oynadiklari görülmektedir. 

Girisimcilik ortami ile politik ortam arasindaki iliskiler oldukça girifttir.  
Ülkemizin ve genelde geç sanayilesmis tüm ülkelerin yakin tarihlerinin en belirleyici özelliginin, 

çogu zaman IMF’den ve Dünya Bankasi’dan alinan destekle uygulamaya konulan ‘yapisal düzenleme 
programlari’ oldugu söylenebilir. 

 Burada sonuçlarina yer verilecek son arastirma, Dilek Eyuboglu'nun  Anadolu Sanayiinde 
Girisimci Özellikleri adini tasiyan 2000 yilinda kaleme alinan arastirmasidir. Burada önce, arastirmanin 
yapildigi dönemde Anadolu'daki yapi ve girisimcilerin özellikleri verimlilik bakis açisiyla mercek altina 
alinmistir (Bkz. Eyuboglu, 2000:62-115): Zihniyet açisindan ise bazi saptamalara yer verilmistir: dinamik 
girisimci sayisi azligi; firma yapilarina aile sirketleri egemen oldugu; Anadolu’daki sanayi dünyasi orta yasli, 
büyük bir çogunlukla o sehrin yerlisi olan evli erkeklerin egemen olduklari bir dünyadan olustugu; 
girisimcilerin gördükleri ögrenimin, girisimci basarisi açisindan açiklayici görünmedigi; sanayicilerin 
girisimci- yatirimci- yönetici özelliklerini birlikte tasidiklari; Anadolu sanayicisinin ‘görev sonucuna yönelik 
girisimci’ profili çizdigi; girisimci kusaklari degismekle birlikte; zihniyette önemli bir degisiklik gözlenmedigi; 
girisimcilerin devletle iliskilerinde çeliskili bir anlayisla hareket ettikleri, ilkelerle ve kurallarla hareket 
etmenin gerekliligini savunmakla birlikte, bunlari islerine geldigi sekilde yorumlamaya yatkinlik 
gösterdikleri; bütün bu özellikleri nedeniyle rasyonellesme bakimindan bazi mesafelerin kat edilmesi 
gerektigi ve  Anadolulu girisimcilerin çagdaslasmanin esiginde olduklari sonucuna varilmaktadir. 
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FIAS’in arastirmasina göre, Türkiye'de yatirimcilarin harcadiklari zamanin yaklasik %20’si, kamu 
kuruluslarinda gerçeklestirilecek çalismalara, kisaca bürokratik islemlere ayrilmaktadir. Bu oran, Orta ve 
Dogu Avrupa ülkelerinde %8, Latin Amerika ülkelerinde ise %4’tür. 

Idari islemlerin çoklugu nedeniyle harcanan zaman bir yandan maliyetleri yükseltirken; yol açtigi 
gecikmeler enflasyonist ortamda belirsizlikleri artirmaktadir. Engellerin is maliyetini artirdigi bir ortamda, 
yatirimcilar ‘resmî olmayan ödemeler’e giristiklerini dile getirmektedirler. Girisimciler bu davranislarini 
‘süreci hizlandirmak ve memurlarla iyi iliskileri korumak amaciyla verilmis hediye ve bagis’ olarak 
nitelendirmektedirler. Girisimciler yetki karmasasi, onaylamalarda ve denetlemelerde ayni isin tekrar tekrar 
yapilmasi nedeniyle bu yolu izlediklerini dile getirmektedirler (Bkz. Radikal, 9 Kasim 2001). 
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ÖZET 

Bugünün dünyasinda isletmeler hizli  degisim, bilgiye dayali  rekabet, küresellesme ve sektörler 
arasi hizli geçis gibi gelismelerle sikça karsilasmaktadir. Bu gelismeleri sezebilmekve  cevap verebilmek için 
kurumsal düzeyde buna uygun anlayislarin ve yapilarin gelistirilmesi gerekli olmaktadir.  Organizasyonlarin 
önemli kismi proaktif davranislar, yenilikçi uygulamalar ve risk alabilme özellikleri diger bir deyisle 
girisimsel yönelimli olma ile,  ürün-pazar firsatlarindan yararlanmaya çalismaktadir. KOBI’ler daha çok 
girisimci özellikleri ile ön plana çikan  isletmeler olarak degerlendirilmektedir.  Bu arastirmada girisimsel 
yönelimi yüksek  olan ile  girisimsel yönelimi düsük olan ihracatçi KOBI’lerin,  üstün ve zayif yönleri ile 
finansal performanslarinin kiyaslamasi yapilmistir. Arastirma sonucunda girisimsel yönelimi yüksek ihracatçi 
KOBI’lerin, düsük girisimsel yönelimli olanlara kiyasla daha üstün performans ortalamalarina ve diger 
arastirma konulari açisindan da daha yüksek ortalama degerlere sahip olduklari tesbit edilmistir. 

Anahtar kelimeler: Girisimsel yönelim, ihracat, KOBI’ler. 
 

1.GIRIS 
Türkiye’de 2004 yili içerisinde ihracat yapan isletmelerin sayisi 40000’i geçmis bulunmasina karsin 

ihracatin toplam tutarinin yüzde 65'ini en büyük 500 sanayi firmasinin yaptigi belirlenmistir (Satici, 2005).  
Ihracatçi firmalarin içinde  çok sayida KOBI olmasina ragmen, bunlarin  dis pazarlara yaptiklari ihracat 
tutari oldukça düsük düzeyde kalmaktadir (Ugural, 2005).  Küçük ve orta ölçekli sanayi isletmelerinin 
ihracata yönelmeleri ve ayni zamanda mevcut ihracatçi KOBI’lerin ihracat rakamlarini yükseltmeye yönelik 
çalismalari bu nedenle daha da önem kazanmaktadir. KOBI’lerin ihracatçi olabilme ve ya ihracat 
miktarlarini artirabilmeleri için, bu tür firmalarin girisimsel yönelimli olarak hareket etmelerinin önemli 
katkilar yapabilecegi belirtilebilir. Girisimsel yönelimli ihracatçi KOBI’lerle girisimsel yönelimli olmayan 
ihracatçi KOBI’lerin güçlü yönlerini tesbit etmekle, girisimsel yönelimli olmanin önemi ortaya konabilir. Ayni 
sekilde girisimsel yönelimi yüksek ve düsük olan ihracatçi ve ihracatçi olmayan KOBI’lerin güçlü yönlerinin  
belirlenmesiyle de önemli bilgiler saglanabilir.   

Çagdas girisimcilik arastirmalari ekonomist Joseph Schumpeter (1883-1950) ile baslamistir. 
Schumpeter ekonomik gelismenin ana aracinin yeni ürünler, yeni üretim metodlari ve ekonomik faaliyetleri 
uyaran diger yenilik leri ortaya çikaran girisimcilerin oldugunu ileri sürmüstür (Noteboom, 1994). 
Schumpeter girisimciligi, girisimcinin mevcut ürünleri ya da üretim metodlarini sürekli olarak yenileriyle 
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degistirdigi ya da imha ettigi bir ”yaratici yikim” süreci olarak tanim lar. Schumpeter’in arastirmalarinin 
genellikle bireysel girisim faaliyetleri üzerinde yogunlastigi söylenebilirse de bir çok arastirmaci (Burgelman, 
1983; Covin ve Slevin 1991; Miller, 1983; Zahra, 1993) girisimciligin sirket düzeyinde ele alinmasi gerekli 
bir olgu oldugunu ileri sürer. Bu yaklasimdan yola çikildiginda sirket girisimciliginin davranissal bir olgu 
oldugu ve bütün sirketlerin “oldukça tutucudan”, “oldukça girisimciye” kadar uzanan bir düzlem üzerinde 
yer aldigi söylenebilir. Girisimci firmalar; risk alici, yenilikçi ve proaktiftirler. Aksine tutucu firmalar risk 
almayan, daha az yenilikçi ve daha çok “bekle ve gör” ilkesini benimserler. Bu düzlemdeki bir firmanin 
konumu, onun girisimci yogunlugu olarak atfedilir (Barringer and Bluedorn; 1999). 

Lumpkin ve Dess (1996), sirket girisimciligini yeni ya da mevcut ürün/hizmetlerle, yeni ya da 
kurulmus pazarlara ilk kez girmeyi ifade eden “yeni giris” olarak girisimciligi tanimlamislardir. Sirket 
girisimciligi ürün yeniliklerini, risk almayi ve proaktif davranmayi (Covin ve Slevin, 1991); bunlara ilave 
olarak yeni bir ise girismeyi, isletme içi girisimciligi (Kuratko ve digerleri, 1990) ve organizasyonel 
yenilenmeyi (Sathe, 1989; Guth ve Ginsberg, 1991) içerir. Sirket girisimciligi açisindan yenilik; ürünler, 
üretim süreçleri ve organizasyonel sistemleri olusturma ve tanitma açisindan sirketin kararliligini ifade eder 
(Lumpkin ve Dess, 1996). Yeni bir ise girme, sirketin mevcut ve yeni pazarlarda yeni faaliyetleri genisletme 
ile yeni is alanlarina yatirim yapmasidir (Guth ve Ginsberg, 1991). Stratejik yenilenme; is yada faaliyet 
alanini degistirme, rekabetçi yaklasimi degistirme ya da her ikisini degistirmekle sirket operasyonlarinin 
yeniden canlandirilmasini yansitir (Zahra, 1993). Daha açik bir ifade ile stratejik yenilenme; sirket düzeyi 
stratejileri (ürün pazar alanini belirleme gibi) ve isletme düzeyi stratejilerinin (sürdürülebilir rekabet 
avantajlarinin kaynaklarini belirleme gibi) her ikisinin ele alinmasini gerektirir (Dess, 1999). 

Girisimsel yönelimi dogru temeller üzerinde yapilandirmak için, özellikle yönetimsel risk alma 
kavraminin irdelenmesi gereklidir. Yönetimsel risk alma, sirket girisimciliginin önemli bir kismini teskil eder. 
Ancak sirket girisimciligi, ar-ge projelerinde üstlenilen riskten daha kapsamli bir riski ifade eder. Tek basina 
yüksek ar-ge harcamalari, içsel etkinsizlige, dolayisiyla risk almaktan ziyade yeni ürün ya da teknolojiyi 
ortaya çikarmak için kaynaklari gereksiz bir sekilde tüketmeye neden olabilir (Zahra, 1996). Arastirmalarin 
bir çogu, yüksek ar-ge harcamalarinin daha çok ürün ve süreç yeniligine neden oldugunu ileri sürmesine 
ragmen, Kochar ve David (1996) bu durumun daha detayli arastirilmasi gerektigi ileri sürmektedirler. Ayni 
sekilde bir sirketin sahip oldugu patent miktari finansal olarak çok büyük deger tasimayabilir ve büyük 
karlar saglamayabilir (Zahra, 1996).  

Girisimsel yönelim birey ve sirket gelisimini destekleyen bir anlayis olusturmasi nedeniyle sirket 
degerini artirabilir. Bu anlayis özellikle karsilikli fonksiyonel isbirligini tesvik eden bir organizasyonel kültür 
olusturma, pazara sirketin daha hizli cevap vermesini saglama ve çalisanlara yaratici yeteneklerini kullanma 
firsati verme ile elde edilebilir (Zahra, 1996). Sirket girisimciliginin potansiyel katkilarina ragmen, 
yöneticiler girisimci faaliyetlerin rekabet gücünde azalmalara neden olabildigi (Franko, 1989) ve yüksek 
basarisizlik riski tasiyabildigi için (Zahra ve  Covin, 1995) genelde pek istekli davranmazlar. Girisimci 
faaliyetlerin neden oldugu basarisizliklarin yöneticilerin issiz kalma ihtimalini artirmasi ve yönetici 
kariyerlerini olumsuz etkilemesi de  bu isteksizligin diger nedenleridir (Zahra, 1996).  

 
2. METODOLOJI, ANALIZ VE BULGULAR 

Arastirma Türkiye’de farkli sektörlerde faaliyet gösteren 10-250 arasi çalisana sahip  102 KOBI 
üzerinde yapilmistir. Arastirmada girisimsel yönelimi yüksek ve düsük olan KOBI’ler belirlenmis ve girisimsel 
yönelimi yüksek ve düsük olan KOBI’lerin rakiplerine oranla güçlü yönleri ve  finansal performanslari tesbit 
edilmis ve degerlendirilmistir. Girisimsel yönelimi ölçmek için sorulan sorular Liu ve digerlerinin (2002) ile 
Birkinshaw ve digerlerinin (1999) eserlerinden yararlanilarak gelistirilmistir. Girisimsel yönelimin yüksek ya 
da düsüklügü bu degiskeni ölçmek için sorulan sorulara verilen cevaplarin ortalamasi alinarak yapilmis ve 
ortalamadan yüksek olanlara girisimsel yönelimi yüksek ve düsük olanlara da girisimsel yönelimi düsük 
olarak degerlendirilmistir.Bu süreçten sonra; girisimsel yönelimi yüksek KOBI’lerde ihracat yapan ve 
yapmayanlarin güçlü yönleri ve finansal performanslari degerlendirilmistir. Son olarak girisimsel yönelimi 
düsük KOBI’lerde  ihracat yapan ve yapmayanlarin güçlü yönleri ve finansal performansi 
degerlendirilmistir.  Elde edilen bulgularda girisimsel yönelimi yüksek KOBI’lerin, girisimsel performansi 
düsük olan KOBI’lere oranla finansal performansinin yüksek oldugu; girisimsel yönelimi yüksek KOBI’lerin 
rakiplere oranla sahip olduklari  güçlü alanlarin, düsük girisimsel yönelime sahip KOBI’lere oranla daha 
yüksek ortalamalara sahip oldugu tesbit edilmistir. Ayrica girisimsel yönelimi yüksek ve ihracat yapan 
KOBI’lerin güçlü yönlerinin ve finansal performans ortalamalarinin daha yüksek oldugu tesbit edilmistir.  
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Girisimsel yönelimi yüksek KOBI’lerin  
(ortalama > 3.87) rakiplerine oranla 
güçlü olduklari alanlar 
N = 62 

O
rt

al
am

a 

Girisimsel yönelimi düsük KOBI’lerin 
(ortalama < 3.87) rakiplerine oranla 
güçlü olduklari alanlar 
N = 40 

O
rt

al
am

a 

1. Müsteri memnuniyeti 4.13 1. Teknik uzmanlik 3.90 

2. Teknik uzmanlik  4.08 2. Yüksek oranda verimli personele sahip 
olma  

3.75 

3. Yönetimle ilgili özel uzmanlik 4.03 3. Müsteri memnuniyeti  3.70 
4. Firma gelisimine önemli katkilar yapan 
personele sahip olma  

4.01 4. Yönetimle ilgili özel uzmanlik  3.70 

5. Pazarlama uzmanligi  4.01 5. Ürün ve hizmet gelistirme ile ilgili özel 
uzmanlik  

3.68 
 

6. Yenilikçi pazarlarda faaliyet gösterme  4.00 6. Firma gelisimine önemli katkilar yapan 
personele sahip olma  

3.65 

7. Müsteri hizmetleri ile ilgili özel uzmanlik 3.95 7. Müsteri hizmetleri i le ilgili özel uzmanlik 3.60 
8. Ürün ve hizmet gelistirme ile ilgili özel 
uzmanlik  

3.95 8. Yeni ürün gelistirme basarisi  3.43 

9. Yüksek oranda verimli personele sahip 
olma  

3.94 9. Üstün müsteri hizmeti veren egitilmis 
personele sahip olma  

3.35 

10. Servis ve ürün kalitesini artirma 3.91 10. Yeni ürün/hizmet fikirleri sunan 
personele sahip olma  

3.35 

11. Yeni ürün/hizmet fikirleri sunan 
personele sahip olma 

3.88 11. Yenilikçi pazarlarda faaliyet gösterme  3.35 

12. Yeni ürün gelistirme basarisi 3.86 12. Servis ve ürün kalitesini artirma  3.34 
13. Ürün/hizmetleri pazarlama kapasitesi 
yüksek çalisanlara sahip olma  

3.80 13. Ürün/hizmetleri pazarlama kapasitesi 
yüksek çalisanlara sahip olma  

3.32 

14. Üstün müsteri hizmeti veren egitilmis 
personele sahip olma 

3.75 14. Pazarlama uzmanligi 3.31 

15. Çalisanlarin firmaya olan  bagliligindaki 
artis 

3.68 15. Çalisanlarin firmaya olan  bagliligindaki 
artis 

3.24 

16. Çalisanlarin is tatmininin artirilmasi 3.68 16. Çalisanlarin is tatmininin artirilmasi 3.00 
 
Finansal performans  

 
Finansal performans  

Özsermaye karliligi 3.86 Aktif karliligi 3.15 
Ciro karliligi 3.76 Özsermaye karliligi 3.07 
Aktif karliligi 3.71 Pazar payi artisi 3.02 
Pazar payi artisi 3.50 

 

Ciro karliligi 2.97 

 
Girisimsel yönelimi yüksek KOBI’lerin müsteri memnuniyeti, teknik uzmanlik, yönetimle ilgili özel 

uzmanlik, firma gelisimine önemli katkilar yapan personele sahip olma ve pazarlama uzmanligina oldukça 
büyük önem verdikleri tesbit edilmistir. Girisimsel yönelimi düsük KOBI’lerin ise; teknik uzmanlik, yüksek 
oranda verimli personele sahip olma, müsteri memnuniyeti, yönetimle ilgili özel uzmanlik, ürün ve hizmet 
gelistirme ile ilgili özel uzmanliga daha çok önem verdikleri tesbit edilmistir. Ayni sekilde, girisimsel 
yönelimli firmalarin rakiplerine göre güçlü olduklari alanlara iliskin vermis olduklari önem düzeyini gösteren 
ortalama degerler, girisimsel olmayan KOBI’lere oranla daha yüksektir. 
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Girisimsel yönelimin düsük oldugu  KOBI’lerde, ihracat yapan ve yapmayan ayrimina göre güçlü yönler 
Ihracat yapan (N=20) Ort. Ihracat yapmayan (N=20) Ort. 

1.Teknik uzmanlik 3.89 Yüksek oranda verimli personele sahip olma 3.90 
2.Ürün ve hizmet gelistirme ile ilgili özel 
uzmanlik 

3.68 Teknik uzmanlik 3.90 

3.Müsteri memnuniyeti 3.63 Yönetimle ilgili özel uzmanlik 3.90 

4.Yüksek oranda verimli personele sahip 
olma 

3.57 Müsteri hizmetleri ile ilgili özel uzmanlik 3.85 

5.Firma gelisimine önemli katkilar yapan 
personele sahip olma 

3.53 Firma gelisimine önemli katkilar yapan 
personele sahip olma 

3.76 

6.Yönetimle ilgili özel uzmanlik 3.47 Yeni ürün/hizmet fikirleri sunan personele 
sahip olma 

3.75 

7.Yeni ürün gelistirme basarisi 3.36 Müsteri memnuniyeti 3.71 
8. Müsteri hizmetleri ile ilgili özel uzmanlik 3.31 Ürün ve hizmet gelistirme ile ilgili özel 

uzmanlik 
3.66 

9. Servis ve ürün kalitesini artirma 3.31 Pazarlama uzmanligi 3.61 

10.Üstün müsteri hizmeti veren egitilmis 
personele sahip olma 

3.21 Yenilikçi pazarlarda faaliyet gösterme 3.60 

11.Yenilikçi pazarlarda faaliyet gösterme 3.05 Ürün/hizmetleri pazarlama kapasitesi yüksek 
çalisanlara sahip olma 

3.60 

12.Çalisanlarin firmaya olan  bagliligindaki 
artis 

3.05 Yeni ürün gelistirme basarisi 3.52 

13.Ürün/hizmetleri pazarlama kapasitesi 
yüksek çalisanlara sahip olma  

3.00 Üstün müsteri hizmeti veren egitilmis 
personele sahip olma 

3.45 

14. Pazarlama uzmanligi 3.00 Çalisanlarin firmaya olan  bagliligindaki artis 3.42 
15.Yeni ürün/hizmet fikirleri sunan personele 
sahip olma 

2.95 Servis ve ürün kalitesini artirma 3.38 

16.Çalisanlarin is tatmininin artirilmasi 2.78 Çalisanlarin is tatmininin artirilmasi 3.19 

 
Finansal performans 

  
Finansal performans 

 

Aktif karliligi 3.33 Özsermaye karliligi 3.09 
Pazar payi artisi 3.22 Aktif karliligi 2.95 
Özsermaye karliligi 3.05 Ciro karliligi 2.90 
Ciro karliligi 3.00 

 

Pazar payi artisi 2.85 

 
Girisimsel yönelimi düsük  ihracatçi KOBI’ler, rakiplerine göre en güçlü alanlarini  teknik uzmanlik, 

ürün ve hizmet gelistirme ile ilgili özel uzmanlik, müsteri memnuniyeti, yüksek oranda verimli personele 
sahip olma, firma gelisimine önemli katkilar yapan personele sahip olma olarak belirtmislerdir. Girisimsel 
yönelimi düsük ve ihracat yapamayan KOBI’ler, rakiplerine oranla en güçlü alanlarini yüksek oranda verimli 
personele sahip olma, Teknik uzmanlik, yönetimle ilgili özel uzmanlik, müsteri hizmetleri ile ilgili özel 
uzmanlik ve firma gelisimine önemli katkilar yapan personele sahip olma olarak belirtmislerdir. Girisimsel 
yönelimi düsük ancak ihracat yapan KOBI’lerin finansal performans ortalamalarinin, girisimsel yönelimi 
düsük ve ihracat yapan KOBI’lerin performans ortalamalarindan daha yüksek oldugu da görülmektedir. 
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Girisimsel yönelimin yüksek  oldugu KOBI’lerde, ihracat yapan ve ihracat yapmayan ayrimina göre 
güçlü yönler 

Ihracat yapan (N=29) Ort. Ihracat yapmayan (N= 33) Ort. 
1.Teknik uzmanlik 4.21 Yönetimle ilgili özel uzmanlik 4.10 
2.Yüksek oranda verimli personele sahip olma 4.21 Müsteri memnuniyeti 4.09 
3. Müsteri memnuniyeti 4.17 Yenilikçi pazarlarda faaliyet gösterme 4.00 
4. Yeni ürün gelistirme basarisi 4.14 Firma gelisimine önemli katkilar yapan 

personele sahip olma 
4.00 

5.Müsteri hizmetleri ile ilgili özel uzmanlik 4.14 Teknik uzmanlik 3.96 
6.Ürün ve hizmet gelistirme ile ilgili özel 
uzmanlik 

4.10 Pazarlama uzmanligi 3.93 

7.Pazarlama uzmanligi 4.07 Ürün/hizmetleri pazarlama kapasitesi yüksek 
çalisanlara sahip olma 

3.83 

8.Servis ve ürün kalitesini artirma 4.07 Yeni ürün/hizmet fikirleri sunan personele 
sahip olma 

3.80 

9.Firma gelisimine önemli katkilar yapan 
personele sahip olma 

4.03 Ürün ve hizmet gelistirme ile ilgili özel 
uzmanlik 

3.80 

10.Yenilikçi pazarlarda faaliyet gösterme 4.00 Müsteri hizmetleri ile ilgili özel uzmanlik 3.74 
11. Yönetimle ilgili özel uzmanlik 3.92 Çalisanlarin firmaya olan  bagliligindaki artis 3.74 
12.Yeni ürün/hizmet fikirleri sunan personele 
sahip olma 

3.92 Servis ve ürün kalitesini artirma 3.74 

13.Üstün müsteri hizmeti veren egitilmis 
personele sahip olma 

3.82 Yüksek oranda verimli personele sahip olma 3.64 

14. Ürün/hizmetleri pazarlama kapasitesi 
yüksek çalisanlara sahip olma 

3.75 Üstün müsteri hizmeti veren egitilmis 
personele sahip olma 

3.64 

15. Çalisanlarin is tatmininin artirilmasi 3.72 Çalisanlarin is tatmininin artirilmasi 3.64 
16.Çalisanlarin firmaya olan  bagliligindaki 
artis 

3.52 Yeni ürün gelistirme basarisi 3.58 

 
Finansal performans 

  
Finansal performans 

 

Özsermaye karliligi 3.85 Ciro karliligi 3.83 
Pazar payi artisi 3.85 Özsermaye karliligi 3.83 
Aktif karliligi 3.82 Aktif karliligi 3.58 
Ciro karliligi 3.64 

 

Pazar payi artisi 3.16 

 
Girisimsel yönelimi yüksek ve ihracat yapan  KOBI’lerin rakiplerine göre en güçlü alanlarini  teknik 

uzmanlik, yüksek oranda verimli personele sahip olma, müsteri memnuniyeti, yeni ürün gelistirme basarisi, 
müsteri hizmetleri ile ilgili özel uzmanlik olarak belirtmislerdir. Girisimsel yönelimi yüksek ancak ihracat 
yapamayan KOBI’lerin rakiplerine göre en  güçlü alanlarini yönetimle ilgili özel uzmanlik, müsteri 
memnuniyeti, yenilikçi pazarlarda faaliyet gösterme, firma gelisimine önemli katkilar yapan personele sahip 
olma, teknik uzmanlik olarak belirtmistir. Girisimsel yönelimi yüksek ihracatçi KOBI’lerin özsermaye karliligi, 
aktif karliligi ortalamalari daha yüksektir. Girisimsel yönelimi yüksek ancak ihracat yapmayan KOBI’lerin 
ciro karliligi ve özsermaye karliligi ortalamalari daha yüksektir.  

 
3. SONUÇ VE ÖNERILER 

Arastirmadan elde edilen bulgular, ihracat yapsin ya da yapmasin girisimsel yönelimli KOBI’lerin 
finansal performanslarinin girisimsel olmayan KOBI’lere oranla daha yüksek oldugunu ortaya koymaktadir. 
Bu açidan ülkemiz KOBI’lerinin girisimsel yönelimli olmaya daha fazla gayret etmelerinde önemli yararlar 
vardir. Girisimsel yönelimli KOBI’lerin bir çok alanda daha yüksek ortalamalara sahip oldugu ve  rakiplerine 
oranla  daha güçlü olduklari tesbit edilmistir. Ayni sekilde girisimsel yönelimli ihracatçi firmalarin 
arastirmada en yüksek ortalamalara sahip oldugu ve rakiplerine oranla bir çok alanda çok daha güçlü 
olduklari tesbit edilmistir. Girisimsel yönelimi düsük ihracatçi KOBI’lerin, ihracat yapmalarina ragmen 
finansal performans ortalamalarinin girisimsel yönelimi yüksek ihracatçi KOBI’lere oranla oldukça düsük 
olduguda belirlenmistir. Diger bir deyisle bu tür KOBI’lerin finansal açidan istenilen düzeyde olmadiklari ve 
önemli potansiyeli degerlendiremedikleri belirtilebilir. 
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Sonuç olarak KOBI’lerin yurt disi pazarlarda daha girisimsel davranmalari ve bu yönde yatirimlar 
yapmalarinin önemi oldukça büyüktür. KOBI’ler firsatlari daha iyi degerlendirebilmek için proaktif 
davranmayi ögrenmeli, yenilikçi olmali ve hesaplanmis riskleri alabilmeli ve böyle bir kültürü tüm 
organizasyon düzeyinde yayginlastirmalidirlar. 
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ÖZET 

Pazarlar ve onlarin temsilcileri olan müsteriler Allah tarafindan, doga tarafindan veya ekonomik 
güçlerle degil ama is adamlari (bir diger anlamda girisimciler) tarafindan yaratilir. Girisimci bir isletmenin 
yalnizca iki temel fonksiyonu vardir: pazarlama ve inovasyon (yenilikler). Pazarlama ve inovasyon sonuç 
üretirler; geri kalan tüm fonksiyonlar maliyet odaklidir. 

1950’ lerde Yönetim Bilimin gurusu olarak addedilen Peter Drucker’ a göre yönetimin teori ve 
uygulamalari su varsayimlara dayanmaktaydi: (a) isletme istisnai bir kurulustur, (b) girisimcilik ve 
yenilikçilik yönetimin kapsami disindadir,(c) manuel isçileri daha verimli yapmak yönetimin görevidir, (d) 
yönetim bir bilim veya hiç olmazsa bir disiplindir, (e) yönetim ekonomik kalkinmanin sonucudur. Bu 
varsayimlar halen kismen geçerliligini koruyor ise de yeni gelisen süpürücü degisiklikler sonucu ortaya 
çikan global modern yönetim bes varsayimla karsilasmistir: (a) isletmeler de dahil tüm kuruluslar yasam 
kalitesinin gelistirilmesinden sorumludur, (b) girisimci yenilikler (inovasyon) yönetimin ana merkezi ve 
nüvesidir, (c) bilgiyi daha verimli yapmak yönetimin görevidir, (d ) yönetim hem bilim hem insancillastirma 
olarak addedilmelidir, (e) ekonomik ve sosyal gelismeler yönetimin sonucudur. 

Bu varsayimlardan (b) ve (e) ‘ye göz atarsak, girisimci konumunda olan isletme sahibi ve 
isletmenin özdeslestigi Türk KOBI’ lerinin Türk ekonomisinde ne önemli rol oynadigi ortaya çikar. Türkiye 
de girisimci yeni bir isletme kurarken varini yogunu isletmeye baglamakta, sade kendinin degil ailesinin de 
gelecegini risk altina sokmaktadir. Bu girisimcilik bir tutkudur. Bir sanayicimizin  “ölümsüzlüge ulasmanin 
bir yolu” olarak tanimladigi bu tutku, toplumun refah düzeyini artirmak için gerekli olan faktörlerin basinda 
gelmektedir. 

O halde KOBI ‘ lerde nasil bir girisimcilik derken gene bir sanayicimizin deyisiyle “yatirim 
yapilmasinda ön sartlar mütesebbis ruhun yani sira iyi bir liderlik ve yönetim kabiliyeti olsa gerek. Bunlar 
olunca finans ikincil duruma düser ve nasil olsa bulunur.” Bu genellikle dogru bir deyistir çünkü kaynaklar 
kararlari degil, kararlar kaynaklari kisitlar, iyi bir karar verici lider kaynagi nasil olsa bulur. Girisimci sayisi 
artan bir ülke kalkinma yolundadir. Çünkü, bilindigi gibi, bu dünyada bazi insanlar isleri yaparlar, bazilari 
yapilan isleri seyrederler, bazilari da ne olup bittigine sasarlar. Bu makalede de bu görüs açilari 
çerçevesinde Türk KOBI’ lerinin girisimci-sahiplerinin degisen dünyanin yönetim kurallarina bakip sasip 
kalmadan AB ilkeleri, mevzuati, yönetimi karsisinda profesyonellesmeleri, ve degismelerinin nasil olacagi 
tartisilacaktir. 

Anahtar sözcükler: Yönetim, dinamik girisimcilik, plan yapma, AB Kobi’ leri 
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I-GIRIS   
Girisimci sözcügünün anlami “arada is yapan” veya “arada isleri üstlenen demektir. 20.yüzyilin 

ortalarinda terminolojide yenilikçi (innovator) olarak girisimci görüsü yerlesmistir. Bu konu Yönetim Bilimin 
gurusu olan Peter Drucker tarafindan da dogrulanmaktadir. Drucker’ a göre pazarlar ve onlarin temsilcileri 
olan müsteriler Allah tarafindan, doga tarafindan veya ekonomik güçlerle degil ama is adamlari (bir diger 
anlamda girisimciler) tarafindan yaratilir. Girisimci bir isletmenin yalnizca iki temel fonksiyonu vardir: 
pazarlama ve inovasyon (yenilikler). Pazarlama ve inovasyon sonuç üretirler; geri kalan tüm fonksiyonlar 
maliyet odaklidir.1 

Girisimcilik arti varlik yaratmanin dinamik sürecidir. Yalnizca bir is yaratmaktan daha fazla bir 
seydir. Firsatlari arastirmak ve fikirleri gerçeklestirmek için gösterilen azim ve sebat girisimciligin 
göstergeleridir. Tarihçesine bir bakilacak olursa 1960 sonrasi bati ülkelerinde görülen ekonomik büyüme 
sonucu ihracat ve ithalat konularinda artan rekabet büyük sirketlerde su ekonomik olusumlara yol açmistir: 
-- küçülerek büyüme/dis kaynak kullanimina yönelis 
-- is güvenliginde azalma/kariyer yapma firsatlarinin dogusu 
-- geçmiste örneklerine benzemeyen firsatlar 
-- küçük isletmeler alaninin gelismesinde artis 

Bu ekonomik degisim isletmelerin ve toplumun yapisinda da bir degisim yaratti. Dinamik bir çevre 
olustu, bir çok ülkede firmalarin yaklasik yarisindan fazlasi kapanirken ayni sayida yeni firmanin faaliyete 
basladigi gözlendi, tüketici ihtiyaç ve isteklerinde degisimler oldu, arz cephesinde de yeni teknolojiler 
ortaya çikti; çevreye duyarlilik basladi örnegin yesil etiketler, mavi bayraklar devreye girdi; ticaretin yapilis 
biçiminde degisim oldu, dünya ölçeginde iletisim agi gelisti, pazar yerinden pazar uzayina dönüsüm 
yasandi; buna karsin KOBI’lerde yenilik yapabilme yetenegi ve esneklik ile taleplere çabuk yanit verebilme 
yetenegi gelisti. 

Tüm bu bilgiler isigi altinda girisimciler, digerlerinin kaos ve karmasa gördügü yerde firsatlari 
görüp tanimlayabilen bireyler; isletmeyi yürütme, iletisim, ve genel yönetim becerilerine sahip olmanin yani 
sira oldukça yaratici ve yenilikçi olan kisiler; olarak tanimlanabilirler. 

Genel olarak yöneticiler kural ve tabulara son derece bagli, gelecege yönelik olarak kaygili ve 
duyarli, çok yüksek derecede baskalarinca kabul görme ve takdir edilme ihtiyaci duyan, her durumda 
sorunlari tanimlayabilen ve ayrintili planlar hazirlayabilen kisilerdir. Girisimciler ise kurallardan ancak bir 
rehber boyutunda yani yol gösterici bir kilavuz gibi yararlanirlar ve kendi kisisel hayallerinin pesindedirler. 
Sorumluluk ve beraberinde basarili olma arzulari çok fazladir. Tartismalardan ve teorilerden pek fazla 
hosnut olmayan; genel olarak harekete geçmeye hazir ve atilgan kisilerdir. 2 

Su halde girisimci olmak; 
-- teknik becerileri,  
-- isletme  yönetim becerilerini, 
-- kisisel girisimcilik becerilerini, gerektirmektedir. 

Girisimcilikte son yillarda yükselen trendlere göre, özellikle ekonomik açidan gelisen ülkelerde 
kadin girisimcilerin sayisinin arttigidir. Kadinlar tarafindan kendi isletmelerini kurma nedenleri olarak sunlar 
belirtilmistir; 
-- çalisma ve aile hayatinda büyük esneklik saglanmasi, 
-- ücretli çalismanin tatmin edici olmamasi, is güvenligi yetersizligi, 
-- is firsatlarinin bulunabilmesi, 
-- is kurma engellerinde azalma. 

Kadin girisimcilerin gelecekte yurt içinde ve yurt disinda sayilarinin artacagi beklenmektedir. 
 
II- TÜRKIYEDE GIRISIMCILIK 

1950’ lerde Drucker’ a göre yönetimin teori ve uygulamalari su varsayimlara dayanmaktaydi: 
(a)- isletme istisnai bir kurulustur; 
(b)- girisimcilik ve yenilikçilik yönetimin kapsami disindadir; 
(c)- manuel isçileri daha verimli yapmak yönetimin görevidir; 
(d)- yönetim bir bilim veya hiç olmazsa bir disiplindir; 

                                                 
1 DRUCKER (1974) 
2 KESKEN VE DIGERLERI (2004) 
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(e)- yönetim ekonomik kalkinmanin sonucudur. 
Bu varsayimlar halen kismen geçerliligini koruyor ise de yeni gelisen süpürücü degisiklikler sonucu 

ortaya çikan global modern yönetim bes yeni varsayimla karsilasmistir: 
(a)- isletmeler de dahil tüm kuruluslar yasam kalitesinin gelistirilmesinden sorumludur; 
(b)- girisimci yenilikler (inovasyon) yönetimin ana merkezi ve nüvesidir; 
(c)- bilgiyi daha verimli yapmak yönetimin görevidir; 
(d)- yönetim hem bilim hem insancillastirma olarak addedimelidir; 
(e)- ekonomik ve sosyal gelismeler yönetimin sonucudur.3 

Bu yeni varsayimlardan (b) ve (e) ye göz atarsak girisimci konumunda olan ve çogunda isletme 
sahibi ve isletmenin özdeslestigi Türk KOBI’ lerinin Türk ekonomisinde ne önemli rol oynadigi ortaya çikar. 
Türkiye de girisimci yeni bir isletme kurarken varini yogunu isletmeye baglamakta, yalniz kendisinin degil 
ailesinin de gelecegini risk altina sokmaktadir. Zaten Türk girisimcileri hesapli risk altina giren kisilerdir. 
Mücadeleye atilma heyecanindan zevk alirlar, fakat kumar oynamazlar. Onlar mücadele kosullari olmadigi 
için az riskli durumlardan ve basariya ulasmak istedikleri için de çok riskli durumlardan kaçinirlar. Türk 
girisimcileri ulasilabilir mücadele çagrilarindan hoslanirlar.4 

Bu girisimcilik bir tutkudur. Bir sanayicimizin dedigi gibi “ölümsüzlüge ulasmanin bir yolu” olarak 
tanimlanan bu tutku toplumun refah düzeyini artirmak için gerekli olan faktörlerin basinda gelmektedir. 

Türk  girisimcilerinin ve girisimci örgütlerinin tipik özellikleri söyle özetlenebilir; 
1- Girisimci çok çalismakta ailesine yeterli zaman ayiramamaktadir. Danismanlik uygulamalarinda bu 
yüzden ailesinden ayrilanlar izlenmistir. 
2- Piyasaya yeni girildiginden harcamalar fazladir ve likiditeye duyulan ihtiyaç yüksektir. Bu nedenle 
borçlanmalar gündeme gelmektedir. 
3- Girisimci çalisanlariyla birebir iliski içindedir. Bu iliski bu asamada bir avantaj gibi görülse de bu durum 
ileriki asamalarda, profesyonel yönetime geçilmemesi halinde, sirketi basaridan uzaklastirmaktadir. 
4- Tek kisinin kararlari almasi astlarin gelisimin i engellemekte ve motivasyonu olumsuz yönde 
etkilemektedir. 
5- Örgüt formel bir yapiya dönüsmemistir. Girisimci yönetim yapisi hakimdir (riskli olsun olmasin plansizca 
her konuya atilim). Yazili prosedürler yoktur. Isler ve iliskiler informel bir sekilde yürür. Bu da soruna 
dogduktan sonra müdahale etmeyi ve ancak geçici çözümler üretmeyi gerektirir. 
6- Türk KOBI girisimci ve yöneticilerinin “isleri kavrama” idrak etme duygusu yüksek olmasina karsin 
“düsünme ” yani plan yapma duygusu yavastir. Düsünme “yaratiliciktir”, kavrama ise “islendirme” yani 
süreç mekanizmasidir. Islendirme bilgiye dayanir, düsünme ise gelecege bakmaktir. Türk KOBI 
girisimci/yöneticileri geçmiste Türkiye de uygulanan makro ekonomik politikalar nedeniyle, kisa vadeli 
düsünmekte ama islendirmeyi hemen yapmaktadir.5 
7- Türk KOBI girisimci/yöneticisi girisimci yönetim biçimini uygulamaktadir. Ama bunun bir siniri vardir, bu 
siniri asip hala girisimci yönetim biçiminde kalirsa, örnegin kendisi için “planli kar”,”planli personel 
kaynaklari” v.b önemli degil “sermayenin getirisi” ve “duruma göre personel istihdami” önemli ise belirli bir 
büyüme asamasindan sonra zor duruma düsmekte, bu tür yönetimde israr ederse hatta bazen piyasadan 
silinebilmektedir. 
8- Türk KOBI girisimci/yöneticisinin bir yönetsel handikapi isletme sermayesini iyi kullanamamasidir. Yani 
isini islendirme için çevirdigi sermaye de öz sermaye/dis kaynak oranini optimum düzeyde tutamamakta ve 
bu sermayeyi asindirmaktadir. Bu bildirinin yazari tarafindan yapilan danismanlik çalismalarinda bu durum 
izlenmis isletme sermayesinden (kardan degil) yat yaptiran veya kizina veya karisina ziynet esyasi, araba 
v.s alip zor duruma düsen ve hatta batan sirketler gözlemlenmistir. 

Bu baglamda Schumpeter’ in gelistirdigi ve ekonomik gelismenin motoru olarak kabul edilen 
“dinamik girisimci” tipini de artik  Türk girisimcilerinin benimsemesi gerekir. Dinamik girisimciler yeni pazar 
olanaklari, finans kaynaklari bularak; yeni üretim teknikleri ve organizasyon biçimleri gelistirerek ekonomik 
gelismelere yön bulmada öncülük ve önderlik etme görevini üstüne alan kisiler olarak karsimiza 
çikmaktadir. Girisimci olmada, yatirim yapilmasinda ön sartlar mütesebbis ruhunun yani sira iyi bir liderlik 
ve yönetim kabiliyetidir. Bunlar olunca finans ikincil duruma düser ve nasil olsa bulunur. Çünkü karar alma 
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bir yönetim fonksiyonudur. Bilindigi gibi kaynaklar kararlari degil kararlar kaynaklari kisitlar. Iyi karar 
alabilen bir girisimci/yönetici gerekli finans kaynagini nasil olsa bulur. 

Son 10 yilda Türkiye de küçük ve orta ölçekli isletmeler tablosunda girisimcinin önemi çok artmis, 
girisimci niteligi büyük ölçüde degismistir. Girisimcilik eskiden oldugu gibi isin ustasi ve üretim yönünden 
deneyimli olma gibi niteliklerden ziyade dinamik, ortak ve yaratici olmak iyi bir egitim, bir hatta iki yabanci 
dil bilme,rizikoya ama hesapli rizikoya girebilme gibi nitelikler agirlik kazanmislardir. Ancak Türkiye de bu 
tip girisimcilere çogunlukla Istanbul, Izmir, Bursa gibi bati sehirlerinde ve özellikle hizmet sektöründe 
rastlanmaktadir. Küçük kentlerde ve özellikle ülkenin dogusuna gidildikçe yukarida sayilan girisimci/yönetici 
tipinin yayinmasi (diffusion) zor olmaktadir. Ama AB’ ye girme çabasinda olan ülkemizde AB Kobi’ leri ile 
bütünlesme ancak bu ip girisimci/yöneticilerle mümkün olacaktir. 

Özetle günümüz girisimci küçük ve orta ölçekli isletmeleri; 
-- modasi geçmis ve geçmekte olan teknolojiler kullanan 
-- geleneksel çizgide üretim yapan 
-- yeniliklere (inovasyon) karsi ilgisiz 
-- sadece çevre pazarlarla ilgilenen 
-- rekabetten kaçinan 
-- içine kapali, kabugunu kirmaya fazla niyeti olmayan, büyümekten korkan 

bir tablo degil, tam tersine; 
-- gerek teknolojide, gerek üretim metotlarinda ve gerekse pazar konusunda tüm yeniliklere açik 
-- pazarini tüm dünya pazari olarak algilayan, dolayisiyla tüm dünya pazarlari konusunda bilgilenmeye 
büyük önem veren 
-- rekabet düzenini varliginin temeli olarak kabul eden ve dolayisiyla rekabet ortamindan yana agirlik koyan 
-- büyümeyi en önemli basari ölçütü olarak kabul eden, bu konudaki firsatlarin israrli ve inatçi bir takipçisi 
olan 
-- demokrasiyi “bir ülkenin ulusal gelirini açik rejimde paylasim özgürlügünün düzeni” (italikler benim) 
olarak  algilayip kendisini demokratik düzenin dama taslarindan biri olarak gören  
bir tablo sergilemektedir. AB’ ye girme iddiasinda olan Türkiye de KOBI’ lerin tablosunun bu dünya 
tablosuna yakisir biçimde olmasi gerekir.6 

Ülkemizde dünyadaki bu gelismelere paralel olarak çagdas anlamda girisimcilik ruhunun 
yayginlastirilmasi gerekmektedir. Bu yayginlasmanin ülkenin kalkinmakta olan bölgelerine de yayinmasi 
bireysel olarak kisilerin basarisinin ötesinde ulusal ekonominin gelismesine de katkida bulunacaktir. 

Geçmisin sanayi toplumu ve kapitalizm/sosyalizm ekonomik düzen iliskisi çerçevesinde degil, 
içinde bulundugumuz ve uyum saglamaya çaba gösterdigimiz bilgi toplumunun ekonomik, sosyal ve politik 
çerçevesinde degerlendirilmesi gereken girisimcilik olgusunun renkleri ve sekilleri artik yavas yavas 
olusmustur. Bu çizgiler renkler ve sekiller ve konuya il iskin politika ve stratejiler buna göre belirlenmelidir. 
Çünkü bu tablodan sanayi toplumunun isçi-isveren yapisi asilarak onun yerine bilgi toplumunun girisimci 
insan tipi hakim olacaktir. 

Ülkemizin ekonomik açidan gelismesine katkida bulunacak genç girisimci adaylarimizi en iyi 
sekilde yetistirmek, onlari gerekli bilgi ve beceriyle donatabilmek için egitim ve yardim fonlari kurmak 
gerekir. AB egitim ve yardim fonlarinin niteligine bakilacak olursa girisimcilere ayrilan fonlarin fazlaligi göze 
çarpacaktir.  
 
III- AB ÜLKELERINDE GIRISIMCI KOBI’LER VE TÜRK GIRISIMCI  KOBI’LERININ AB’ NE 

UYUMU 
AB ülkelerindeki KOBI tanimlanmasi Türkiye dekinden biraz farklilik arz etmektedir. AB’ de de bu 

tanimlamalar yapilirken niceliksel kriterler belirli niteliksel tanimlamalar üzerine oturtulmustur. AB  Konseyi 
karari ile belirlenen KOBI tanimi isçi sayisi, bilanço büyüklügü ve isletmelerin bagimsizlik derecesinden 
olusan kistaslari kapsamaktadir. Buna göre 19 kisiden az isçi çalistiran ve toplam isletmelerin %90’ nindan 
fazlasini (yaklasik 15 milyon isletme) içeren, toplam istihdamin %32.5 ve toplam cironun %25.4’ ünü 
olusturan isletmeler çok küçük olarak adlandirilmaktadir. Bu isletmelerin faaliyet alanlari genellikle 
perakende ticaret, insaat, otel, restoran, ulasim ve haberlesme sektörlerindedir. Bu siniflamada uluslar 
arasi isler yapan firmalar oldugu gibi, bagimsiz el sanatlari erbabi da yer almaktadir. AB’de de yaklasik 1.1 
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milyon isletme 119 kisiye istihdam olanagi yaratip, toplam cironun %24.4 ünü olusturmakta ve 10-49 isçi 
çalistirmaktadir. Bu isletmeler küçük ölçekli isletme olarak addedilmektedir. Bu küçük isletmelerin %55’ 
ticaret ve hizmetler alaninda, %45’i ise enerji, imalat sanayisi ve insaat sektörlerinde faaliyet 
göstermektedir. Orta ölçekli isletmeler tanimina 50-249 arasi isçi çalistiran, toplam yurt cirosunun yaklasik 
1/5ini, toplam isletmelerin %1’ini olusturan ve çogunlukla sanayi sektöründe yogunlasan isletmeler 
girmektedir. AB ‘de orta ölçekli isletmelerin yaklasik yarisi Almanya ve Ingiltere de bulunmaktadir. Italya da 
orta ölçekli isletmelerin toplam isletmelere orani yaklasik %8’ dir.7 

AB’ de tarim disi alanlarda faaliyet gösteren 16 milyon isletme bulunmaktadir. Bu isletmeler 106.5 
milyon kisiye istihdam olanagi saglamakta ve toplam 12.374 milyarlik (€) ciro yaratmaktadir. KOBI’ lerin en 
yogun faaliyette bulunduklari alanlar ticaret, otel, restoran ve ikram isletmeciligi ile insaat sektörüdür. AB’ 
deki isletmelerin yaklasik %40’i bu alanlarda faaliyet göstermektedir.8 

Ancak çogu gelismis bir ülke konumunda olan AB ülkelerinde ölçekleri nedeniyle avantajli duruma 
erisen büyük firmalar, ekonomilerinin kendi sinirlarini zorlamasiyla birlikte üretimde verimlilik artis hizini 
yavaslatmislardir. Sonuçta sanayi sektöründe de yeni tip üretim organizasyonlarina yönelme baslamistir. 
Dolayisiyla tüketicilerin zevk ve tercihlerine hemen yanit verebilecek istihdam ve girisimciligi ön plana 
çikaran, en önemlisi ürün farklilastirma olanagina sahip olan esnek üretim sistemleri yayginlasmistir. Bu da 
küçük ve orta ölçekli isletmelerin önem kazanmasi anlamina gelmektedir. KOBI’ ler esnek yapilariyla, 
üretim maliyetinin düsürülmesinde oynadiklari rol ile, aralarinda kurduklari üretim paylasimiyla ölçek 
ekonomilerinin gereklerine rahatlikla yanit verebileceklerini göstermislerdir. Memnuniyetle söylemek 
gerekirse ülkemizde de KOBI’ ler arasinda bu girisimci ruh artik gelismektedir. 

Bu baglamda ülkemizdeki girisimcilik olgusuna baktigimizda AB ‘ye giris sürecindeki dönemi; 
-- Türkiye’nin içinde bulundugu dinamik durum, 
-- Dünyada ortaya çikan hizli degismelerin Türkiye’ye etkileri olarak degerlendirebiliriz. 

Gümrük birligine girmis olmamiz on yili askin bir süreden beri ekonomimizin disa açilmasi ve 
toplum olarak artan iddia ve hedeflerimizin bir sonucu olarak Türk girisimci KOBI’ leri  zorlu bir rekabet 
ortaminda çalismaktadir. Artik piyasadaki eski cazip karlar kalmamistir. Yapilmasi gereken sey özellikle 
finansal tahmin ve izleme araçlarinin (bütçe, fon akisi, rasyolar v.b) kullanimi ile finanssal yapilarini 
saglamlastirarak, kendilerini rekabete daha dayanikli hale getirmeleri, egitim açisindan insan faktörüne 
gereken önemi vermeleri ve nitelikli isgücünden yararlanarak insan gücü planlamasi yapmalari 
gerekmektedir.  

AB’ de girisimci KOBI’ lerin gelistirilmesine yönelik bizim ülkemizdeki uygulamalara benzer destek 
politikalari uygulanmaktadir. Bu desteklerin iki temel amaci vardir: 
• Girisimci KOBI’ lerin gelismesine uygun ortam yaratilmasi, 
• Girisimci KOBI’ lerin esnek yapilarini gelistirme yönünde pozitif katkilarda bulunmak. 

Bu amaçlar dogrultusunda girisimci KOBI’ lere AB düzeyinde verilen destekler sunlardir: 
• Avrupa sosyal fonunca finanse edilen mesleki ve teknik egitim imkanlarinin girisimci KOBI çalisanlarina 

saglanmasi, 
• Avrupa komisyonu tarafindan girisimci KOBI’ lere ekonomik danismanlik ve hukuk danismanligi hizmeti 

verilmesi, 
• Yeni teknolojilerin uygulanmasi ve modernizasyonu için uygun kosullarda kredi ve subvansiyon 

verilmesi, 
• Çesitli vergi kolayliklarinin saglanmasi bazi vergi istisnalarinin saglanmasi, 
• KOBI’ lere verilecek ihracat tesviklerinin belirlenmesi, 
• Büyüme istihdamdaki rolleri nedeniyle KOBI’ le için  iç pazarin rekabet ortamina uyumlarini saglayacak 

tedbirlerin alinmasi, 
• Kamu yönetiminin rolünün modernlestirilmesi yönündeki politikalari kapsayan ve KOBI’ lerin rekabet 

edebilmelerinin alt yapisini hazirlayan yapisal uyum tedbirlerinin alinmasi ve uygulanmasi. 9 
Bu satirlarin yazari tarafindan danismanlik ve egitim çalismalari sirasinda gözlemlenen bir konu 

girisimci KOBI’ lerin büyüyüp gelistigi zaman bile profesyonellesemedikleri ve profesyonel yönetime 
geçemedikleri, girisimci yönetime bagli kaldiklaridir. Ama belirli bir büyüme ve kirilma noktasindan sonra 
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profesyonel yönetime geçemeyen KOBI’ ler sarsilmakta ve çogunlukla piyasadan silinmektedir. Onun için 
bu noktada Türk girisimci KOBI’ lerine önerilecek husus atilimci karakterlerini kaybetmeden büyürken 
kurumsallasmalaridir. Çünkü küçükken silinmek büyüyüp silinmekten daha az zarara yol açar.  

Bu baglamda diger bir önemli noktada Türk girisimci KOBI’ lerinin ihracata yönelmeleri sirasinda 
yapilari geregi (satis ve kismen ürün yönelimli) reklam ve pazar arastirmasinda etkili olamazken ürün 
gelistirmede (bazen taklit ederek) çok basarili olmalaridir. Gelistirilen ürünlerin ise tutundurulmasi ve bu 
konuda birincil elden bilgi edinilmesi ancak fuarlarda daha etkin olabilmektedir. Çünkü uluslar arasi 
piyasalara yönelecek isletmelerin önünde iki seçenek vardir; ihracat; ürüne yapistirilmasi zorunlu olan 
etiketleri yapistirmak, yurt disina göndermek ve ürünün yurt disi pazarda alici bulmasini umut etmek. Bu 
yaklasim yaratici degildir ve uzun dönemde basarisiz olur. Ikinci seçenek ihracat pazarlamasi; bu yurt disi 
pazarlarin arastirilarak ne satabileceginin bulunmasi ve degerlendirilmesine baglidir. Bu seçenek girisimci 
KOBI’ ler için zahmetli, maliyetli  bir çalismadir. Halbuki bu bilgileri kolaylikla edinebilecek ve ayni zamanda 
potansiyel alicilarla iliski kurulabilecek bir araç vardir; Uluslararasi Ticaret Fuarlari. 10 Bu konuda girisimci 
Türk KOBI’ lerine yardimci olmak üzere KOSGEB bünyesinde fuarlarla ilgili bir birim vardir ve kendilerine 
yardimci olmaktadir. Ancak fuarlara katilan girisimci KOBI’ lerin davranislarini belirlemeye yönelik bir 
arastirma da elde edilen sonuçlar KOBI ‘ lerin bu konudaki sorunlarini söyle sergilemektedir; 
• Isletmelerde pazarlama plani hazirlama anlayisinin olmadigi belirlenmistir. Bu nedenle de isletmelerin 

çevre, sektör, rekabet ve isletme analizi yapmadan uluslar arasi fuarlara katilmalari fuardaki isletme 
performansini olumsuz olarak etkilemektedir, 

• Pazarlama plani olmadigi için fuar seçiminde de rasyonel davranilmadigi anlasilmistir, 
• Fuarlara katilmada kamu kuruluslarinin (KOSGEB, IGEME ve digerleri) önemli bir rolü olmasina karsin 

isletmelerin fuarlara katilim sürekliligini saglamak için kendi çabalariyla katilimi saglayacak ortamin 
olusturulmasi gerekir, 

• Fuarlara katilmadan önce ön hazirliklar mutlaka yapilmali ve bilgi saglayacak dokümanlar ilgili ülke 
dilinde hazirlanmalidir 

• Uluslararasi fuarlara katilimda en büyük sikayet olarak ortaya çikan vize sorunu mutlaka çözülmelidir. 11 
Bu bölümde söylenecek son söz AB’ de uygulanan destekler sisteminin bir bütün olarak Türkiye 

deki tüm sektörler ve sirketler için AB’ ye uyumlu hale getirilmesi geregidir. Bunlarin bazilari söyle 
siralanabilir: 
• Türk KDV’ si AB müktesebatina uygun hale getirilmelidir, 
• Ayni uygulama ÖTV sistemi için de yapilmalidir, 
• Eurostsat ve DIE arasinda isbirligi yapilmasi ve Avrupa istatistik mevzuatinin belirlenmesi, 
• Iç pazarda veri koruma mevzuatinin olmamasi nedeniyle bagimsiz bir denetim biriminin kurulmasi, 
• Sirketler ve muhasebe hukukunun uyumlastirilmasi, 
• Bagimsiz bir Türk Akredistasyon Kurumunun kurulmasi (bu kurum kurulmustur ancak henüz bagimsiz 

degildir), 
• Diploma ve mesleki niteliklerin taninmasi için çalisma yapilmasi 
• Para makamlarinin tam hukuki bagimsizliginin saglanmasi (bu konuda Merkez Bankasi yasasi daha 

otonom hale getirilmistir), 
• Bölgesel farkliliklarin ve sorunlarin giderilmesi için etkin bir bölgesel kalkinma politikasi olusturulmasi, 
• Mallari serbest dolasimini ve Gümrük Birliginin düzgün isleyisini saglamak için gerekli idari yapinin 

olusturulmasi, mevcut yapilarin ise personelin uygun egitimi ile güçlendirilmesi, 
• Rekabet Kurulunun arastirma kapasitesi ve uygulamaya son verme yetkilerinin güçlendirilmesi, 
• Basbakanliga bagli Gümrük Müstesarligi idari yapisinin modernlestirilmesi ve AB gümrük rejimine 

uygun hale getirilmesi. 12 
Yukaridaki gereklere göz atilacak olursa çogunun “sivillesme” ile ilgili gerekler oldugu görülecektir. 

Ancak bu sivillesme seküler bir toplum geregidir. Seküler bir topluma evrimsel olarak ve geliserek ulasilir. 
Gelisme toplumda aksamdan sabaha olmaz, tepeden inme degil asagidan yukari olur ve toplumun bu 
gelismeyi özümsemesini ve alismasini gerektirir. Türk KOBI’lerinin de  bu durumu özümsemesi ve alismasi 
zaman alacaktir. Herhalde telaffuz edilen 10 yillik geçis süreci de bu yüzdendir. 
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VI- SONUÇ 
Sürekli ve yogun biçimde degisen yeni dünya kosullarinda kendilerine basarili bir yer edinmek 

isteyen küçük ve orta büyüklükteki isletmelerimizin çagdas pazarlama anlayisini içine sindirmeleri ve bu 
anlayisin gerektirdigi gibi faaliyetlerini sürdürmeleri gereklidir. Unutulma malidir ki  girisimcinin basarisi 
isletmenin de basarisini ifade etmekte ve tam bu noktada girisimcinin yapilan islerde etkinligi ve kisilik 
özellikleri önem tasimaktadir. 

Izmir metropolitan alaninda KOBI’ ler üzerinde yapilan bir arastirmada ortaya çiktigi gibi girisimci 
özellikleri olarak incelenen kontrol odaklilik, proaktivite, basari güdüsü, is ve is çevresine baglilik 
degiskenleri ve bunlarin müsteri odaklilik ve girisimine yaptigi isten memnuniyeti ile olan iliskisi modelinde 
girisimcinin özellikle basari güdüsü müsteri odaklilik iliskisinin yüksek çikmasi, isletmelerin gelecekteki 
pazarlama faaliyetlerini yönlendirme açisindan olumlu bir gelisme içinde olduklarini göstermektedir. Ayni 
arastirmada örneklem içindeki girisimcilerin ortalamanin üstünde proaktif özellikler gösterdikleri ve bunun 
basari güdüsü ve su anda yapmakta olduklari isteki doyum ile iliskili oldugu saptanmistir. KOBI’ lerde 
girisimcinin proaktif özelliklerinin yatirima, faaliyetlerde etkinlige dönüsebilmesi için tam bu noktada önemli 
bir dissal faktör olan devletin yasal düzenlemeler ve finansal destek ile bu kisi ve kurumlarin yaninda yer 
almasi gerekmekt edir.13    

“Girisimcilik” geleneksel ve sanayi toplumlarindakinden farkli niteliklere sahip olmayi 
gerektirmektedir. Hizli degisimin yönü ve dogrultusunu degerlendiren, teknolojik mevcut kurumlarin 
degismelerini sezebilen ve bunu piyasaya çevirip üretilen mal ve hizmetle deger yaratan girisimcilik önem 
kazanacaktir. Bu girisimcilik ruhunu gerçeklestiremeyen toplumlar insanlik treninin ancak ikinci ya da 
üçüncü kompartimaninda yolculuga devam edebileceklerdir. Bizim gibi genç nüfusun büyük çogunlugunu 
olusturdugu bir ülkede bu özelligin önemli bir avantaj olarak degerlendirilmesi gerekmektedir.14   

“Girisimcilik” bir kültürdür. AB yolunda ilerleyen Türkiye nin  en büyük avantajlarindan bir tanesi 
ise sahip oldugu girisimcilik kültürüdür. Öyle ki artik Avrupa Birliginde en genis katilimli girisimcilik 
yarismasi olan “Euroawards”’ a 2004 yilinda Türkiye de katilmistir.15 Bu kültürün beslenip büyümesi için 
dogru ortamlara ve dogru desteklere ihtiyaci vardir. AB’nin bu konudaki politikasi söyle ifade edilmektedir. 
“AB ‘nin amaci basarili girisimciligi özendirmek, KOBI’ lerin is ortamini gelistirmek ve böylece girisimcilerin 
günümüz bilgi ekonomisinin gereklerini yerine getirerek sahip olduklari potansiyelin en üst noktasina 
ulasmalarini saglamaktir.” 

Bu açidan potansiyel girisimcilerimizin tesvik edilerek ekonomik arenaya girmelerinin saglanmasi 
geregini, ayrica mevcut KOBI sahiplerinin girisimcilik ve yöneticilik ve konularinda egitilmesi ve kendilerini 
yetistirmeleri gerektigini tekrar ve israrla vurgulamak gerekir. Türkiye de mevcut girisimcilik kültürünün 
gelistirilmesi günümüzde yasanan girisimciligin veya is adamlarinin dejenerasyonu olayinin önlenmesi 
açisindan büyük önem tasimaktadir. 

Son söz olarak bu dünyada bazi kimseler isleri yaparlar, bazi kimseler yapilan isleri seyrederler, 
bazilari ise yapilan islere bakip sasarlar. Türkiye artik “sasiranlar” degil ama çogunlukla “seyreden” 
girisimcilere sahiptir. Yani fuarlarda seyredip taklit edenler hala çogunluktadir. Umut edilen Türkiye de 
yaratan ve “yapan” girisimcilerin sayisinin artmasidir.  
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ÖZET 

Küresellesme süreci ile birlikte isletmelerin yapilandirilmasinda, isleyisinde ve yönetimlerinde yeni 
bakis açilari getiren bir takim yeni yönetim yaklasimlari ve kavramlari ortaya çikmistir. Bu süreçte meydana 
gelen gelismeler içerisinde belki de en göze çarpani “insan” unsuruna bakis açisindaki degismedir. Bilginin 
önemli olmasi ile birlikte bilgiye sahip olan insanin da, hangi kademede veya hiyerarsik basamakta olursa 
olsun degerli olmasi; insan haklari, insani degerler, insanin tatmini gibi konulari da gündeme getirmistir. Bu 
bakis açisi dogal olarak yöneticilerin yönetim yaklasimlarini da degistirmistir. Insana deger veren, insanin 
insani yönünü ön planda tutan, örgütün amaçlarini gerçeklestirmek kadar kendi amaçlarini da 
gerçeklestirmesine imkan veren, çalisanlarini motive ederek kisisel gelismeye de imkan saglayan yönetim 
yaklasimlari, hem verimliligi artirmakta hem de isletmenin hedef ve amaçlarina etkin bir sekilde ulasmasini 
saglamaktadir. Bu çalismada söz konusu yaklasimlarin ortaya çikmasina yol açan gelismeler ve verimlilik 
üzerindeki etkileri incelenerek Denizli KOBI’lerine yönelik arastirma yapilacaktir.  

Anahtar kelimeler: Insan, bilgi toplumu,  geleneksel yaklasim, modern yaklasim, etkinlik, 
verimlilik 
 
GIRIS 

Küresellesme süreciyle birlikte baslayan degisim dalgasi özellikle 1980’li yillarin sonlarindan 
itibaren siddetini artirmis ve teknolojiden ekonomiye, toplumsal ve kültürel faktörlerden siyasete kadar her 
alanda etkili olmus, degisime yol açmistir. Çevre kosullarinda meydana gelen bu degisimden en fazla 
isletmeler etkilenmis, örgüt yapilari, is yapma yöntemleri, rekabet kosullari ve yönetim yaklasimlari degisim 
faktörleri çerçevesinde yeniden sekillenmek zorunda kalmistir. 

Yönetim anlayisi ilk olarak geleneksel düsünce temelinde ortaya çikmis, sanayi toplumu sürecinde 
de kismen devam etmis ve bilgi toplumu asamasina gelindiginde geleneksel bakis açisinin kati, degismez, 
mekanik ve disa kapali yapisindan uzaklasilarak bilginin merkez oldugu yönetim felsefesine dayanan yeni 
boyutlar ortaya çikmistir. Bunun sonucunda ise insan unsuruna önem veren, verimliligi, etkinligi, kaliteyi, 
esnekligi, katilimciligi esas alan çagdas yönetim yaklasimlari ve kavramlari gündeme gelmistir. Insan 
unsuruna bakis açisini kökten degistiren bu gelismeler beseri faktörü, isletmelerin verimliliklerini artirmada 
etkili olan degerli bir üretim kaynagi haline getirmistir. 
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 Isletmelerin yönetimlerine yepyeni bir bakis açisi kazandiran yeni yönetim yaklasimlarinin ve 
kavramlarinin isletmeler tarafindan uygulanmasinin verimlilik üzerindeki etkilerinin anlasilmasi için öncelikle 
sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçis sürecindeki gelismelerin ve söz konusu yaklasimlarin felsefesinin, 
temel noktalarinin ve ele aldigi konularin bilinmesi gerekmektedir.  

 
1. SANAYI TOPLUMUNDAN BILGI TOPLUMUNA GEÇIS  

On sekizinci yüzyilin ikinci yarisindan itibaren Ingiltere’de baslayip 19. ve 20.yy’larda Avrupa ve 
Amerika’ya yayilan “Sanayi Devrimi”, insan gücünün makineye tasinmasini saglamis ve sanayilesmeye yeni 
bir boyut kazandirmistir. Sanayi Devrimiyle birlikte ortaya çikan teknolojik yeniliklerin üretim alanlarinda 
kullanilmasinin etkilerinin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel alanlara da yansidigi görülmektedir. Sanayi 
devrimi sonucu modern makine ve gereçlerle donatilmis yepyeni bir Amerikan ve Avrupa toplumu 
dogmustur (Kutlu,2000,s.6-7). Sanayi devrimi birçok alanda oldugu gibi özellikle is hayatinda da birçok 
degisiklikleri beraberinde getirmistir. Buhar makinesinin icadi ile birlikte baslayan teknolojik yenilikler ve 
makinelesme hiz kazanmis, artik insanin yerini makine emegin yerini sermaye almistir. Bu gelisme 
sanayilesmis ülkelerde sanayi sektörünün istihdamdaki payinin gerilemesine ve aktif nüfusun ise gittikçe 
artarak hizmet sektörüne kaymasina neden oldu. Böylece gelismis toplumlarda beyaz yakali olarak ifade 
edilen yeni bir çalisanlar grubu istihdamda agirlik kazanmaya baslamistir (Dura vd., 2002,61). 

Enerjinin kas gücünden buhar gücüne dönüsümünü saglayan sanayilesme sürecinde çesitli 
olumsuzluklar nedeniyle büyümenin endise verici bir hal almasi sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçis 
sürecini tetiklemistir. Özellikle 1950 ve 1960’li yillarda ABD, Japonya ve Bati Avrupa Ülkeleri gibi gelismis 
ülkelerde bilgi teknolojilerinin yogun bir sekilde kullanilmasi bilgi toplumunun ortaya çikmasina yol açmistir 
(Aktan vd., 1998, 118-134).  

Küresellesmeyle birlikte ortaya çikan hizli teknolojik gelismeler ve beraberinde getirdigi bir çok 
degismeler bilgi toplumunun temelini olusturan bilgiyi ve bilginin her alanda yogun bir sekilde kullanimini 
artirmis, ayni zamanda bilgi de teknolojik gelismeleri en üst seviyeye çikarmis, insanlari hayal 
edemeyecekleri sekilde iletisim, ulasim ve üretim imkanlariyla karsi karsiya birakmistir. Bilgi toplumundaki 
bilgi daha hizli, daha çok, daha çesitli ve daha fonksiyonel bir hal almistir. Toplumlar günümüzde 
sorunlarini bilgi ile çözmeye yönelmislerdir. Böylece ortaya çikan sanayi ötesi bilgi ekonomileri, temel 
bilimsel bilgi ve ekonomilerin sürükleyici gücü olmasini saglamislardir (Erkan, 1993, .9). 

Bilgi toplumu degisik yazar ve düsünürler tarafindan çesitli sekillerde tanimlanmaktadir. Marcuse 
bu süreçteki degismeyi, “elden çok kafanin, zenaatçidan çok mantikçinin, kastan çok sinirin, el isçisinden 
çok makinecinin, isletmeciden çok bilgi isçisinin becerileri ön plana çikmistir” (Marcuse, 1986, 45) sözleriyle 
ifade etmektedir. Peter Drucker özellikle II. Dünya Savasi’ndan sonra hizla ortaya çikmaya baslayan bu 
süreci “kapitalist ötesi toplum” olarak adlandirmaktadir. Drucker’a göre bu yeni toplumun temel ekonomik 
kaynagi sermaye, emek veya dogal kaynaklar degil, bilgidir (Drucker, 1994,16). Sanayi sonrasi toplumlar 
üzerinde yogun çalismalar yapan D.Bell ve A.Touraine; sanayi toplumlarinin artik gelismis ülkelerde yer 
almadigini ifade etmislerdir. Buna göre Bell sanayi sonrasi toplumun, mühendis, teknisyen ve bilim 
adamlarindan olusan hakim bir sinif esliginde bilginin merkez oldugu ve hizmet ekonomisinin agirlik 
kazandigi bir özellik tasidigini söylemistir. Touraine ise bilgi toplumlarini, yeni uzman siniflarin olustugu, 
bilgi ve organizasyona dayali yeni is trendlerinin ortaya çiktigi bir toplum olarak tanimlamistir (Fathu, 1991, 
25). A. Toffler, içinde yasadigimiz bilgi çagini su sözleriyle dile getirmistir. “Yarinin teknolojik sistemleri 
içerisinde-hizli, akici ve kendi kendini düzenleyen sistemler-makineler fiziksel maddelerin, insanlara bilgi ve 
kavramlarinin akisi ile ugrasacaklardir. Makineler rutin görevleri, insanlarsa akilci ve yaratici görevleri 
yükleneceklerdir. Makineler ve insanlar dev fabrikalar ve fabrika kentlerinde toplanmak yerine tüm 
yeryüzüne dagilacaklar, son derece duyarli iletisim araçlariyla birbirine baglanacaklardir.” (Toffler, 1981, 
335). Bu ifadelerden de anlasilacagi gibi bilgi toplumu is hayatinda önemli degisiklikler meydana getirmis 
ve bu degisim içerisinde “insan” unsurunun önemi daha da artmistir.  

 
2. INSAN UNSURUNUN DEGISEN YÜZÜ  

Bilgi çagi veya bilgi toplumu olarak nitelendirdigimiz günümüzde bilginin gittikçe deger kazanmasi 
pek çok alanla birlikte özellikle is hayatinda önemli degisiklikler meydana getirmistir. “Gelecege yolculugun 
yakiti para degil, is görenlerin duygusal ve zihinsel enerjisi olmustur”(Hamel vd., 1995,145). 

Bilgi toplumunda is görenlerin nitelikleri ile birlikte islerin nitelikleri de degisiklige ugramistir. 
Özellikle beden gücüne dayali çalisan “mavi yakali” isgücünden daha çok beyin ve yaraticilik gücünü 
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kullanan is gücüne dogru bir dönüsüm yasanmistir (Keser, 2005) . Bir bakima yari vasifli is görenlerin 
yerini teknik ve profesyonel is gören sinifi almistir. Drucker bu yeni sinifa “bilgi isçileri” adini vermektedir. 
Bilgi isçilerinin en önemli kaynagi olan bilgi, günümüzde çok çabuk eskimekte ve sürekli yenilenmesi 
gerekmektedir. Buda ancak sürekli egit imle mümkün olabilecektir. Bilgi isçileri belki de artik kendilerini 
yenileyebilmek ve gelistirebilmek için üç yilda bir yeniden okula gitmek zorunda kalacaklardir (Johnson, 
1996, 97). Günümüzde bilginin daha degerli oldugu, bilginin araç olmaktan çikip önemli bir üretim alani 
oldugu, bilginin temel güç ve kaynagi oldugu is alanlarinda bilgi çalisanlarinin giderek daha çok istihdam 
edilmeye baslandigi görülmektedir (Bayraktaroglu, 2005). Profesyoneller, zamanlarinin % 80’ini ihtiyaç 
duyduklari bilgiyi arastirip bulmak , %20’sini ise bu bilgiyi biçimlendirmek ve karar vermek amaciyla 
kullanmaktadir. Yine ABD, GSMH’nin %55’ini bilginin üretimi, bilginin islenmesi ve dagitimi faaliyetlerinden 
elde etmektedir. Bununla birlikte gelismis ülkelerde toplam isgücünün %60’dan fazlasinin bilgi sektörüyle 
ilgili is alanlarinda çalistigi söylenebilir (Bayraktaroglu, 2005). 

Bu noktada özellikle geleneksel bakis açisindaki mevcut yönetim modelleri insan gücünün 
farklilasan yapisi içerisinde, insan unsuruna hak ettigi degeri vermek ve insan unsurundan etkin bir sekilde 
yararlanmak konusunda etkili olamamis ve insan odakli yeni yönetim modellerinin gelismesine imkan 
saglamistir. Bilgi isçileri denilen beyaz yakali kesimde çiktinin ölçülüp degerlendirilmesi zor olmaktadir. 
Üstelik verimliligin arttirilmasi için daha gelismis ve sofistike "insan kaynaklari" uygulamalarina ihtiyaç 
duyulmaktadir (Acar,1999, 8). En önemli kaynagin bilgi oldugu bilgi toplumunda, bilgilenmis birey 
vazgeçilmez nitelik kazanmakta ve organizasyon yapilari bilgi-tabanli, yönetim sistemleri insan-merkezli 
biçimde yeniden tasarimlanmaktadir (Ögüt, 2001,  34).  

Sözkonusu gelisme ve degismeler dikkate alindiginda içinde bulundugumuz bilgi çagindaki 
yöneticilerin, insanin zihinsel ve fikri kapasitesinin ve yaraticiliginin yararli mal ve hizmetler üretilmesi 
dogrultusunda yönetilmesi en önemli islevleri arasinda yer almaktadir. Bu da ancak bilgi üreten insana 
deger vermek, ona yatirim yapmak ve insan kaynaginin gelistirilmesine imkan saglayacak organizasyon ve 
yönetim modellerini uygulamak ile mümkün olabilecektir.   

Bilgi toplumunda isletmeler arasindaki rekabette basarili olabilmek için öncelikle yöneticilerin, 
bugünün rekabet kosullarinin geçmisteki rekabet kosullarindan farkli oldugunu anlamasi gerekir 
(Buchholz,1992, 10). Gelecekte rekabet etmek yalnizca isletme adina yeni stratejiler belirlemek degildir,  
ayni zamanda yöneticilerin yeni rekabetle basa çikacak yönetim modellerini de benimsemesi ve bu yönde 
çaba sarf etmesi gerekir (Hamel vd., 1995, 40-41).  

 
3. BILGI TOPLUMUNDA YENI YÖNETIM YAKLASIMLARI VE KAVRAMLARININ ORTAYA ÇIKIS 
NEDENLERI 

Yeni yönetim yaklasimlari ve kavramlarinin ortaya çikmasinda etkili olan gelismelerden birisi 
Küresellesmedir. 1980’li yillarin ortalarindan itibaren etkilerini dolayli veya dolaysiz neredeyse tüm 
toplumlarda hissettiren küresellesme olgusu insanlarin, gruplarin, örgütlerin ve toplumlarin dogasinda var 
olan rekabeti asiri sekilde harekete geçirmistir. Yenidünya ekonomisi ”küresellesme” ve “disa açilma” 
stratejilerini bütün ülkelerde adeta zorunlu kilarak sosyo-ekonomik ve siyasi düzenlerin yalnizca içe dönük 
yapilanarak kalma olasiligini ortadan kaldirmistir. Böylece toplumlar arasi rekabetin temposu daha da 
artmistir. Günümüzdeki rekabet anlayisinin eskisine göre ortaya çikan en önemli unsurlari verimlilik, düsük 
maliyet, kalite ve hizdir. Artik gerek ekonomik, gerekse topluma hizmet faaliyetlerinde bulunan kisi, kurulus 
veya örgütler ne istedigini iyi bilen egitilmis ve iyi yetismis toplumla veya bir nevi müsterilerle karsi 
karsiyadir (Eroglu, 1998, 9-10). Degisen çevre kosullariyla birlikte müsterilerinin ihtiyaç, tercih ve 
beklentileri de artarak degismektedir. Böylece isletmeler de müsterilerin söz konusu ihtiyaç, tercih ve 
beklentilerini birinci derecede dikkate almak zorunda kalmislardir. Hizla degisen müsteri ihtiyaçlarina cevap 
verebilmek için ürün tasarimlarini yapmak, isletmedeki is görenlerin yaraticiliklarini sürekli gelistirmek, her 
kademedeki is görenlerin yeni fikirlerinden yararlanmak ve bu konularda diger isletmelerle rekabet 
edebilmek, kar ve verimliliklerini arttirabilmek için isletmeler de yeni yönetim yaklasimlari ve tekniklerinden 
yararlanmak zorundadir (Allen, 1996, 11-13).  

Yönetimde yeni yaklasimlarin ve kavramlarin ortaya çikmasina neden olan bir baska faktör iletisim 
ve bilisim teknolojilerindeki gelismelerdir. Bir baska ifadeyle yeni yönetim yaklasimlarinin isletmelerin 
bilgisayar, bilgi ve iletisim teknolojilerini yogun bir sekilde kullanmaya baslamasiyla birlikte ortaya çiktigi 
söylenebilir ( Symon, 2000, 389). Bilisim teknolojileri genel olarak; verilerin kayit edilmesi, saklanmasi, 
belirli bir islem sürecinden geçirmek suretiyle bilgiler üretilmesi, üretilen bu bilgilere ulasilmasi, saklanmasi 
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ve nakledilmesi gibi islemlerin etkili ve verimli yapilmasina olanak taniyan teknolojiler seklinde 
tanimlanmaktadir (Behan vd.,1990, 1). Bilgisayarlar ve internet yardimiyla istenilen bilgiye daha kolay, 
daha hizli, daha düsük maliyetle ulasmak ve biriktirmek mümkün olmaktadir (Kutlu, 2000,  27). Hatta 
günümüzde devam eden bilisim teknolojilerindeki gelismeler sonucunda birçok isletme bilgisayarlar yerine 
bunlarin birbirlerine muhtelif sekillerde baglanmalariyla 

Olusturulan aglardan yararlanmaktadir. Bilisim teknolojisi isletmelerde, is yapma sekillerinden 
örgüt yapilarina ve yönetim yaklasimlarina kadar birçok yönden degisiklige neden olmaktadir. Bilisim 
teknolojilerinin kullanilmasi sonucunda örgüt yapilari geleneksel örgüt yapilarindan farkli olarak daha esnek 
ve degisime daha tepkili örgüt yapilarina dönüsmektedir. Böylece bilisim teknolojilerinin kullanimi 
fonksiyonel sinirlar da ortadan kaldirarak kendi kendini yönetebilen, daha dinamik çalisma gruplari ortaya 
çikmaktadir Klasik yönetim sistemlerinde bilisim teknolojilerinden yararlanabilmek ve ortaya koydugu 
firsatlari degerlendirebilmek mümkün degildir. Bu nedenle bilisim teknolojileriyle elde edilen bilgiyi 
kullanacak olan “insan”in rahat, etkin ve verimli çalismasini saglayacak esnek ve yalin yapilara ihtiyaç 
vardir (Johnson, 1996, 96). Yöneticilerin cografi olarak nerede bulunduklari önemli olmaksizin aglar 
araciligi ile birbirine bagli proje ekiplerinde görev alabilmektedirler (Akin, 2005). Bilisim teknolojilerinin 
isletmeler üzerindeki etkileri su noktalarda açik bir sekilde hissedilmektedir. Öncelikle isletmelerde iletisim 
ve isbirligi daha saglikli ve etkin bir sekilde saglanabilmekte ve ortaklasa girisimcilikten ve sinerjiden 
yararlanilabilmektedir. Geleneksel hiyerarsik yapilar yerini daha basik ve zayif bir yapiya birakmaktadir. 
Ayrica isletmelerde yönetim alani ve kariyer planlamasi gibi kavramlar da etkilenmektedir (Koçel, 1998, 
270). Bu bilgiler isiginda küresellesme süreciyle baslayan ve hizli bir degisimin söz konusu oldugu 
günümüzde isletmelerin, bu degisime uyum saglamalarini kolaylastiracak yeni yönetim teknikleri ve 
kavramlari uygulamalari son derece önemli olmaktadir. 

Basarinin temelinde “insan” unsurunun ön plana çikmasi da geleneksel örgüt yapilarindan ve 
yönetim modellerinden farkli yeni örgüt yapilarinin ve yönetim yaklasimlarinin ortaya çikmasina neden 
olmustur. Bilgi toplumuna geçisle birlikte “insan” kaynaginin gelismislik için önemli bir araç oldugunun fark 
edilmesi dogal insan modelinden, toplum içerisinde iliskiler kurma ve vizyon gelistirme kapasitesine sahip, 
sürekli ögrenen, kendini gelistiren, etkin bir motivasyonla yüksek verimliligin saglanmasi mümkün olan, 
zihinsel kapasitesi ve yaraticiliginin ön plana çiktigi insan modeline dönüsümü saglamistir (Yilmaz, 2004, 8-
13). Insan unsuruna bakis açisini kökten degistiren bu gelismelerin bir baska özelligi de, örgütlerin insani,  
kontrol edilmesi gereken ve her zaman yenisiyle degistirilebilir,  üstelik de katkisindan çok gider unsuru 
olarak görmek yerine, yenilenebilir ve verimliligi artirilabilir bir stratejik kaynak olarak ele almasidir. 

Dolayisiyla isletmede geleneksel yaklasimda oldugu gibi is görenlerin sadece kendilerine söyleneni 
yapan, sürekli denetlenen, baski ve cezalarla korkutulan, is tatmini ve motivasyon gibi konulara çok fazla 
önem verilmeyen, kisisel gelisimlerine imkan tanimayan bir yönetim anlayisinda, “insan” unsurunda ortaya 
çikan bu dönüsümün isletmelerde olumlu etkilerinin hissedilmesi pek mümkün degildir. Oysa günümüzde 
isletmeler artik en degerli üretim kaynaklarinin ”insan” oldugunun farkina varmalidirlar. Bunun sonucunda 
isletmelerde yeniden yapilanma, kararlara katilma, ögrenen örgütler, yalin örgütler gibi yönetim teknikleri 
ön plana çikmistir. Su noktayi önemle vurgulamak gerekmektedir ki, günümüzde artik geçerli olan katilik 
degil esneklik, miktar degil kalite, örgüt odaklilik degil insan odaklilik ve yaraticiliktir (Barutçu, 2003, 193).  

 
4. BAZI YENI YÖNETIM YAKLASIMLARI VE KAVRAMLARININ TEMEL ÖZELLIKLERI 

Önceki konularda sözü edilen gelismeler sonucunda, Isletme yönetiminde basarili olmalarini 
saglayacak birçok kavram ve yönetim modelleri ortaya çikmistir. Burada temel felsefeleri ve dayanak 
noktalari açisindan benzerlik tasiyan bu yeni yöntem ve yaklasimlardan önemli olan ve isletmelerin 
genellikle asina olduklari toplam kalite yönetimi, ögrenen örgütler, kararlara katilma ve yalin organizasyon 
konulari ele alinacaktir.  

4.1. Toplam Kalite Yönetimi: Küresellesme olgusunun beraberinde getirdigi en çarpici kavram 
“kalite” olmustur (Bayrak,1998, 74). Degisen kosullar isletmeler arasindaki rekabet faktörlerini de 
etkilemis, maliyet, kalite ve hiz gibi yeni kavramlari ortaya çikarmistir. Özellikle 1980-90’li yillari arasinda 
uluslar arasi isletmelerde rekabet baskisi yogun olarak hissedilmis ve 1990’li yillarda TKY en önemli 
seviyesine ulasmistir (Wartenberg, 1996, 62-69). TKY’nin birçok tanimi yapilmistir. M.Imai TKY’ni “Bir 
örgütte her düzeyde performansin iyilestirilmesine yönelik, tamamiyla bütünlesmis çabalarla yöneticiden 
isçiye kadar tüm örgüt çalisanlarini kapsayan düzenli faaliyetler dizisi” (Imai, 1986, 67) olarak 
tanimlamistir. Baska bir tanima göre TKY, kaliteyi müsteri terimleriyle tanimlamak, insanlari kaliteden 
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sorumlu yapmak, bu sorumlulugu yönetim taahüdü ile desteklemek ve kalitenin gelismesi için sürekli 
arastirma yapmak demektir (Bozkurt, 1994, 23).  

Bütün bu tanimlari birlestirerek TKY’ni su sekilde ifade edebiliriz. TKY, bir isletmede üretilen mal 
ve hizmetlerin, süreçlerin ve her düzeydeki çalisanlarin sürekli iyilestirilmesi ve gelistirilmesi yoluyla müsteri 
istek ve beklentilerinin en yüksek, maliyetlerin ise en düsük seviyede gerçeklestirilmesi için, isletme 
performansinin iyilestirilmesine yönelik strateji ve planlar gelistirilerek uygulamaya konulmasini saglamaktir  
(Barutçu, 2000, 126). Anlasilacagi gibi TKY, müsteri ihtiyaçlarinin en iyi sekilde karsilanarak tatmin 
edilmesini saglamak amaciyla tüm isletme süreçlerinin sürekli gelistirilmesine ve çalisanlarin tatminine 
dayali katilimci bir yönetim anlayisidir. 

TKY sonucu isletmelerde kalite bilincinin yayginlasmasi, insan kaynaklari yönetimini de önemli 
sekilde etkilemektedir. Bu faktörler sürekli iyilestirme, kendi kendini yönlendirme, güçlendirme (Erdogmus, 
1999, 18), birey ve grup odakli bir katilim anlayisi, yatay organizasyon yapisi, yalin üretim anlayisi ve 
liderlik (Bayrak, 1998, 76) olarak sayilabilir. TKY’de kalite, tüm çikarlarin da üstünde bir hedef olarak 
belirlendigi için örgütteki iliskiler ast-üst, sahip-vekil yerine, müsteriye kaliteli ürün sunmak için isbirligi 
yapan kisiler arasindaki iliskilere dönüsmektedir (Koçel, 1998, 275). TKY yaklasiminin uygulanmasinda en 
önemli görev yöneticilere düsmektedir. Yöneticiler, TKY yaklasimina uygun bir örgüt yapisi ve insan 
faktörünü ön planda tutan yönetim yaklasimini saglayacak yönde örgütsel degisimi gerçeklestirmelidirler. 
Söz konusu degisim klasik ast-üst iliskisine dayanan hiyerarsik yapi yerine, ast ve üstlerin birlikte 
çalistiklari, birlikte karar aldiklari ve klasik hiyerarsik yapinin ortadan kalktigi bir anlayisin ortaya çikmasi 
seklinde gerçeklesmelidir. Bu anlayista yönetici, gücü tekelinde bulunduran ve tek basina karar veren kisi 
olmaktan çikip, ise yönelik sorumluluk ve baglilik anlayisi ile karar veren ve kararlarin düzen ve istikrar 
içerisinde yönelimini izleyen kisi olmaktadir (Bayrak, 1998,s.75).  

TKY’nin bir bakima degisen çevre kosullarinda rekabet edebilmek için geleneksel yönetim 
yaklasimlarinin basarisiz oldugunu, katilimci yönetim yaklasimlarinin basarili oldugunu göstermede önemli 
bir kanit olusturdugu söylenebilir. 

4.2. Ögrenen Örgütler: Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçis ile birlikte bilgi örgütlerin 
gelismesinde ve büyümesinde önemli bir kaynak haline gelmistir. Pazar kosullarinin sürekli degistigi, sürekli 
yeni teknolojilerin ortaya çiktigi, mamul hayat seyrinin oldukça kisaldigi, rakiplerin ve rekabetin arttigi ve 
siddetlendigi bir ortamda isletmelerin rekabet edebilmeleri ve hayatta kalabilmeleri, yeni bilgiyi üretip tüm 
örgüte yayarak herkesçe kullanimini saglayip, bu bilgiyi kullanarak yeni ürünler gelistirmesi ile mümkündür.  

Ögrenen örgütler; bilginin ortaya çikarilmasi, elde edilmesi ve transferi konusunda biçimlendirilmis 
örgütler olup, bu yeni bilgi ve anlayislarin örgütlerin davranislarini degistirmesi olarak ifade edilebilecegi 
gibi (Garvia, 1993, 80), bir isletmenin sürekli olarak yasadigi olaylardan sonuç çikarmasi, bunlari degisen 
çevre kosullarina uymakta kullanmasi, personeli gelistirici bir sistem yaratmasi ve böylece degisen, gelisen, 
kendini yenileyen dinamik bir örgüt olmasi seklinde de tanimlanabilir (Koçel, 1998, 316). Dodgson ise 
ögrenen örgütü, bilgiyi kesfetmek ve maksimum sekilde faydalanmak için örgütün yapisini, kültürünü ve 
stratejisini yeniden olusturmak seklinde tanimlamistir (Dodgson,, 1995,  375-394). Uzun ömürlü olan 
isletmeler çevrelerindeki dünyaya duyarli olan isletmelerdir. Bu isletmeler sürekli degisen dünyaya ayak 
uydurmada ve degisimi yakalamada akilli davranarak çevrelerinden gelen uyarilara zamaninda cevap 
verebilmislerdir, yani uyum saglama ve ögrenmede son derece yeteneklidirler. Bu yetenekleri sayesinde 
uzun yasayan isletmeler, diger endüstri pazarlarini ve kendi endüstrilerini etkileyen gelismeleri proaktif bir 
yaklasimla önceden sezinleyerek uygun olan stratejik egilimi gerçeklestirmislerdir (Geus, 1997,  54). 

Peter Senge Besinci Disiplin adli kitabinda, örgütlerin sadece ögrenen bireyler araciligi ile 
ögreneceklerini belirterek, bireysel ögrenmenin örgütün ögrenmesini garanti etmedigini, ancak bireysel 
ögrenme olmadan da örgütsel ögrenmenin meydana gelemeyecegini ifade etmistir (Senge, 1997, 155). 
Günümüzün modern örgütleri genis yelpazeli ve uzun dönemli ögrenme, geçmiste yasanan olaylardan 
ögrenme, simdiki yasananlardan ögrenme ve gelecege yönelik ögrenme gibi ögelerden olusan stratejik 
ögrenme sürecini uygulamak için çaba sarf etmelidirler (Fulmer, 1993, 61-66). Teknoloji, pazar, rakip, ürün 
ve müsterilerin sürekli degistigi günümüzün global is dünyasina uyum saglayabilmek için her düzeydeki 
çalisanin yalnizca bugün karsilastiklari sorunlari çözmede degil ayni zamanda sürekli degisen çevre 
kosullarina uyum saglayabilecekleri ve simdiki amaçlarini gerçeklestirirken hem kendileri hem de isletmenin 
gelecegine yönelik yeni firsatlar yaratabilecekleri, bilgi ve yetenek birikimine sahip olmasi gerekmektedir 
(Tobin, 1996, XV).  
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Geleneksel örgütten ögrenen örgüte geçis sürecinde baslica üç asamadan söz etmek mümkündür 
(Daft,1997, 751).Birinci asama üst yönetimin örgüt içindeki faaliyetleri merkezden sürekli olarak kontrol 
ettigi, is görenlere söz hakkinin verilmedigi, dikey hiyerarsinin geçerli oldugu geleneksel yönetim 
biçimlerinin uygulandigi dönemi ifade etmektedir. Ikinci asama, üst yönetim tarafindan faaliyetlerin 
düzenlenmesinde ve kararlarin alinmasinda is görenlere sorumlulugun verildigi, yetki devrinin gerçeklestigi 
dönemi ifade eder. Bu dönem insan odakli örgüt kültürünün olusturulmasi ve yetki devredilmesi olarak 
tanimlanan sebeke veya yatay organizasyonlarin ortaya çiktigi dönemdir. Üçüncü asama ise is görenlerin 
üst yönetimle birlikte sadece kararlarin alinmasinda degil, stratejilerin gelistirilmesi ve yön verilmesinin 
gerçeklestigi ögrenen örgütler dönemidir. Bu dönemde is görenler isletme stratejilerinin belirlenmesinde ve 
basarili olacak taktikler konusunda seçim yaparlar. Is görenler artik sadece üretimde kullanilan ve rutin 
olarak isletmede yer alan bireyler degil, bütünsel bir isletme vizyonu içinde çalisan örgüt birimleridir. Is 
görenler bütün düsünsel faaliyetlerde yer alir. Herkes birlikte çalisir ve birbiriyle iletisim kurar. Bilgi 
kimsenin tekelinde degildir. Geleneksel örgütte ögrenme zorunlu veya gere k oldugunda belirli bir sürede 
(örn. Bir kaç ay) gerçeklesirken, ögrenen örgütte ögrenme her zaman ve sürekli olarak gerçeklesmektedir 
(Braham, 1998, 21). Ögrenerek kendini yenileyen, degisen, ve güncel olmayi basaran örgütler, hedeflerine 
daha kolay ulasmakta, uygulamak istediklerini daha çabuk hayata geçirebilmektedirler. Böyle bir felsefenin 
geleneksel bir örgüt yapisinda basarili olmasi mümkün degildir. Ögrenen örgüt felsefesini uygulayabilen 
isletmeler yönetsel basari ve kazanci artirma, ihracata yönelme, düsük maliyet, yüksek verimlilik gibi 
hedeflere ulasabilmektedirler (Marsap, 1999, 17). 

4.3. Yalin Organizasyon ve Yönetim: Örgütsel etkinligi ve verimliligi olumsuz yönde etkileyen 
en önemli faktörlerden birisi de asiri ve karmasik örgütlenme biçimleridir. Karmasik ve islevsel olmayan  bir 
çok departmani ve mevkileri bünyesinde barindiran isletmeler açisindan, çevre kosullarini degerlendirip 
tehditleri bertaraf etmek, firsatlari isletme yararina degerlendirebilmek pek mümkün degildir (Yeniçeri, 
2002, 217).  

Yalin örgüt ve yönetim modeli temel yaklasimlarini yalin anlayisa dayandirir. Yalin anlayisin 
temelinde ise fonksiyonel ve faydali olmayan her seyden yapiyi soyutlayarak bir anlamda israftan kaçinmak 
vardir. Israf ise kaynaklarin mal ve hizmet üretimine yönlendirilmeden tüketilmesi anlamina gelmektedir. . 
Bu açidan bakildiginda isletmeye gereksiz maliyetler yükleyen örgüt yapilari söz konusu olabilir. Geleneksel 
örgütlerde oldugu gibi hiyerarsik piramit ne kadar yüksek ve kademeler de ne kadar fazla olursa, hiyerarsik 
kontrol maliyeti de o kadar yüksek olacaktir. Yüksek maliyet bilindigi gibi isletmelerde verim düsüklügüne 
yol açan nedenlerden birisidir. Hiyerarsik kontrol isletme kaynaklarinin verimsiz kullanilmasini saglayan 
etkenlerdendir (Seabright vd., 1996, 141). Hiyerarsik basamaklardan arinmis daha basik bir piramit 
görünümündeki yapiyi ve yalin bir yönetim seklini benimsemis isletmeler böyle bir maliyetle karsi karsiya 
kalmamaktadir. Bu nedenle yalin örgüt ve yönetim anlayisi, bir örgütün en düsük maliyetle en hizli ve 
verimli sekilde çalismasini saglayacak yapilanma modelini olusturmayi amaçlar. Üst yönetim ile çalisanlar 
arasinda katmanlarin az olmasi ve yapilacak faaliyetlerin az ama öz olmasi, organizasyonun hiyerarsik 
yapisinin basik bir görünüme sahip olmasina neden olmaktadir. Günümüzdeki isletmelerin firsat veya 
tehditleri çabuk algilayacak, aninda tepki gösterecek, degisimlere kolay uyum saglayabilecek, aninda karar 
alip aninda uygulayabilecek, bilgi akisinin etkin bir sekilde saglandigi basit, esnek ve yalin örgütlere ve 
yönetim anlayislarina ihtiyaci vardir.   

Yalin yönetim ve organizasyon kavrami genel olarak, müsterilerin ihtiyaçlarinin istenilen kalite, 
maliyet ve hizlilikta karsilanmasina yönelik mal ve hizmet üretebilmek için örgüt  yapisinin basitlestirilmesi, 
gereksiz faaliyetlerin ve mevkilerin elimine edilerek yönetici ile çalisanlarin mümkün oldugunca birbirine 
yaklastirilmasidir (Bayrak vd., 1999, 200). Geleneksel yönetim anlayisinda, önceden belirlenen isleri 
önceden belirlenen yöntemlerle yapmaya zorlanan is görenlerin, yalin yönetim anlayisinda aktif bir rol 
üstlenerek katilimci yönetim anlayisi geregi fikir ve düsüncelerini rahatlikla ifade ettikleri görülmektedir. 
Geleneksel anlayista patron-yönetici kimligi tasiyan kisinin, yalin yönetim anlayisinda çalismalari yenilikçiye 
götüren, is görenlerin kararlara katilimini saglayan, fikir üretmeye tesvik eden ve fikir ve görüsleri ciddiye 
alarak isletme yararina bunlari degerlendiren danisman-lider kimligine büründügü görülmektedir (Bayrak, 
1999, 203).  

4.4.Katilimci Yönetim:  Ortaya çikan ve yukarida da sözü edilen yeni yönetim yaklasimlari ve 
kavramlarinin insana bakis açisinin, geleneksel yönetim yaklasimindaki insana bakis açisindan oldukça farkli 
oldugunu görmek mümkündür. Toplam kalite yönetimi, ögrenen örgüt, yalin  yönetim yaklasimi gibi 
çagdas ve modern yönetim yaklasimlarinin temelinde insan unsurunun artan önemi ve isletmelerin etkinligi 
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ve verimliligindeki katkisi açik bir sekilde anlasilmaktadir. Insana ve dolayisiyla çalisana verilen deger 
arttikça is gücünün verimi, yaptigi isin kalitesi ve isletme adina yaptigi özveriler de artacaktir. Bu da ancak 
çalisanlarin daha fazla önemsendigi, fikirlerine deger verildigi, kararlarda söz hakki tanindigi, beklentilerinin 
karsilandigi katilimci bir yönetim anlayisiyla saglanabilecektir (Filiz,2005). 

Genel olarak katilimci yönetim, örgütteki tüm çalisanlarin belirlenen hedeflere ulasilmasi, 
kararlarin alinmasi, vizyon ve misyon belirleme, süreçlerin gelistirilmesi , sürekli ögrenme, degisen 
kosullara uyum saglama, müsteri ihtiyaçlarinin maliyet, hizlilik ve kalite beklentileri dogrultusunda 
karsilanmasi gibi konularda örgütteki tüm çalisanlarin katilimini saglamayi amaçlayan bir yaklasimdir. 
Katilimci yönetim çalisanlarin günlük islerinin etkinliklerini daha fazla denetleyebilmelerine ve yapmis 
olduklari islere iliskin kararlari almalarina ve sorumluluk alanlarinin genisletilmesine imkan saglayan bir 
yönetim anlayisidir. 

Bu yönetim anlayisi, örgütteki alt yönetim kademelerinin veya is görenlerin örgüt politikasi ve 
yönetimi konusundaki kararlara katilmasini, katilanlarin böyle bir yönetim türüyle psikolojik benlik 
gereksinimlerini tatmin edecekleri bir demokratik ortama kavusmasini ve yönetici ile is gören arasinda bir 
diyalog ve is birliginin gelistirilerek örgütün daha gerçekçi ve ekonomik karar verme olanaklarina yani 
örgütsel etkinlik ve verimlilige kavusturulmasini saglamaktadir (Eren, 1993, 315). Yine katilimci yönetim 
agirlikli olarak zihinsel çabayi gerektirdigi için is görenlerde yüksek düzeyde motivasyon, gelismis bir aidiyet 
duygusu ve gönüllülügü saglamaktadir (Türkmen, 2005). Ayrica katilimci yönetimin uygulandigi 
isletmelerde isletme kaynaklarinin amaçlara yönelik etkin kullaniminin saglanmasi sonucunda israfin 
önlendigi ve maliyetlerin düstügü, mal ve hizmetlerin kalitesinin arttigi, kisisel yeteneklerin gelistigi 
görülmektedir. 

Böyle bir yönetim anlayisinin benimsenmesi ve isletmelerde uygulanabilmesi tamamen 
yöneticilerin yönetim anlayislarinin bu dogrultuda degismesi ile mümkün olabilecektir. Geleneksel yönetim 
anlayisini benimseyen yöneticilerin, kati bir hiyerarsik yapi ve emir-komuta zinciri içerisinde otoriter 
yönetimleriyle katilimci yönetimi gerçeklestirmesi mümkün degildir. Bir örgütte katilimci yönetimin basarili 
sonuçlarindan yararlanabilmek için katilimin en üst kademeden ilk düzey yöneticilerine ve mavi yakali veya 
beyaz yakali tüm is görenlerine kadar saglanmasi ve yayilmasi gerekmektedir  

 
5. GENEL OLARAK YÖNETIM YAKLASIMLARININ INSAN UNSURUNA BAKIS AÇILARININ 
DEGERLENDIRILMESI 

Günümüzdeki yönetim ve organizasyon anlayisina gelinceye kadar ki geçis süreçlerine 
bakildiginda, dikkatlerin organizasyon fonksiyonunun etkinliginin saglanmasinda öncelikle etkin bir 
organizasyon yapisinin olusturulmasina çevrildigini görüyoruz. Bu alanda ilk kapsamli teorik çalismalar 
geleneksel yönetim yaklasimi bünyesinde ortaya konmustur. Bugün bile isletmelerde uygulamalarini genis 
ölçüde hissettigimiz organizasyon ilkeleri bu teorinin bir ürünü olarak karsimiza çikmaktadir. Bu ilkelerin 
kökeni itibariyle askeri uygulama ve ilkelerinden etkilenmis olarak ortaya çikan Klasik ve Neo-klasik 
yaklasimlar, komuta ve kontrol odak noktalarinda konulari ele almislardir. Bu baglamda ele alinan konular 
genellikle is görenlerin organizasyon yapisi içindeki konumu, hiyerarsik yapi ve çalisanlar arasindaki 
hiyerarsik iliskiler, faaliyetlerin nasil etkin olarak yerine getirilecegi, üst yönetimin çalisanlari etkin bir 
sekilde nasil kontrol ve komuta edecegi gibi konular olmustur (Koçel, 1998, 268-269).  

Geleneksel yönetim yaklasimi insan unsurunu modelin bir parçasi yapmis ve makine gibi ele 
almistir. Dolayisiyla insanin dogal yönü ihmal edilmistir. Sadece yapi üzerinde duran ve insan unsurunu 
pasif gören geleneksel yaklasima karsilik,  neo-klasik teori bir örgüt yapisinin etkinligini belirleyen unsurun 
insan oldugunu göstermis, ve insanin ihmal edilen dogal yönü üzerinde durmustur. Neo-klasik yaklasim 
temelde iki görüse dayanmaktadir. Bunlardan birincisi astlarin korunmasi, ikincisi ise gelecegin yöneticisinin 
kendi duygu ve önyargilarindan arinmis olarak insana ve topluma iliskin  olgulari olduklari gibi görmesi 
gerektigi görüsüdür . Bu dönemde organizasyonun sosyal bir sistem oldugu ve bu sistem içerisinde insanin 
en önemli unsuru oldugunun vurgulanmasi dikkat çekicidir. Modern yaklasimlarin önemi, örgütlerin 
çevrelerine açik ve dinamik bir yapi olarak ele alinmalari nedeniyle, iç ve dis çevrelerinde meydana gelen 
degisimlere uyum saglamalari gerekliliginden kaynaklanmaktadir (Bayrak vd., 2001,  12). Modern sonrasi 
Çagdas Yönetim Yaklasimlarinin ise çagdas egilimler isiginda, isletmelerin yönetiminde sermayeden çok 
insan unsurunun ve dolayisiyla insan iliskilerin ön plana çiktigi yönetim teknik ve yöntemlere agirlik verdigi 
görülmektedir. Insan unsurunun önem kazanmasi nedeniyle bu dogrultuda insan unsurunun etkinliginin ve 
verimliliginin artirilmasi, insanlarin birbirleriyle olan iliskileri, is tatmini ve motivasyonun en yüksek düzeyde 
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saglanmasi, is görenin verimliliginin arttirilmasinda yöneticilerin tutum ve davranislari, is görenle yönetici 
arasindaki iletisim gibi konular ön plana çikmistir. Bilginin merkezi oldugu bilgi toplumunda bireyin 
düsünsel çabalarinin kaliteli mal ve hizmet üretimine yöneltilmesi, üretkenligi ve verimliliginin arttirilmasi 
gibi konular ön plana çikmistir. Dolayisiyla bilginin ve bilgili insanin deger kazandigi günümüzde insan 
unsuruna daha fazla deger veren, insan kaynaginin gelismesini saglayarak insanin üretkenligini ve 
verimliligini arttiran organizasyon modelleri ve yönetim yaklasimlari olaganüstü önem kazanmaktadir. Bu 
dogrultuda bilgiyi, çalismaya, araçlara, ürünlere, süreçlere, isin tasarimina ve bizzat bilginin kendisine 
uygulamak günümüz isletme yönetiminin en temel islevleri arasinda siralanmaktadir (Ögüt, 2001, 69). Artik 
yöneticilik anlayisi da degiserek, mevcut sistemlerin degisime uyum saglayacak sekilde sürekli gelistirilmesi, 
çalisanlarin katiliminin saglanmasi, kalite ve verimliligin daha da yükseltilmesi ve sürekli bu düzeyleri asma 
yolunda astlara liderlik yaparak onlarin degisim, kalite ve katilim yönünde motive edilmesi, firmayi kar 
maksimizasyonundan pazar payi maksimizasyonuna yöneltmek, siddetli rekabet ortaminda 
gerçeklestirilebilir hedefler ve vizyon belirlemek ve tüm bunlari gerçeklestirebilmek için yönetim 
yaklasimlarinda radikal degisiklikler yapabilmek seklinde algilanmaktadir. 

 
6. YÖNETIM YAKLASIMLARININ VE VERIMLILIGIN KOBI’LER AÇISINDAN 
DEGERLENDIRILMESINE ILISKIN NITEL BIR ARASTIRMA 

Denizli’de tekstil sektöründe faaliyet gösteren, 100-200 arasinda isçi çalistiran 10 KOBI 
yöneticisiyle yapilan nitel arastirma yönteminden elde edilen veriler, asagidaki sekilde degerlendirilmistir. 
Mülakat ve gözlem yapilan 10 isletmenin tamami aile sirketidir. Bu isletmelerden besinde sirketi kuran kisi 
fiilen sirketi yönetmektedir. Sirket kurucusu ve yöneticisinin yaslari 45 ile 55 arasindadir. Diger bes sirkette 
ise babalari tarafindan kurulan sirketi ogullari yönetmektedir. Bu yöneticilerin yaslari ise 30 ile 45 
arasindadir. Buna göre bes KOBI’de birinci kusagin is basinda, diger besinde ise ikinci kusagin is basinda 
olduklarini görülmektedir. 

Yöneticilerin egitim düzeylerinin belirlenmesine iliskin soruya verilen yanitlarda birinci kusagin yani 
isletmeyi kuran patron-yöneticilerin genellikle ilkögretim ve lise mezunu olduklari, ancak çocuklarinin 
egitimine önem verdiklerini ve üniversite de okuduklarini ifade etmislerdir. Ayrica ikinci kusagin yani 
çocuklarin is basinda oldugu bes KOBI’nin yöneticilerinin tümünün üniversite mezunu oldugu, üçünün yurt 
disinda master yaptigi anlasilmistir. Bu sonuçlar dikkate alindiginda KOBI’lerde özellikle ikinci kusagin 
egitime daha fazla önem verdigini, birinci kusagin da çocuklarinin egitimine destek verdikleri söylenebilir.  

“Is dünyasindaki gelismelerle ilgili olarak çalisanlariniza herhangi bir egitim uyguluyor musunuz” 
sorusuna hepsi “evet” yanitini vermistir. Egitim süreleri ve egitimin kapsami ile ilgili soruya ise 
isletmelerden ikisi gündemde olan konularla ilgili olarak ve ihtiyaç duyuldugunda belirli araliklarla 
seminerler seklinde egitim uyguladiklarini ifade etmistir. Isletme yöneticilerinden ikisi isletmelerinde belirli 
araliklarla ve yeni bir makine alindiginda, bu makinanin kullanilmasina iliskin egitim verdiklerini ifade 
etmislerdir. Diger isletme yöneticileri ise belirli araliklarla (verilen yanitlar: üç ayda bir, senede iki ay, alti 
ayda bir ay) is görenlerine egitim programi uyguladiklarini ifade etmislerdir. Yöneticilere kendilerinin böyle 
bir egitim alip almadiklari soruldugunda ise üçü “hayir” yanitini vermis, digerleri ise yeni çikan ve 
gündemde olan teknik ve kavramlarla ilgili düzenlenen seminerlere katilmaya özen gösterdiklerini ifade 
etmislerdir. Buna göre KOBI’lerde sürekli bir egitim programinin uygulanmadigini söylemek mümkündür.   

KOBI yöneticilerine “isletmenizde kararlar nasil alinmaktadir” sorusu yöneltildiginde yöneticilerden 
üçü kararlarin alt kademe yöneticilerle birlikte alindigini ancak son karar vericinin kendilerinin oldugunu, 
digerleri ise kararlarin tepe yönetimi tarafindan alindigini ifade etmistir. Kararlarin tepe yönetimi tarafindan 
alindigi ifade eden isletmelerde karar alma mekanizmasinda kati bir hiyerarsik yapi izlendigi gözlenmistir. 
Buna göre is görenlerin kararlara katilmadiklarini ve KOBI’lerde geleneksel bir yönetim tarzinin 
uygulandigini söylemek mümkündür. Yapilan gözlemlerde isletmenin kurucu ve sahibi olan yöneticinin 
çalisanlariyla informal iliskilerde yakin ve samimi oldugu, ancak formal örgüt yapisinda otoriter oldugu 
buna ragmen, çocuklarin isletmenin yönetiminde yer aldigi KOBI’lerde ise yöneticilerin çalisanlarla daha 
resmi iliskiler içerisinde bulunduklari izlenmistir. 

Degisimleri ve yenilikleri takip edip etmedikleri soruldugunda ise KOBI yöneticilerinden ikisi takip 
edemediklerini, ikisi takip etmeye çalistiklarini ancak pek basarili olamadiklarini digerleri ise  “evet, takip 
ediyoruz ve isletmemizde bu degisim ve yenilikleri uyguluyoruz” yanitini vermistir. Görüsme yapilan isletme 
yöneticilerinin hepsi teknolojik yenilikleri yakindan takip ettiklerini ve isletmelerinde uyguladiklarini 
belirtmistir. Yöneticilere yeni yönetim yaklasimlari ve kavramlarindan hangileri hakkinda bilgi sahibi 
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olduklari ve isletmelerinde bu yaklasimlardan hangilerini uyguladiklari soruldugunda ise çogunlugu, toplam 
kalite yönetimi yanitini vermistir. Bazilari ögrenen örgüt, yalin üretim ve yönetim tekniklerinden de 
haberdar olduklarini ifade etmislerdir. Buna göre KOBI’lerin teknolojik yenilikleri yakindan takip ettiklerini, 
yeni teknolojilerden yararlandiklarini ancak yeni yönetim yaklasimlari konusunda sadece modaya uymak 
adina bu kavramlari kullanmakta olduklarini söylemek mümkündür. Örnegin bir Toplam kalite yönetimi 
konusunda kalitenin önemini isletmeler kavramistir ancak her ne kadar isletmelerinde uyguladiklarini 
belirtseler de mevcut yönetim tarziyla bunun mümkün olamayacagi açikça görülmektedir. Bunu da su 
sekilde açiklayabiliriz: Teknolojik yenilikleri yakindan takip etmeleri ve yeni teknolojileri isletmelerinde 
uygulamalari KOBI’lerin somut yenilikleri alip uygulamak konusunda istekli olduklarini göstermektedir. 
Ancak daha soyut olan mevcut yönetim tarzlarini degistirmelerini gerektiren yeni yönetim yaklasimlarini 
uygulamak konusunda ayni çabayi ve istegi göstermemektedirler. Bunun nedenini de, KOBI’lerin 
geleneksel örgüt yapilarindan ve otoriter yönetim tarzlarindan vazgeçmeye ve daha demokratik, 
çalisanlarini yönetime dahil eden ve katilimi saglayan bir yönetim tarzini benimsemeye hazir olmadiklari 
seklinde açiklayabiliriz. 

“Is görenlerinizin verimliligini artirmak ve motive etmek için hangi yöntemlerden 
yaralaniyorsunuz?” sorusuna ise verilen yanitlar; çalisanlarinin sosyal ihtiyaçlarinin karsilanmasi için 
imkanlar hazirladiklari, yemekhaneyi yeniden düzenledikleri ve yemeklerde porselen tabaklar kullanilmaya 
baslandigi, çay ve sigara molalarinin artirildigi, is görenlere prim ve ikramiye adi altinda ek ödemeler 
yapildigi seklinde olmustur.  Buna göre görüsme yapilan hiçbir isletmede insan kaynagindan en iyi sekilde 
yararlanmak ve motive etmek adina bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanilmadigi, ancak isletmenin 
kendi çabasiyla klasik motivasyon araçlarindan yararlandiklari görülmektedir. Bu baglamda is görenlerin 
verimliliklerini artirma yönünde isletmelerin uyguladiklari yöntemlerin tam anlamiyla beklenileni karsilamasi 
son derece güçtür. Yöneticilere, “is görenlerin kararlara katiliminin saglanmasiyla verimliliklerinin artacagi 
görüsüne” katilip katilmadiklari soruldugunda yöneticilerden biri hayir, ikisi bazen, digerleri ise evet yanitini 
vermistir. Böyle bir uygulamaya geçmeyi düsünüp düsünmedikleri soruldugunda ise iki yönetici hayir 
yanitini vermistir. Digerlerinin yanitlari ise genel olarak is görenlerin bazi karalarda (genellikle rutin isler 
vb.) görüslerinin alindigini, ancak her türlü kararda bunu uygulamadiklari seklinde olmustur. 

Yöneticilere “isletmenizde çalisan bir is gören sizin için ne ifade etmektedir?” seklinde yöneltilen 
soruya verilen yanitlar genel olarak, is görenin makinayi kullanan ve teknolojiyi tamamlayan bir unsur 
oldugu, daha çok kalifiye is görenlerin isletmeler için önemli oldugu ve bulunmasinin güç oldugu, rutin 
islerde çalisacak is görenlerin her zaman bulunabilecegi, is görenlere yapilan harcamalarin önemli bir 
maliyet kalemi oldugu ve is görenin denetlenmedigi zaman isini yapmadigi, para verilirse is görenlerin daha 
çok çalistiklari seklinde olmustur. Ayrica bazi yöneticiler özellikle Denizli’deki is görenlerin sürekli baslarinda 
birilerinin olmasi gerektigini ve kontrol edilmediklerinde islerini geregi gibi yapmadiklarini ve isten 
kaytarmaya çalistiklarini ifade etmislerdir.  

KOBI yöneticilerine son olarak isletmelerinin mevcut verimlilik düzeyinden memnun olup 
olmadiklari sorulmus, ikisi memnun olmadigini ve her gün maliyetleri nasil düsürüp verimliligi arttirabiliriz 
diye düsündüklerini, üçü verimlilik düzeylerinin istedikleri düzeyde olmadigini ancak çok da kötü olmadigini 
ve digerleri de verimlilik düzeylerinden memnun olduklarini ifade etmislerdir. 

 
7. SONUÇ 

Günümüzde isletmelerin en önemli kaynagi olan insan unsuru tüm isletmelerde oldugu gibi 
özellik le KOBI’ler açisindan çok daha önemli hale gelmistir. Yönetim yaklasimlarinin isletmelerin etkinligi ve 
verimliligi üzerindeki etkileri açikça görülmektedir. Dolayisiyla geleneksel ve otoriter bir yönetim tarzi 
günümüzde yasanan gelismelere ve degismelere cevap verme konusunda gittikçe yetersiz kaldigi ve 
yetersiz kalmaya da devam edecegi bir gerçektir. 

Geleneksel yönetim yaklasimini temsil eden özellikler, KOBI’lerin yönetim yapilarina da hakim 
oldugu için yönetici-patronlarin uyguladiklari yönetim tarzinin da otoriter oldugunu söylemek mümkündür. 
Ayrica KOBI’lerin çogunlugunda profesyonel yönetici bulunmamaktadir. Eger yönetici söz konusu yaklasim 
ve kavramlar hakkinda yeterli bilgiye sahip degilse ve isletmesindeki uygulama konusunda basarisizsa 
profesyonel bir yardim almasi en rasyonel davranis olacaktir. Bu noktada ise KOBI’lerin önündeki en önemli 
engel kurumsallasmamalaridir. Dolayisiyla insan unsurunu ön planda tutan, insan unsuruna deger veren, 
isletmelerin verimliliklerinin artirilmasinda insan faktörünün verimliliginin artirilmasiyla gerçeklesecegini 
vurgulayan yeni yaklasimlar ve kavramlar hakkinda bilgi sahibi olmalarina ragmen KOBI’ler bu 
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yaklasimlardan yararlandiklarini söylem olarak ifade etseler bile uygulamada bunun dogru oldugunu 
söylemek mümkün degildir. Çünkü mevcut geleneksel yönetim tarzlari buna imkan vermemektedir. O halde 
bu konuda atilacak en önemli adim KOBI’lerin kurumsallasmasi olacaktir. 

KOBI yöneticileri is görenlerini geleneksel bir yaklasimla degerlendirmekte, makinayi ve teknolojiyi 
kullanacak ve onu tamamlayan bir unsur olarak ele almaktadir. Bir bakima “insan” unsuru ikinci plana 
atilmaktadir. Hala sahip olduklari “is gücünün” ne kadar degerli ve önemli bir kaynak oldugunun farkinda 
olmadiklari söylenebilir. KOBI’lerin verimliliklerini artirabilmenin bir yolunun da sahip olduklari beseri 
kaynagin verimliligini artirmak oldugunu ve bunun için de beseri kaynagin yeteneklerini ve becerilerini 
artirmak, bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun islerde çalistirilarak daha verimli olmalarini saglamak, eksik 
yönlerini tamamlayici egitimler vermek gerektigini yöneticiler anlamak zorundadir. Demek ki öncelikle 
KOBI’lerde yöneticilerin yönetim felsefeleri ve yaklasimlari degismelidir. Klasik tek kisi yöneticilik 
anlayisindan insan kaynagindan en iyi sekilde yararlanmak için is görenleri sürekli egitmek, bilgi yönetim 
sistemlerinden yaralanmak, her an bilgiye ulasabilecekleri ve bilgi akisini etkin bir sekilde saglayacaklari 
iletisim sistemleri gelistirmek, örgüt yapilarinda ve yönetimlerinde yalin olmak, is görenlere degisen sartlar 
ve kosullar çerçevesinde firsatlari isletme adina degerlendirecek ve tehditleri bertaraf edecek yeteneklerin 
kazandirilmasini saglamak ve gelistirmek ve is görenlerine serbest çalisma imkani sunarak verimliliklerini 
artirmayi hedefleyen yol gösterici yönetici-lider anlayisina dönüsmelidir.  
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ÖZET 

Küresellesmeyle artan rekabet, KOBI’lerin uzun vadeli planlamaya, insan kaynaklarina ve örgütsel 
kültürlerine önem vermelerini gerektirmektedir. Çalisanlarin güçlü yönleri, gelisim gereksinimlerinin  ölçülüp 
degerlendirilmesi, stratejik insan kaynaklari yönetiminde öncelik kazanmaktadir. Bilginin yanisira, 
çalisanlarin beceri, tutum ve davranislarini da kapsayan yetkinliklerinin de degerlendirilmesi gerekmektedir. 
Yetkinlikler, bir organizasyonun ortak degerleri ile çalisanlardan beklenen davranislar arasinda köprü 
kurarak gelecege hazirlanmada araç olabilirler.   

Isinden ve isyerinden memnun olan çalisanlarin da üretkenliklerinin arttigi ve örgütüne baglandigi 
çogu KOBI’lerde gözlenmektedir. Çalismamizda, ekonominin dinamikleri durumunda olan KOBI’lerde 
çalisanlarin memnuniyet ve bagliliklarinin düzeyini ve yetkinliklerle iliskisini tespit etmeyi amaçlamaktayiz. 
Hizmet sektöründeki bir KOBI’de çalisanlara anket uygulandiktan sonra, sektör genelinde kiyaslamalar 
yapilacaktir.  

Anahtar Kelimeler: Stratejik Insan Kaynaklari Yönetimi, KOBI, Çalisan Memnuniyeti, Yetkinlikler. 
I.  GIRIS: 

Küresellesme süreciyle artan iletisim ve bilgiye hizli erisim, küçük ve orta büyüklükteki isletmelerin 
insan kaynaklari yönetimi konusuna egilimlerini arttirmis ve örgütsel strateji ve kültürlerinde degisikliklere 
yol açmistir. Günümüzdeki hizli degisime ayak uydurmak isteyen KOBI’lerin hem “bir degisim süreci” olan 
egitim faaliyetlerini arttirmalari hem de çalisanlarinin yetkinliklerini sürekli  gelistirmeleri gerekmektedir.  

Basarili isletmelerin ayirdedici özelligi, tehdit ve firsatlari kavrayip ögrenen ve degisen bir anlayisa 
sahip olmalaridir.  Bu sirketler operasyon ve ürünlerine odaklanarak sadece sistemlerini iyilestirmeye degil, 
ayni zamanda insan kaynaklarina yatirim olarak bakip çalisanlarinin beklentilerine de deger vererek onlari 
katma degerini artirmaya yönelmislerdir. Bu örgütler, degisimi yakalamaya çalisarak degil, gelismeleri 
önceden kestirerek ve hazirlanarak uyum göstermislerdir.   

Öte yandan, çalisanlarin çalistiklari kurum hakkindaki görüsleri, tutum ve davranislari kapsaminda 
örgütsel bagliligin önemi  zamanla daha da artmaktadir. Bu durum kurumdaki üst ve orta kademe 
yöneticilerini bu konuda özendirici politikalar belirlemeye yöneltmekte ve özellikle stratejik insan kaynaklari 
anlayisinda gerek çalisanlarin memnuniyeti gerekse onlarin bagliligi konusunda arastirmalar agirlik 
kazanmaktadir. Iç müsteri memnuniyet arastirmalarinda ise, kurum içi süreçlerde hizmet alanin hizmet 
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veren tarafindan çalisanlarin müsteri gibi düsünülmesinden yola çikilarak, isletmenin kendi içindeki aksayan 
noktalari tespit edilmektedir.  

Özetle, isinden ve isyerinden memnun olan  çalisanlarin daha fazla örgütüne baglilik gösterdigi ve 
bu çalisanlarin üretkenliklerinin arttigi, islerini ve kurumu sahiplendigi gözlenmekte ve sorumluluk 
duygusuyla hareket ettikleri görülmektedir. Örgütsel bagliligin, örgütsel çalisma ortamini daha doyumlu 
hale getirecegi, böylece bugün ve gelecekte örgütsel maliyetleri  azaltacagi düsünülebilir. Aksine, düsük 
baglilik gösteren örgüt çalisanlariysa, islerini yapmada yeterince istekli olmayacaklardir. Oysa istekli 
çalisanlar duygusal baglari nedeniyle örgüte yüksek baglilik gösterecekler, çünkü bu kisiler isin ekonomik 
getirisinden çok isin manevi tatmini ve kurumun ferdi olmanin anlamiyla ilgileneceklerdir. 

Günümüz ekonomisinin dinamikleri durumunda olan KOBI’lerin insan kaynaklari yönetimi hele 
stratejik IKY konusunda ileri bir düzeyde olmadiklari açiktir. Ancak,  Peter Drucker’in öncelikle orta ölçekli 
firmalarda önemini vurguladigi stratejik ve bütünlesik yönetim anlayisinin degisimle basetmede önemli bir 
payi vardir. Dolayisiyla, KOBI’lerde çalisan ve yöneticilerin öncelikli ihtiyaçlarini ve çalisanlarin memnuniyet 
derecelerini tespit etmeyi amaçlamaktayiz. Çalismamizda hizmet sektöründeki bir KOBI’de çalisanlarin 
küresel yetkinlik düzeylerini kiyaslayarak hem çalisanlarin hem de isletmenin durumu  irdelenmistir. 
Arastirmamiz bu firmanin idari destek hizmetleri ve uzman ve yönetici kadrosunu kapsadigi gibi, 
uygulanacak anketlerle çalisanlarin memnuniyetleri ölçülerek sonra sektör genelinde kiyaslamalarla 
degerlendirmeleri yapilmistir. 

Bu çalismanin hedefi kurumun kültürel boyutta degisime açikliginin degerlendirilmesini 
gerçeklestirmek, çalisanlarin çalisma ortamina iliskin beklenti ile algilamalarini ve bunlar arasindaki farklari 
ortaya çikararak, arastirma sonuçlari dogrultusunda olusturulacak iyilestirme çalismalarina, 
önceliklendirmelere ve insan kaynaklari planlamasina temel olusturmak ve yön vermektir. 1 
II. (STRATEJIK) INSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI 
 Günümüzde sirketlerin kurumsal basarisinda insan kaynaklari yönetiminin stratejik bir önem 
kazandigi ve insan kaynaklari yöneticilerinin ‘yönetim takiminin bir üyesi’ olmaya basladiklari bir dönem 
olmustur. Özlük, bordro, sicil, ise giris-çikis gibi rutin büro islemlerinin yapildigi bir birimle baslayip stratejik 
bir önem kazanan bu fonksiyonun degisim sürecinde üç temel asama tanimlamak mümkündür: 
1. Tamamen bir ‘hizmetli’ anlayisiyla çalisan personel birimi; kayit tutma, bordro düzenleme gibi 
rutin islemlerin yapilmasi, 
2. Çalisanlarin sosyal haklari kapsaminda, yasal düzenlemelerle ilgili islemlerin yapilmaya baslamasi; 
sigorta, emeklilik, tazminat vb. düzenlemelerin gerçeklestirilmesi, 
3. Insan kaynaginin daha iyi yönetim ve kullanimini saglayarak kurumsal karliligin maksimize 
edilmesidir. 
  Bu degisime neden olan faktörleri ise üç temel grupta inceleyebiliriz: 
A.  Rekabet üstünlügü saglayan faktörlerin degisimi ve yönetim yaklasimlarindaki degisim, 
B.  Isgücündeki yapisal degisim ve 
C.  Insan Kaynaklari Yönetimi’nin (IKY) yeniden yapilanmasidir. 

Hernekadar KOBI’ler degil stratejik insan kaynaklari yönetiminde, insan kaynaklari yönetiminde 
dahi yolun basinda da olsalar, dinamik bir çevrede kendilerini artan rekabete hazirlarken IKY fonksiyonuna 
önem vermek zorundadirlar. Gürel’in arastirmasina göre, farkliliklar olmasina karsin, yönetim ve 
organizasyon, egitim ve  planlama gibi sorunlar da KOBI’lerin istihdam, üretim ve rekabet güçleri üzerinde 
etkilidir. Kaldi ki, KOBI çalisanlarinin öncelikli sorunlarinin  ise tamami IKY eksikligiyle ilgili bulunmustur: 

• Örgüt kültürünün olusturulamamasi, 
• Motivasyon eksikligi, 
• Ekip çalismasi olmamasi, 
• Iletisim eksikligi, 
• Güven ortaminin  ve adaletin olmamasi, 
• Is bilgisi ve uzmanligin eksikligi, 
• Yanlis performans degerlendirme ve ücret politikalari, 
• Üst yönetim ile çalisanlar arasinda amaç ve hedef farkliligi gibidir (2005: 81). 

 

                                                 
1 Çalismamizdaki firma Türkiye’deki orta ölçekli firma tanimina tam uymamakla beraber, AB’nin orta ölçekli firma 
tanimina uymaktadir (Bknz Sayin & Fazlioglu, 4). 



 292 

A.  Rekabet Kosullarinin Degisimi 
Gelismenin dogal sonucu olan küresellesme, serbest rekabetin giderek siddetlenmesine yol 

açmistir. Yogun rekabet kosullari altinda strateji arayisina giren isletmeler sonuçta geçmiste önemli olan 
basari kriterlerinin (teknoloji, sistem ve süreçler) giderek yerlerini  yetkinlikler, IKY, organizasyon yapilari 
ve kurum kültürü gibi açikça belirgin olmayan, kolay algilanamayan ve taklidi güç faktörlere birakmaya 
basladiklarini görmüslerdir. Rekabet yarisinda farki ‘insan kaynagi’ yaratacaktir.   

Insana dayali rekabet stratejisi rekabetin yogunlugu ile yönetim anlayisi arasinda var olan güçlü 
iliskiden destek alarak, yönetim sisteminin insana egemen oldugu dönemi sona erdirmistir. Insanin yaratici 
gücü ve zihinsel süreçlerinden daha yogun olarak yararlanilmasi gereksinimi sonucunda yönetim 
kavraminin tanimi da degismis bulunmaktadir: 

Yönetim insanin yaratici gücünü gönüllü olarak ortaya çikaracak ortami olusturmak seklinde 
yeniden tanimlanmistir. Yeni strateji, isgücünün minimize edilecek bir maliyet unsuru olarak ele alinmamasi 
gerektigini ve tam tersi bir anlayisla uzun dönemli getirisine ragmen insan kaynagina yapilacak yatirimin, 
kalici ve kolay taklit edilemeyecek rekabet üstünlügünü saglamanin tek yolu oldugunu ortaya koymaktadir. 

Diger taraftan, insana dayali yaklasimin basarisi, organizasyonun içinde yer aldigi pazar ortamina 
göre degiskenlik gösterecektir. Rekabetçi bir ürün pazari, yüksek beceri gerektiren is süreçleri, müsteriye 
özel servis / ürün, çesitlilik ve kalite gibi unsurlarin öne çiktigi ya da basarili olmak için tüm çalisanlarin 
performansina gereksinim duyulan sektörlerde insana dayali yaklasimin basarisi büyük ölçüde artacaktir. 

Rekabet faktörü ile dogrudan baglantili olan bir baska boyut da, rekabet yarisinda zorlanan- larin 
alternatif yönetim yaklasimlarini denemeye baslamalari olmustur. Özellikle 1970’lerden 1980’lere kadar 
Japonlarin elde ettigi önemli verimlilik artislari ve rekabet üstünlügü Japon yönetim yaklasimlarinin mercek 
altina alinmasina yol açmistir. Yogun isgücü katilimi ve uzlasmaya dayali Japon modelinin temelinde; takim 
çalismasi, problem çözme gruplari, sürekli gelisme programlari gibi yaklasimlar yer almaktadir. Bu 
yaklasimlarin ortak noktasi katilim ve yetkelendirmedir.  

Yetkelendirme; merkezi yapidan merkezi olmayan yapiya geçmek üzere astlara karar verme 
yetkisinin verilmesidir. Bu sekilde gücünü organizasyon yapisindaki konumundan alan hiyerarsik otorite 
yerini, bilgi ve beceri birikiminden kaynaklanan islevsel otoriteye birakmaktadir. Yetkelendirme sürecinde 
yöneticiler çalisanlara karsi duyduklari güveni ifade ederken, çalisanlarda isin sorumlulugunu üstlenecek 
sekilde cesaretlendirilmektedir. 

 Ancak, 1990’larda özellikle Michael Porter’a göre, ekonomik etkinlik ya da operasyonel verimlilik 
isletmelerin sürekliligi için, gerekli  bir sart oldugu halde yeterli bir sart degildir. Etkinligi arrtirmaya dönük 
yaklasimlarin genellikle kuruluslarda degisimi baslattigi  halde, stratejik anlamda bir ilerleme olmadigi gibi, 
karliligin artmasinda ciddi bir katkilarinin olmadigi gözlenmistir.  

William Ouchi "Z" kültürü modelinde katilimci bir yapiya sahip olan Japon yönetim tarzini 
Amerikan yönetim tarzi ile birlestirerek yeni bir yaklasim ortaya koymustur. Bunun temel sebebi Japon 
sirketlerinin, bireylerin potansiyellerini kullanarak daha fazla verim alabilmeleridir. Tüm bu yeni yönetim 
yaklasimlari ve kavramlar gerek IKY’nin stratejik önemini gerekse çalisanlarin yetkinliklerini gelistirmelerinin 
önemini büyük ölçüde arttirmistir. Dessler’e göre, katilim, iletisim, yetkinliklerle gelisim ve misyon ve 
vizyonun çalisanlarca benimsenmesi isletme ölçegine bakilmaksizin gereklidir (1999; 65-66). 
B. Isgücündeki Yapisal Degisim 
  Uzun dönemde insan kaynaklarinin etkisi, bu alanda çalisan uzmanlarin iç ve dis faktörlere göre 
istihdam iliskilerini sekillendirme degisimlerini tahmin etmesi ve bu degisimlere cevap verebilmesine göre 
artmakta veya azalmaktadir. Son yillarda sendikalarin ve emek ile sermaye arasi gerginligin yerini piyasa 
baskilari ve rekabet almistir. Firmalarin tepe yöneticileri bu baskilari ilk hissedenler olmus, ve bu nedenle 
ise alma uygulamalarini verimlilik, kalite, müsteri memnuniyeti yönünde degistirecek ve ayni zamanda 
masraflari kontrol edebilecek sekilde yeniden ele almislardir. 

Çalisanlarin is yasamlari boyunca, daha sik is degistirme egilimi içinde olduklari bir dönemde 
yasiyoruz. Organizasyona duyulan baglilik kavrami giderek zayifliyor. Burada çalisanlarin, degisik kariyer 
firsatlarini yakalamak üzere is degistirmeyi tercih etmeleri önemli rol oynuyor. Diger taraftan yogun 
rekabet ortaminin bir sonucu olarak örgütlerde yillarda sikça yasanan yeniden yapilanma çalismalari ile 
küçülme ile yalinlasma hareketleri sonucunda pek çok çalisan de istemedigi halde farkli kariyerlere 
yönelmek zorunda kalabiliyor.  Bugün hizmet sektörü sürekli büyümekte ve tüm sektörler genelinde toplam 
isgücü maliyetinin yaklasik 2/3’ünü beyaz yakali çalisanlar olusturmaktadir. Hizmet sektöründeki beyaz 
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yakali kesimin yönetimi ise daha gelismis ve özgün uygulamalar gerektirmektedir, çünkü bu kesimde çikti 
ve performansin ölçümü çok daha zordur.2 

Bir diger konu da insan kaynaginin genel olarak niteliklerinin gelismesi sonucu, çalisanlarin farkli 
degerler ve farkli birikimlere sahip heterojen bir isgücünü yönetebilecek yaklasimlara gerek duyulmasi 
olmustur. Ayrica küresellesme, farkli ülkelerin insanlarinin ayni  isyerinde çalismaya basladiklari bir dönemi 
baslatmis, bu da IKY kapsaminda yeni yetkinliklerin tanimlanmasini gerektirmistir. Tüm bu gelismeler, 
insan kaynaklari yönetici ve uzmanlarinin degisen ürün ve isgücü pazarinda stratejik rol edinmeleri için IKY 
islevlerini de yeniden yapilanarak kendini yenilemesini gerektirmektedir. 
C.  Insan Kaynaklari Yönetiminin Yeniden Yapilanmasi 

Yukarida inceledigimiz faktörler, IKY fonksiyonunun sirketin strateji ve politika olusturma süreciyle 
bütünlestirilmesi gerekliligini ortaya koymaktadir. IKY fonksiyonunun stratejik bir boyut kazanabilmesi ve 
üstlendigi bu yeni rolün gereklerini yerine getirebilmesi ise fonksiyonun organizasyon içinde yeniden 
yapilanmasi ile saglanacaktir. 

Yeniden yapilanma süreci sadece görev alaninin ya da is süreçlerinin tanimlanmasi ile sinirli 
kalmayacak, IK biriminin diger birimlerin yüklendigi ‘karlilik ve verimlik’ yükümlülügünü üstlenmesi gibi yeni 
bir kavrami da gündeme getirecektir. IK yöneticileri bugüne kadar ‘gelir elde etme’ sorumlulugunun 
olmamasi yönleriyle elestirilmislerdir.  Bu elestirileri asabilmek için bugün IK yönetimi için; 

• Çalisanlarin is becerilerini gelistirmek, 
• Çalisma yasaminin kalitesini iyilestirmek, 
• Motivasyonu ve isyerinde kaliciligi artirmak, 
• Profesyonel yöneticilik becerilerini gelistirmek ve 
• Kurum kültürünün degisiminde danismanlik yapmak gerekmektedir. 

Insan kaynaginin verimliliginin artirilmasina odaklanmak seklinde yeni bir çalisma alani tanimlanmis 
bulunmaktadir. Bu kapsamda gelecekte artan önem kazanacak yeni odak alanlari ise: 

• Esnek organizasyon yapilari 
• Yetkinlik ve kariyer yönetimi ile 
• Iletisim olmustur.  

Kisacasi, IKY öncelikle ise almalarda sorumluluk tasiyan diger birim yöneticisi ya da uzmanlarla dogru 
ve dengeli isbirlikleri olusturarak, firmalarinda kendilerini için stratejik bir deger haline 
getirebileceklerdir. 

II. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE PERFORMANS YÖNETIMINDE YETKINLIKLER: 
Insanlar içinde yasadiklari kurumun  kültürü tarafindan mutlaka etkilenirler. Toplumun bir toplumsal 
kültürü vardir, ayni sekilde örgütlerinde bir örgütsel kültürü vardir. Kültürü iyi yapilandirilmis firmada 
çalisan bir kisi, bu örgütten beklenen davranislar inançlar ve degerleri ögrenecektir. Aksi durumlarda 
ise, çalisanlar ya yöneticilerin davranislarini rol modeli olarak alacak ya da informel aliskanliklari 
benimseyeceklerdir. 

Örgüt kültürü, çalisanlarca paylasilan ve örgütü kaynastiran degerler, varsayimlar, inançlar, 
beklentiler, yaklasimlar ve normlardir. Tüm bu davranissal kavramlar bir arada dolayli veya açik olarak 
organizasyondaki problemlere nasil yaklasilmasi gerektigini ve karar alinirken neler yapilmasi gerektigini 
açiklayan bir örgütsel anlasma yapilandirir. Schein örgütsel kültürü ayrintili olarak söyle tanimlamistir: 

“Örgüt kültürü bir grubun dis adaptasyon ve iç entegrasyon ile ilgili belirli sorunlarla basa çikmayi 
ögrenirken buldugu, kesfettigi veya gelistirdigi bir takim temel varsayimlardir. Bu varsayimlar degerli kabul 
edilebilecek kadar ise yarar olmuslardir ve bunun için yeni katilan elemanlara, ayni problemlerle 
karsilastiklari zaman dogru sekilde düsünmek, algilamak ve hissetmek ve davranmak için ögretilirler.” 

Örgütsel kültür birçok önemli özellige sahiptir. Bunlarin içinde en çok üzerinde fikir birligine varilanlar 
sunlardir: 

• Gözlemlenen davranissal standartlar: Örgüt çalisanlari birbirleriyle etkilesim içindeyken saygi 
ve tutum ifadesi olarak ortak bir dil, terminoloji ve aliskanliklar kullanirlar.  

                                                 
2 Çalismamizda temel aldigimiz anket  hizmet sektöründen bir firma çalisanlarina yapilmistir ve örnek olarak aldigimiz 
isletme ise orta ölçekli bir hukuk ve mali müsavirlik firmasidir. Kiyaslamalar  ise Istanbul genelinde yapilan daha genis 
kapsamli (yaklasik 250 –300 kisiye yapilan) iki farkli çalismadir. Biri sadece hizmet  sektörünü kapsayan küresel 
yetkinliklerle ilgilidir; digeri ise Insan Kaynaklari Memnuniyet ve Baglilik çalismasidir. 
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• Temel degerler: Örgütlerin israrla savundugu ve çalisanlarin da paylasmasini istedigi bir takim 
önemli degerlerdir. Tipik örnek olarak yüksek ürün kalitesi, düsük devamsizlik ve yüksek verimlilik 
gibi, 

• Örgütsel ortam: Kurumdaki iklim ya da genel hava çalisanlarin davranislarini etkiler ve hem 
çalisanlarin birbirleriyle hem de müsterilerle nasil anlasmalari gerektigini belirtir.  

Özetle, örgütsel kültür örgütün üyelerince ortak bir algilamayi temsil eder ve çalisanin ise 
baslamasindan itibaren asamalarla planlanarak (örnegin, oryantasyon, egitim, rotasyon vb. süreçlerle) ya 
da planlanmadan gelisir. Ancak, gerek performans kriterlerinin belirlenmesi ve  çalisanlarin bunlara göre 
degerlendirilmesinde gerekse kurum içinde kisilerarasi iliskilerin uygun bir dogasinin düzenlenmesinde  
önemli rol oynar. Bunlarin yaninda kültür çalisanlara bir kimlik hissi kazandirabilir ve böylece örgüte olan 
bagliliklarini arttirabilir. Çalisanlar örgütün degerlerini anladiklari zaman yaptiklari is daha fazla anlam 
kazanir. 

 KOBI’ler genellikle “güç kültürü”ne ve nadiren de “görev kültürü”ne dayandiklari arastirmalarda 
görülmüstür.. Ilkinde örgüt merkezi gücün yetenegi ve kontrolüne dayanir ve çalisanlar da güç 
yönelimliyse basarili olurlar. Ikincisi, takim anlayisinin proje yönelimli matris organizasyonlarda görülebilir. 
Islerin yapilmasina ve sonuçlara önem verilir. Hangi seviyede biraraya getirilmis olursa olsun dogru kisilere 
kaynak ve karar verme yetkisi verilir. Çalisanlarda islerini yapmada, takim olusturmada ve is iliskilerinde 
statüden çok yetkinliklerde yeterlilik aranir. Gerek örgüt kültürü gerekse takim kültürü esnek ve degisime 
açiktir. Iç ve dis müsteriye cevap verebilme önemlidir. Bilginin paylasilmasinda ise, bilgisayar iletisimi ve 
bilgi sistemlerinin kullanilmasiyla kolaylasir. Bu tür yapilarda bazen proje liderleri arasinda kaynak tahsisi 
gibi konularda anlasmazlik olabilir böyle durumlarda merkezden müdahaleler gelir ve görev kültürünün 
yerini tekrar güç kültürü almaya baslar.  

Ancak, KOBI’ler görev kültürünü pek kullanmasa bile, yenilikçilige açik olmalari ve bürokratik olmayan 
yapilari nedeniyle dinamik ve girisimciliklerini sürdürmek zorundadir. KOBI sahipleri de risk alan, girisimci 
ve degisimden hoslanan kisilerdir. Dolayisiyla, degisen kosullarda örgüte rekabet etme gücünü veren görev 
anlayisina dayali kültüre dogal bir egilim vardir. Yeni yönetim yaklasimlarinda, bir organizasyon içinde 
görev alip çalisan bireylerin, profesyonel (mesleki) tutum ve davranislari açisindan sorumlu olduklari iki 
temel müsteri grubu tanimlanmaktadir. Bu iki grubun memnuniyetleri birbirini dogrudan etkilemektedir.  

Asagidaki tabloda dis ve iç müsteri tanimlarini bulab ilirsiniz. (Aralarindaki iliski için  Ek I & II’ye 
bakiniz).   

Tablo I:  Iç ve Dis Müsteriler 

Dis Müsteri  • Mesleki faaliyetlerimiz sonucu ortaya çikan mal ve 
hizmetlerden birinci derecede etkilenen kisi ve kuruluslardir. 
(Bireysel ve kurumsal)  

Iç Müsteri  • Mesleki faaliyetlerimizi yerine getirirken iliskide oldugumuz kisi 
(çalisanlar) ve kuruluslardir (tedarikçiler).  

Yetkinliklerle Yönetim  
Insan kaynaklarinin daha iyi yönetiminin saglanmasinda çalisanlarin güçlü yönleri, gelisim 

gereksinimleri ve potansiyel katkilarinin dogru bir sekilde ölçülüp degerlendirilmesi kritik bir önem 
kazanmistir. Bu kapsamda sadece bilgi ve becerinin ölçülmesinin yeterli olmadigi görülmüs ve özellikle 
katilimci yönetim yaklasimlari nedeniyle daha esnek ve insan odakli bir yap i kazanan insan kaynaklari 
yönetiminde tutum ve davranislar ile motivasyon gibi unsurlarin da göz önüne alinmasi gerekliligi 
dogmustur. 

Bu gereksinimin dogal bir sonucu olarak gelistirilen  yetkinlik bazli sistemler, gözlenebilen davranislar 
cinsinden ifade edilebildikleri için, insan kaynaklarinin stratejik yönetiminde giderek daha büyük bir yer 
kazanmaya baslamistir. Yetkinlik yönetimi, seçme -yerlestirmeden, yedeklemeye kadar uzanan insan 
kaynaklari süreçleri araciligiyla çalisanlarin isle baglantisini saglayan bütünsel bir çerçeve olusturmaktadir. 

Yetkinlik, bireyin sahip oldugu temel unsurlardan kaynaklanan ve isteki basariyi belirleyen birbiriyle 
iliskili davranislar dizisidir. Bireyin sahip oldugu temel unsurlar ise, bilgi, beceri, kisilik, degerler ve 
motivasyon düzeyi olarak tanimlanmaktadir.Yetkinlik yönetimi dogrudan kisinin yaptigi ise odaklandigi için, 
bu yaklasim performansin tanimlanip, ölçülebilecegi açik ve bütünsel bir dizi boyutun olusturulmasina 
olanak saglar. 
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Kisacasi, yetkinlik yönetimi vizyonun ve kurum kültürünün organizasyon içinde yayiliminin saglanmasi 
ve performansin ödüllendirilmesinde güçlü bir araç olusturmaktadir. Insan kaynaklari süreçlerinin 
koordinasyonu ve bu süreçler arasinda bütünselligin saglanmasi, basarili kurumsal stratejilerinin 
arkasindaki temel unsurlardan birisidir. Bu süreçlerin, birbirlerinden ayri bir sekilde tasarlanmasi ve 
uygulanmasi durumunda önemli miktarda zaman ve emek kaybi ortaya çikmaktadir. Iyi tasarlanmis bir 
yetkinlik modeli, çalisanlarin is performanslarinin ölçümü ve yönetiminde bütünsel bir yaklasimin 
uygulanmasini saglayacaktir. 

YETKINLIK YÖNETIM MODELI 

 
Ancak, yetkinlik kavrami farkli tanimlari da beraberinde getirdiginden  özellikle IKY ve  IK egitim ve 

gelisimi ile ilgili çevrelerde farkli anlasilmaktadir ve uygulamalar da farkli olmaktadir.  Yetkinlikler gerek 
Avrupa’da gerekse ABD’de farkli görüslere ve varsayimlara göre degerlendirildigi gibi,3 bir de stratejik 
yönetim ve stratejik insan kaynaklari yönetimi isletmeye özel  farklilastirici temel yetkinlikleri vurgularken, 
insan kaynaklari gelisim ve egitimi genellikle jenerik olan temel ve/veya küresel yetkinlikleri 
vurgulamaktadir. KOBI’lerde sadece orta ölçekli firmalarin bazilarinda uygulanabilen stratejik insan 
kaynaklari yönetimi kismen planli kismen dogaçlama olmanin yanisira, kullanilan yetkinliklerin de bazilari 
jenerik bazilari özgün olabilmektedir.  4 

Stratejik insan kaynaklari yönetiminin temel amaci;  yetkin insan kaynagini cezbetmek ve onlarin 
yetkinliklerini gelistirerek gelecege hazirlayarak, hem çalisanlarin hem de isletmenin degerine deger 
katmaktir. Bu nedenle, insan kaynaklari yönetimi uygulamalarinda kurum kültürünün ve insan 
kaynaklarinin yetkinliklerini gelistirmenin ayri bir önceligi vardir. Ancak, bütünlesik bir insan kaynaklari 
anlayisina göre, performans yönetimi gerek kariyer gerekse egitim yönetimiyle birlikte ele alinmakta ve 
esgüdüm saglanmaktadir. Kaldi ki, örgütsel performans ve kurum kültürü çalisanlarin yetkinliklerini ve 
bagliligini gelistirerek hayata geçirilebilmektedir. Hatta, örgütsel baglilik kurum kültürü ile ilgili kriterler ile 
ölçülüp degerlendirilebilmektedir.  

Insan kaynaklarinin sistematik yönetiminin saglanmasinda çalisanlarin güçlü yönleri, gelisim 
gereksinimleri ve potansiyel katkilarinin dogru bir sekilde ölçülüp degerlendirilmesi kritik bir öncelik 
kazanmakta ve yetkinlikler kurum performansinin degerlendirilmesinde bütünsel bir çerçeve 
olusturmaktadir. Bu kapsamda sadece bilgi ve becerinin ölçülmesinin yeterli olmadigi görülmüs ve özellikle 
çalisan sayisi 50 ve üzeri KOBI’lerde katilimci yönetim yaklasimlari nedeniyle çalisanlarin tutum ve 
davranislarinin da göz önüne alinmasi gerekliligi dogmustur. 

Bu gereksinimin dogal bir sonucu olarak gelistirilen  yetkinlik bazli sistemler  gözlenebilen davranislar 
cinsinden ifade edilebildikleri için, insan kaynaklarinin stratejik yönetiminde giderek daha benimsenmeye 
baslamistir. Yetkinlik yönetimi kurumsal vizyonun  ve kültürün organizasyon içinde yayiliminin saglanmasi 
ve çalisanlarin günlük davranislarina yansitilmasi için güçlü bir araç olusturmaktadir. Çünkü, bir rolden 
beklenen bilgi ve beceri gereksinimlerinin tanimlanmasinin yanisira, yetkinliklerin davranissal göstergeleri o 
rolün nasil gerçeklestirilecegini de belirlemek zorundadir. Organizasyonel deger ve önceliklerin davranislar 
                                                 
3 ABD’de  McClelland ve Hay  McBer’den süregelen davranissal anlayisa karsin AB’de  fonksiyonel ve daha teknik temelli 
bir görüs mevcuttur. AB’de kita Avrupa ile Ingiltere arasinda özellikle IK egitim anlayisinda farkliliklar sözkonusudur., 
(Delamare Le Deist & Winterton, 2005). 
4 Bu nedenlerle, çalismamizin anket bölümünde örnek olarak seçtigimiz KOBI’de  sadece jenerik olarak kabul görülebilen 
küresel yetkinlikleri kullandik. 
 

Yetkinlikler  
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Yedekleme 

Seçme 
Yerlestirmee Oryantasyon 

Performans  
Yönetimi 

Takdir ve 
Ödül 
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cinsinden ifade edilmesi yoluyla yetkinlikler örgütsel performansin sekillendirilmesinde önemli bir rol 
oynarlar.   

Yetkinlikler, insan kaynaklari ile ilgili konularda yönetici ve çalisanlarin gelisim ve kariyer firsatlari gibi 
konulari tartisabilecekleri ortak bir dil olusturmasi ve  organizasyonun kültür ve ortak degerlerinin 
çalisanlardan beklenen davranis biçimleri cinsinden ifade edilmesini saglar. Kisacasi, yetkinlik  çalisanin 
sahip oldugu temel unsurlardan kaynaklanan ve isteki basariyi belirleyen birbiriyle iliskili davranislar 
dizisidir. Bireyin sahip oldugu temel unsurlar ise, bilgi, beceri, kisilik, degerler ve motivasyon düzeyi olarak 
tanimlanmaktadir.  

Yetkinlik yönetimi ise dogrudan kisinin yaptigi ise odaklandigi için, bu yaklasim performansin 
tanimlanip, ölçülebilecegi açik ve bütünsel bir dizi boyutun olusturulmasina olanak saglar. Yetkinlik odakli 
IKY’nin  önemli bir özelligi kurum kültürünü davranissal terimler cinsinden ifade edebilmeleridir. Örgütsel 
kültüre bagli olan temel yetkinlikler ile küresel degerlere bagli jenerik yetkinlikler; bir organizasyonun ortak 
degerleri ile çalisanlardan beklenen davranislar arasindaki baglantiyi olustururlar ve organizasyon içindeki 
tüm roller için geçerlidirler. 
III.  ARASTIRMA  BULGULARI  ÖZETI:  

Gerek degisime açiklik gerekse küresel yetkinliklerde mevcut durumunun tesbiti için anket  yöntemiyle 
arastirma yaptigimiz ve kiyaslama ile sektördeki konumunu beliledigimiz firmanin demografik özellikleri 
asagidaki gibidir.  
A) DEMOGRAFI 

Tablo 1- Sektörde Çalisilan Süre Cevap Yüzde 
1 yildan az 18 15,0 
1-4 yil 64 53,3 
5-9 yil 25 20,8 
10 yildan fazla 12 10,0 
Cevap yok 1 0,8 
TOPLAM 120 100 
Ortalama Sektör Deneyimi = 4 yil 
Çalisanlarin %53’ünün sektördeki çalisma süresi 1-4 yil arasinda degisirken, %20’sinin çalisma süresi 5-9 
yildir.  Bunun yaninda sektörde 1 yildan az çalisanlarin orani %15, 10 yildan fazla çalisanlarin orani %10’un 
biraz üzerindedir. 

Tablo 2- Firma'da Çalisilan Süre Cevap Yüzde 
1 yildan az 27 22,5 
1-3 yil 46 38,3 
4-5 yil 36 30,0 
5 yildan fazla 8 6,7 
Cevap Yok 3 2,5 
TOPLAM 120 100 
Ortalama Kurumiçi Deneyim = 3 yil 
Çalisanlarin %38’inin firma’daki çalisma süresi 1-2 yil arasinda degisirken, %30’unun çalisma süresi 3-4 
yildir.  Bunun yaninda sektörde 1 yildan az çalisanlarin orani %23,  5 yildan fazla çalisanlarin orani %7’dir. 

Tablo 3- Çalisanlarin Yas Dagilimi Cevap Yüzde 
24 alti 33 27,5 
25-30 58 48,3 
31-35 12 10 
35 üzeri 16 13,3 
Cevap Yok 1 0,8 
TOPLAM 120 100 
Ortalama Yas=28 yil 
Çalisanlarin %48’lik bölümünün yasi 25-30 arasinda degisirken, %28’inin yasi 24’ün altindadir.  Oldukça 
genç bir kadroya sahip Firma'da 35 yasin üzerindeki Çalisanlarin orani %13, 31-35 yas arasi Çalisanlarin 
orani ise %10’dur. 
Tablo 4- Egitim Durumu Cevap Yüzde 
Lise 20 16,7 
Üniversite 81 67,5 
Lisans üstü 12 10,0 
Diger 3 2,5 
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Cevap Yok 4 3,3 
TOPLAM 100,0 100,0 
Firma Çalisanlarinin %68’i üniversite, , %10’u lisans üstü egitimine sahiptir. Yüksek okul  mezunu olmayan 
Çalisanlarin orani ise %17’dir. 
B) ÇALISANLARIN DEGISIME AÇIKLIKLARININ DEGERLENDIRILMESI 

Anketin ilk bölümünde çalisanlarin degisime açikliklari 8 soru ile degerlendirilmistir. Agirlikli olarak 
sirketin degisime yaklasiminin degerlendirildigi sorularda5 genel ortalamanin daha düsük oldugu, degisime 
açikligin daha az gözlemlendigi görülmektedir. Bir baska degisle çalisanlar Firma’in degisime açikligini kendi 
degisime açikliklariyla kiyaslandiginda daha düsük degerlendirmislerdir. 
C) ÇALISANLARIN  MEMNUNIYETLERININ DEGERLENDIRILMESI 

Anketin çalisanlarin memnuniyetlerinin degerlendirildigi ikinci bölümünde  çalisan memnuniyetinin 
her bir unsuru için beklenti ve algilamalar degerlendirilmistir. Çalisanlarin beklenti ve algilamalari arasindaki 
farkliliklar çalisma ortamindan memnuniyetlerinin degerlendirilmesinde kullanilmistir. 

Çalisan beklentileri toplu olarak degerlendirildiginde firma vizyon ve misyonu dogrultusunda temel 
degerlere sahip olundugu görülmektedir. Firma vizyonunu gerçeklestirmeye yönelik temel degerlerde 
çalisan beklentilerinin yüksek olmasi basariya ulasimi hizlandirmaktadir. Bu sonuç ayni zamanda degerler 
dogrultusunda istenilen çalisan profilinin sirket içine yerlestiginin degisime ve gelisime açikligin 
kazanildiginin bir göstergesidir. 

Çalisanlarin motivasyonlarini ve tatminlerini saglama ve bunlarin sonucunda çalisan 
memnuniyetini yüksek ve sürekli tutma kurum içersinde çok çesitli yönetim mekanizmalari ve süreçlerle 
baglantilidir. Firma Çalisan Memnuniyet sonuçlarini daha net analiz etmek ve gelisim alanlarini daha açik 
olarak belirlemek için bu mekanizma ve süreçler üç grupta toplanmistir: 

Degisime Açiklik Sorularinin Degerlendirilmesi

1 2 3 4 5

1- Sirketim organizasyon yapisini ve
isleyisini günün kosullarina göre sürekli

degerlendirerek degistirir

2- Çalisanlarin is tanimlari sürekli
gelismekte ve zenginlesmektedir 

3- Sirketin gelisimi ve basarisinda
çalisanlarin katilimi yogundur

4- Sektördeki hertürlü gelisim
sirketimin basarisi için birer firsattir 

5- Is yapma biçimimizde olumlu katkisi
olacak yenilikleri çalisma
arkadaslarimla paylasirim

6- Isimle ilgili gelistirilen degisiklik
önerilerini kabul etmekte

zorlanmiyorum

7- Görevimle ilgili her türlü degisimi
kendime bir gelisim firsati olarak

görüyorum

8- Kurallara uygun çözümlerden çok,
yaratici çözümlerin sirketimin

gelisiminde rol oynadigina inaniyorum

Degisime Açiklik Sorulari Ortalamasi

 
 
                                                 
5 Soru 1 : Sirketin organizasyon yapisini ve isleyisini günün kosullarina göre sürekli degerelndirerek degistirir. 
Soru 2 : Çalisanlarin is tanimlari sürekli gelismekte ve güncellesmektedir. 
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1. Kurum vizyon, hedef ve stratejileri ve iletisim  
Çalisanlarin bulunduklari kuruma, kurumun gelecegine, yönetime, izlenilen stratejilere ve alinan 

kararlara güven duymalari motivasyonlarini ve tatminlerini arttirici unsurlardan biridir. Bu ihtiyaci 
karsilamaya yönelik temel kaynaklar kurum vizyon, strateji ve hedeleri, sirketin hedeflerine ulasimiyla ilgili 
iletisim olarak  gruplanmaktadir.  

2. Insan Kaynaklari Yönetimi 
Çalisanlarin memnuniyetlerini arttirmaya yönelik karsilanmasi gereken bir diger ihtiyaç çalisanlarin 

kendilerini güvencede hissetmelerinin saglanmasidir. Bu kapsamda özellikle insan kaynaklari yönetim ve 
gelisim süreçlerinin uygulamalari degerlendirilmektedir. Insan kaynaklari sistem ve politikalri bir kurum 
içinde çalisanlarin ihtiyaç ve beklentilerinin temelini olusturular. Bu nedenle memnuniyetin saglanmasinda 
oynadiklari rol kritik önem tasimaktadir. 

3. Görevlendirme ve yetkilendirme 
Çalisanlarin öz saygilarini desteklemek çalisan memnuniyetini arttirmaya yönelik karsilanmasi 

gereken bir diger ihtiyaçtir. Çalisanlarin yaptiklari isi sevmeleri, kendilerini deger yaratir hissetmeleri, 
yetkilendirilmeleri ve basarilarinin taninmasi bu ihtiyacin karsilanmasinda temel unsurlari olustururlar. 
Çalisanlari öz saygilarinin desteklenmesinde kurumun genel politikalarinin yaninda en önemli rollerden biri 
çalisanin dogrudan yöneticisine düsmektedir. Bu dogrultuda yöneticilik yetkinliklerinin degerlendirilmesi bu 
ihtiyacin karsilanmasinda önem tasimaktadir.  
D. ÇALISAN MEMNUNIYETI ANALIZ YÖNTEMI 

Firma Çalisanlarin Memnuniyeti Arastirmasinda, farkli soru basliklari özellikle belirli alanlarda 
ihtiyaçlarin karsilanmasina odaklanmistir. Asagida soru basliklari ve degerlendirdikleri analiz gruplari 
tablosu sunulmustur. 
ANALIZ GRUPLARI ANKET FORMU BASLIKLARI 
KURUM VIZYON, HEDEF 
VE STRATEJILERI  VE  
ILETISIM 

Soru 1 : Sirketimin vizyonu ve stratejik hedeflerini biliyorum. Soru 2: Yil sonunda sirketin 
hedeflerine ulasmasinda takimimin katkisini görebiliyorum 
Soru 8: Liderimizin davranis ve kararlari sirketimin vizyon ve stratejikleri ile uyumludur.  

INSAN KAYNAKLARI 
YÖNETIMI  

Soru 5 : Sirket  içinde  uygulanmakta olan ücret ve prim sistemi gösterdigim çaba ve 
basariyi ölçmede yeterlidir. 
Soru 7: Sirketimin isimle ilgili kariyer planlamama olanak saglayan bir kariyer ve kisisel 
gelisim plani  vardir. 
Soru 9 : Sirketteki degisiklikler ne olursa olsun bir anda isimi kaybetme korkusunda sahip 
degilim ve isimde kalici hissediyorum.  
Soru 12: Sirketimin bana adil davrandigini düsünüyorum ve kendime gelecek görüyorum.  

GÖREVLENDIRME VE 
YETKILENDIRME  

Soru 3 : Isimle ilgili gelistirdigim yenilikler/iyilestirmeler  takim lideri tarafindan desteklenir. 
Soru 4: Yetkinliklerimde gelisimimle beraber isimdeki ilerlememle ile ilgili yapici destegi ilgili 
yöneticiden alirim.  
Soru 6: Performansim degerlendirilirken yapici geribildirimde bulunulur ve yetkinliklerimi 
kullanabilmem için imkan verilir. 
Soru 10: Isimle ilgili alinan kararlarda ve degisikliklerde benim fikirlerime önem verilir.  
(Birimimin stratejilerini olusturmada etkim var.) 
Soru 11 : Sirketimde  farkli görüslere ve çalisanlarin  önerilerine deger verildigini 
düsünmekteyim.  

 
Analiz gruplari anket fomu basliklari bazinda beklenti ve algilama ortalam farklari ve dagilimlari dikkate 
alinarak incelenmistir. 
SORU 1: SIRKETIMIN VIZYONUNU VE STRATEJIK HEDEFLERINI BILIYORUM 
Çalisanlarin sirketlerinin vizyon ve stratejilerini bilmeleri, görev ve sorumluluklarini zenginlestirmelerini, 
daha etkin halde gerçeklestirmelerini ve sirketlerinin vizyonuna ulasmasinda sürekli deger yaratmalarini 
saglayici bir unsurdur. 
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Yil Sonunda Sirketin Hedeflerine Ulasmasinda Takimimin Katkisini Görebiliyorum 
Mevcut Durum Degerlendirmesi 

Tamamen Yeterli
18%

Yeterli
50%

Kararsizim
21%

Yeterli Degil
6%

Kesinlikle Yetersiz
5%

Tamamen Yeterli Yeterli Kararsizim Yeterli Degil Kesinlikle Yetersiz

 
INSAN KAYNAKLARI YÖNETIM VE GELISIMI SÜREÇ VE SISTEMLERI  
SORU 5: SIRKET IÇINDE UYGULANMAKTA OLAN ÜCRET VE PRIM SISTEMI  GÖSTERDIGIM 
ÇABA VE BASARIYI ÖLÇMEDE  YETERLIDIR. 

Yöneticilerin Davranis ve Kararlari Sirketimin Vizyon ve Stratejilerine 
Uyumludur Mevcut Durum Degerlendirmesi

Tamamen Yeterli
14%

Yeterli
41%

Kararsizim
22%

Yeterli Degil
16%

Kesinlikle 
Yetersiz

7%

Tamamen Yeterli Yeterli Kararsizim

Yeterli Degil Kesinlikle Yetersiz

 
Çalisanlarin kendilerini güvende hissetmelerini ve sirketlerine güvenmelerini saglayacak en önemli 

hijyenik faktör ücret ödül sisteminin yönetimidir. Sirketin adilligi, çalisanlardan beklentileri, çalisana verdigi 
önem degerlendirilirken tüm insan kaynaklari süreç ve sistemleri ile baglantili olarak ücret ödül sistemi ele 
alinir. Ücret ödül sisteminin gösterilen çabayi ölçmede yeterli olmasi çalisan memnuniyetinin ve sirkete 
güveninin baslica kosullarindandir.   
  Firma çalisanlarinin cevaplanan sorularda beklenti ve algilamalari arasindaki en yüksek fark bu 
soruda çikmistir. Mevcut durum degerlendirmesi ve ideal durum degerlendirmeleri dikkate alindiginda 
çalisanlarin bu alannda belirgin memnuniyetsizlikleri gözlemlenmektedir. Çalisanlarin yaklasik %88’i ücret 
prim sisteminin gösterdikleri basariyi ölçmekte yetersiz oldugunu düsünmektedir.  
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SORU 7: SIRKETIMIN ISIMLE ILGILI GÜNCEL BILGI VE BECERI SAGLAMAMI SAGLAYICI 
EGITIM PLANI VARDIR 

Sirketimin Isimle Ilgili Güncel Bilgi ve Beceri Kazanmami Saglayici Egitim Plani Vardir 
Mevcut Durum Degerlendirmesi

Tamamen Yeterli
7%

Yeterli
29%

Kararsizim
24%

Yeterli Degil
30%

Kesinlikle Yetersiz
10%

 
Çalisanlarin kisisel ve kariyer gelisimine yönelik beklentilerinin karsilanmasi ve bu dogrultuda 

sürekli gelisim için gerekli ortamin hazirlanmasi memnuniyetlerinin saglanmasinda önemli rol 
oynamaktadir. Firma çalisanlarinin sadece %36’sinin egitim planlarini yeterli buldiklari görülmektedir. Firma 
çalisanlarinin bir insan kaynaklari yönetim süreci olarak egitim ve  gelisiminin saglanmasi konusunda 
beklenti ve algilamalari arasinda farkliliklar görülmektedir.  
SORU 9: SIRKETTEKI DEGISIKLIKLER NE OLURSA OLSUN ISIMI KAYBETME KORKUSUNA 
SAHIP DEGILIM 

Çalisanin sirket içinde gerçeklesen degisimleri kendine bir tehdit olarak algilamasi ve isini 
kaybetme duygusuna sahip olmamasi memnuniyetinin sürekliligi açisindan önem tasimakta ve sirkete 
duyulan güvenin en önemli göstergelerinden de biri olmaktadir.  

Genelde, çalisanlarin analiz gruplari bazindaki beklenti ve algilama farkliliklari degerlendirildiginde 
asagidaki yorumlar getirilmektedir. Çalisanlar sirket temel degerleriyle bir dogrultuda beklentilere 
sahiptirler. Çalisanlar üst yönetim ile kurduklari iliskiyi zaman, iletisim etkinligi ve süreklilik açilarindan 
yeterli bulmamaktadirlar. Bunun yaninda çalisanlarin algilamalari degerlendirildiginde, çalisanlarin stratejik 
yönetime katildiklari, hedef ve stratejiler ve bu dogrultuda performans hakkinda sürekli bilgilendirildikleri 
planli bir iletisim süreci gerçeklesmedigi sonucunda varilmaktadir. 

Önerilerin, ise yönelik bilgilerin, degisim ve gelisimlerin paylasilacagi “bilgi yönetimi” yaklasimi 
hakim degildir. Bunun yaninda çalisanlar için en yüksek beklentilerden biri is için gerekli bilgiye ulasimdir. 
Çalisanlarin sirket içinde “çalisan memnuniyetinin esas” alindigina yeterli inançlari yoktur. Çalisanlarin 
gelisim ve degisimleri en somut ve hizli sekilde hissedecekleri insan kaynaklari süreç ve sistemlerinde 
gelisim alanlari belirlenmistir. 

Firmadaki uzmanlarin 6  küresel yetkinlikler düzeyleri asagidaki figürde görüldügü gibidir: 
 
 

                                                 
6 Uzmanlarin çogunu avukatlar olusturmaktadir. Yukaridaki her bir yetkinlik  için sekiz farkli soru degerlendirilmistir.  
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Sirket Içi Gelisim ve Ilerleme Imkanlari Ile Ilgili Hesaplanan Önem ve Memnuniyet Düzeyleri

4,35 2,77

4,46 2,69

4,44 2,57

4,45 2,98

4,39 2,71

4,47 2,79

4,43 2,53

4,41 2,97

4,46 2,80

4,38 2,61

4,41 2,75

4,45 2,65

4,44 2,54

4,41 2,77

4,42 2,73

4,43 2,60

4,43 2,71

Üretim/Satis

Hizmet

Ana Sektör

Ulusal

Çok Uluslu

Sermaye Yapisi

Orta Ölçekli Firmalar (20 milyon$ alti ciro)

Büyük Ölçekli Firmalar (20 milyon$ üzeri ciro)

Ciro

Holding bünyesinde

Holding bünyesinde degil

Holding Bünyesinde
Olma

250 alti çalisan

250 üstü çalisan

Istihdam

 Erkek

 Bayan

Cinsiyet

1000$ alti ücret alanlar

1000$ ve üzeri ücret alanlar

Ücret

Az deneyimliler (3 yil ve daha az)

Deneyimliler (3 yildan fazla)

Is Deneyimi

Genel

Ortalama

Gelisim ve
Ilerlemeye

Verilen Önem

Ortalama

Gelisim ve
Ilerlemeden
Memnuniyet

 
 

Örgüt içi gelisim ve ilerleme imkanlari ile ilgili hesaplanan önem ve memnuniyet düzeyleri 
incelendiginde her ikisinin de belirtilen önem ve memnuniyet düzeylerinin az da olsa altinda kaldigi 
görülmektedir.Hesaplanan önem incelendiginde, belirtilen önem ile ayni sekilde hizmet firmalarinda 
çalisanlarin ve  ciro olarak daha büyük firmalarda çalisanlarin sirket içi gelisim ve ilerleme imkanlarina daha 
fazla önem verdigi, fakat holding bünyesindeki firma çalisanlari ve cinsiyet arasindaki önem farkliliklarinin 
azaldigi gözlenmektedir.  

Memnuniyet düzeylerine bakildiginda ulusal firmalarda çalisan profesyonellerin çok uluslu 
firmalarda çalisanlara oranla, holding firmalarinda çalisanlarin holding bünyesinde olmayan firmalarda 
çalisanlara oranla belirgin olarak daha az memnun olduklari görülmektedir. Ayrica 1000$ ve üzeri ücret 
karsiliginda çalisan profesyonellerin daha az ücret ile çalisanlar ile kiyaslandiginda, firmalarindaki sirket içi 
gelisim ve ilerleme imkanlarindan daha memnun olduklari gözlenmektedir. Is tecrübesi daha az olan 
profesyoneller de tecrübelilerle kiyaslandiginda bu kriter açisindan daha memnun olduklarini belirtmislerdir. 
¿ 250’den az istihdami olan KOBI’lerde, ciro bazinda büyük ölçekli firmalarda çalisanlarin ve 1000$ 
üzeri ücret alanlarin hem firma ile ilgili memnun olduklari hem de kisisel gelisimlerinin beklentilerini 
karsiladigi gözlenmektedir. 
¿ Hizmet firmalarinda, ulusal ve holding bünyesinde çalisanlar, ve 3 yildan daha fazla is tecrübesi 
olanlar ise kisisel gelisimlerinin beklentilerini karsiladigi, fakat firma ile ilgili memnuniyet düzeylerinin düsük 
oldugu gözlenmektedir. 7 
¿ Çalisanlarin bagliligi ile memnuniyeti arasinda dogrudan bir iliski bulunmamakla beraber, çalisanlarla  
(iç müsteri) müsteriler arasinda dogrusal bir iliski oldugu gözlenmistir. 
 
 
 

                                                 
7 Daha detayli olarak tablolari incelemek için Ek II’ye bakiniz. Ki kare  testi yalnizca kuruma baglilikla yetkinlikleri 
kullanma arasinda iliski vardir hipotezini test etmek için kullanilmistir. 
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Sirketimin Vizyonu ve Stratejik Hedeflerini Biliyorum 
Mevcut ve ideal Kiyaslamasi
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Cevaplar degerlendirildiginde çalisanlarin %32’si vizyon ve stratejilerin yeterince bilinmedigini 

düsünmektedirler. Çalisanlarin bu konu üzerine beklenti ve algilamalari karsilastirildiginda sirketlerinin 
vizyon ve stratejileri hakkinda bilgilerini yeterli bulmadiklari görülmektedir. Buna karsin beklenti ve 
algilamalar arasindaki ortalama fark (-0,87) olarak hesaplanmistir ki sürekli gelisimin hedeflendigi her 
sirket için bu oranda bir fark kabul edilebilir olarak tanimlanmaktadir.  
SORU 2 : YIL SONUNDA SIRKETIN HEDEFLERINE ULASMADA TAKIMIMIN KATKISINI 
GÖREBILIYORUM 

Çalisanlarin sirketlerinin hedeflerine ulasmada takimlarinin, birimlerinin ve hatta kendilerinin 
oynadiklari rolü görebilmeleri islerini onlar için daha anlamli kilacak ve sirketin vizyonuna ulasmasinda 
katilimlarini arttiracaktir.  

Yil Sonunda Sirketin Hedeflerine Ulasmasinda Takimimin 
Katkisini Görebiliyorum 
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Firma çalisanlarinin cevaplari degerlendirildiginde genel olarak sirketin hedeflerine ulasmasinda 

katkilarini görebildikleri bunun yaninda beklentilerinin bu konudaki iletisimin daha net olmasi 
dogrultusunda oldugu görülmektedir. Firma çalisanlarinin % 68’i takiminin sirket hedeflerine katkisini 
yeterince gördügünü belirtirken %32 si mevcut  durumda hedeflere ulasimdaki katkinin iletilmesinde gelisim 
alanlari belirtmistir.  
SORU 8: ÜST YÖNETIM ILE ORTA YÖNETIM VE ÇALISANLARIN DAVRANIS VE KARARLARI 
SIRKETIMIN VIZYON VE STRATEJILERI ILE UYUMLUDUR. 

Çalisanlarin üst yönetimden aldiklari mesajlarin sirket vizyon ve stratejilerine uyumlu olmasi 
gerekmektedir. Bu sayede çalisanin hem sirketin vizyonuna ve gelecegine hem de yöneticilerin karar ve 
davranislarina olan güvenleri artmakta, kendi davranislarini da bu paralelde olusturmalarina zemin 
hazirlanmaktadir. Firma çalisanlarindan ankete cevap verenlerin %65i üst düzey yöneticilerin davranislarini 
sirket vizyon ve stratejilerine uyumlu bulmuslardir. Bunun yaninda %35i ise yöneticilerini  yetersiz 
bulmuslardir.  
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Mevcut ve ideal ararsinda farkliliklar göze çarpmaktadir. Bu bölümde analizini gerçeklestirdigimiz 
sorular arasinda en yüksek mevcut ideal farki bu soruda gözlemlenmistir. Bunun bir nedeni bu soruya 
verilen yanitin diger iki sorunun bir sonucu olmasindan da kaynaklanmaktadir. Sirketin vizyonu ve stratejik 
hedefleri konusunda yeterli bilgi sahibi olmadigini belirten grup yönetim kadrosu olarak belirlenmisti. Bu 
dogrultuda bu kadronun vizyon ve stratejilerle uyumlu davranis göstermekte basarisiz olacaklari 
varsayilabilir.  
III: SONUÇ  

Yönetim alaninda son yillarda ortaya çikan gelismelere karsin, ülkemizde özellikle KOBI’lerin 
çogunun, henüz stratejik insan kaynaklarii yönetimi anlayisini benimsemedikleri ve bu yeni yönetim 
tekniklerini uygulamadiklari birçok çalismada görülmektedir. Çalismamizin bulgularina göre ise, seçtigimiz 
isletmede de uygulanan degerleme sistemleri, degerleme sürecinin tamaminda olmamakla birlikte, önemli 
bir kisminda “katilim”a yer veren sistemlerdir. Bu isletmelerde yetkinlik ve hedeflere dayali performans 
degerlendirme yöntemi çalisan ile yöneticinin karsilikli görüsmeleri ile uygulanmaktadir. Isletmedeki 
degerlendirme sonuçlari “kariyer planlamasi” ve egitim programlari (sürekli gelistirme) için dogrudan girdi 
olarak alinmaktadir. 

Yeniliklere öncülük eden, gelir dagilimini dengelemeye yardimci olan, büyük isletmelere girdi ve 
ara mal ya da hizmet üreten, emek yogun faaliyetleri nedeniyle istihdam olusturan KOBI’ler girisimcilik ve 
esneklikleriyle küresel gelisimlere ayak uydurmaktadir. Ancak, KOBI’lerin IKY alanindaki eksik likler 
pazarlamadaki sorunlariyla birlikte ele alinabilir ve böylece SWOT analizi ile firsat ve tehditler ortaya 
konduktan sonra, kiyaslamalar yapilarak, en iyi uygulamalar örnek alinabilir ve uyarlanabilir. 

Günümüzde artan rekabetle birlikte,  gerek toplam kalite yönetimi gerekse stratejik insan 
kaynaklari yönetimi iç ve dis müsteri anlayis ve tecrübesini  artik iç markalama ve deger yaratma ile de 
artirabilmektedir. Bu nedenle de stratejik insan kaynaklari yönetimi giderek pazarlama stratejisiyle daha 
uyumlu hale gelmekte ve daha fazla deger yaratmaktadir. 

Modern yönetim anlayisinin en önemli unsurlarindan biri olan performans ve yetkinlik yönetiminin 
de kalite yönetim sisteminin de belli basli isletmeler disinda KOBI’lerde fazla uygulanmamasi, ülkemiz 
isletmeleri için büyük bir eksiklik olusturdugu gibi, Türkiye’nin rekabet gücünü de olumsuz bir biçimde 
etkilemektedir. KOBI’lerin ekonomimizin belkemigini olusturdugu düsünüldügünde, en azindan orta ölçekli 
isletmelerin yeni yönetim tekniklerini uygulamalarini gerektirir. Ancak, özellikle son yillarda yasanan 
dönüsüm çerçevesinde yeni yönetim tekniklerinin rekabet gücünün önemli bir belirleyicisi haline geldigini  
ve stratejik plan ile yönetilen firmalarin  sayisal degerlerle gelisimini takip edebildigini de gözardi etmemek 
gerekir.  

Amaç, artik firmalarin degisimi sürekli yakalayarak mevcudiyetini yalnizca bugün degil, kusaklar 
boyu sürdürecek "yarinin sirketi" olmasini saglamak olmustur. Iç ve dis müsteri memnuniyeti hakkindaki 
ölçme ve degerlendirme çalsmalariyla, hem sikayetlerin yönetimi hem de iç ve dis hizmetlerin 
organizasyonlarinda iyilestirme çalismalarii hizlanabilir. Bugün artik her kurulus en son teknoloji, en yeni 
üretim ve yönetim yöntem ve tekniklerini uygulayabilir; ancak, gelisimin temeli ve gelecege yatirim insana 
dayanir. Bu nedenle de, yetkin is gücü bulmanin ve bulunanlari elde tutmanin -özellikle de KOBI’ler için- 
çok önemli bir sorun oldugunun bilincinde olarak, egitim ve gelisim programlarini pratige aktarmak  
önceliklidir. 

21.yüzyil, Insan Kaynaklari yönetimini daha seffaf ve stratejik bir hale getirmektedir. Insan 
Kaynaklari programlarini açik seçik ifade eden ve sayisiz konuyu ortaya koyabilen modern bir stratejik 
plana dönüstürmektedir. Küresellesmenin hizla devam ettigi ve“yerel rekabet”ten “küresel rekabet”e 
geçisin yasandigi bu yeni dönemde, Türkiye’deki isletmelerin ve özellikle de KOBI’lerin IKY’de gecikmeleri 
büyük bir eksikliktir. 

Isletme çalisanlarinin performans düzeylerinin rekabet savasinda en önemli silah haline geldigi 
“küresel pazar” ortaminda ülkemiz isletmelerinin stratejik insan kaynaklari yönetim anlayisini benimsemeye 
ve uygulamaya gittikçe daha fazla ihtiyaç duyacaklari açiktir. Bir baska ifadeyle, Türkiye’nin uluslararasi 
pazarlarda daha iyi performans göstermesi, yani rekabet gücünün arttirilabilmesi, mikro bazda isletmelerde 
bütünlesik yönetim anlayisinin benimsenmesi ve uygulanmasini gerektirmektedir.  

Sonuç olarak; degisim ve gelisimin ancak sistemli ve sürekli bir degerlendirmeyle hayata geçirildigi 
bir gerçektir.  Hizli degisim ve rekabet ortamina ayak uydurmak isteyen ve basarili olmak  KOBI’lerin en 
kisa anlatimla “kurumsal kültürde yapitasi” olan yetkinliklerini bir sistem çerçevesinde gelistirmeleri 
gerekmektedir. Böylelikle, kurumlar geregi tesbit edilen  temel yetkinliklerini rakipleriyle kiyaslayabilir ve  
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onlari gelistirerek kültürlerini gelistirebilirler. Ancak, KOBI’lerin IKY’de jenerik ve özgün yetkinliklerini 
gelistirmeleri ve bunlari sürekli güncellemeleri kisa erimli bir yolculuk olmayabilir. Ancak, unutmamaliyiz ki, 
bazen süreç de sonuç kadar tatmin edici ve süreç odaklilik da sonuç odaklilikla birlikte gelismelidir. 
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EK I.      Bagliligi Belirleyen Ana  Faktörler 
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      Sirket performansi ve Sürekliligi 

     Genel yararlar  

      Is ortami  ve atmosferi  

     Çalisma kosullari  

      Is firsati 

      Performans Degerlendirmesi ve Takdir 

      Kurum Imaji ve Ünü 
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Insan Kaynak 
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22% Daha yüksek müsteri bagliligi        
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Employee eQ Modeli  (ACNielsen) 
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EK II.   
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ÖZET 

Bilgi, teknoloji ve insan kaynaklari alanlarinda küresel boyutta yasanan sürekli degisim ve 
gelismeler karsisinda is organizasyonlari kendilerini sürekli olarak yenilemek ve çagin gereklerine ayak 
uydurmak zorundadirlar. Iste tam bu noktada is örgütlerinden beklenilen artik standartlasma yerine 
çesitlilik, büyüklük yerine yalinlik, katilik yerine saydamlik, duraganlik yerine dinamizmdir. Yada çok daha 
dogru bir ifade ile, çevresel degisimlere ayak uydurabilme yetenegi de diyebilecegimiz “esneklik” özelligi 
örgütleri karakterize eden temel nitelik olmalidir. Bu niteligi ve yetenegi çalisma süreleri açisindan 
uygulamaya koyan is örgütleri, kendileri açisindan yüksek verimlilik ile karlilik, piyasaya odaklilik ve 
gelecegi öngörümleme; müsterileri açisindan onlara en uygun ve zamanda en uygun fiyatlarla yüksek 
kalitede ürün ile hizmetler saglama, çalisanlar açisindan da memnun, motivasyonu ve performansi yüksek 
kendi kendini yönetebilen insan kaynaklarina sahip olma gibi imkanlara kavusabileceklerdir. Çalisma 
süreleri açisindan esneklik konusu gerek AB ülkeleri gerekse de ülkemiz ekonomisi KOBI’leri açisindan 
dikkate alinacak olursa, bu gelecege yönelik açilim, söz konusu isletmelerin ürün ile hizmetlerindeki mevcut 
kaliteyi artirma, degisen kosullara uyumu saglama, verimliliklerini yükseltme ve çalisanlarin refah 
düzeylerini koruma potansiyeline sahiptir.  

Bu çalismada, ülkemiz ekonomisinin bel kemigini olusturan KOBI’lerimizin ve dolayisiyla ulusal 
ekonomimizin küresel rekabet ortaminda gerek rekabet düzeylerini koruyarak rekabetçi üstünlük 
saglayabilmeleri, gerekse de bir isbirligi içerisinde çevresel degisimlere zamaninda ayak uydurabilmeleri ile 
ekonomik bunalimlardan çok daha az zararla çikmalari konusunda çalisma sürelerinde esneklik ile mevcut 
durumu ortaya koymak temel amacimiz olmustur. 

Anahtar Kelimeler: Esnek çalisma, esnek çalisma süreleri, küçük ve orta boy isletme. 
1. GIRIS 

Günümüzün küresel rekabet ortaminda isletmelerin sadece mevcut ürünleri ve hizmetleri ile 
yetinip varliklarini koruyup uzun süre rekabet edebilmeleri artik yeterli olmamaktadir. Günümüzün çalisma 
hayati özellikle bilgi, teknoloji ve insan kaynaklarinda yasanan yogun bir degisim, gelecek ile ilgili belirsizlik, 
risk ve kriz gibi gerilim durumlari ile sürekli olarak yüz yüze kalmaktadir. Içinde bulundugumuz, bilgi ve 
iletisim çagi olarak niteledigimiz bu dönem, rekabet kavramina küresellik boyutunu eklemekle kalmamis 
ayni zamanda is örgütlerinin rekabet edebilmek ve degisime ayak uydurarak varliklarini koruyabilmek için 
organizasyon yapilarini, ürünlerini, teknolojilerini, sahibi olduklari insan kaynaklarinin niteliklerini ve 
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pazarlama stratejilerini degistirmelerini de zorunlu kilmistir. Bilgi ve iletisim çagi, küresel rekabet kavramina 
yeni boyutlar kazandirmistir. 

Bilgi, teknoloji ve insan kaynaklari alanlarinda küresel boyutta yasanan sürekli degisim ve 
gelismelerin sonucunda isletmeler de kendilerini sürekli olarak yenilemek ve çagin gereklerine uydurmak 
zorunda kalacaklardir. Iste tam bu noktada, artik is örgütlerinden beklenilen standartlasma yerine çesitlilik, 
büyüklük yerine yalinlik veya küçülme, katilik yerine saydamlik, duraganlik yerine dinamizmdir. Daha dogru 
bir ifade ile, çevresel degisimlere ayak uydurabilme yetenegi de diyebilecegimiz “esneklik” özelligi is 
örgütlerini karakterize eden temel nitelik olmalidir. Bu niteligi ve yetenegi çalisma süreleri açisindan 
uygulamaya koyan is örgütleri, kendileri açisindan yüksek verimlilik ile karlilik, piyasaya odaklilik ve 
gelecegi öngörümleme; müsterileri açisindan onlara en uygun ve zamanda en uygun fiyatlarla yüksek 
kalitede ürün ile hizmetler saglama, çalisanlari açisindan da memnun, motivasyonu ve performansi yüksek 
kendi kendini yönetebilen insan kaynaklarina sahip olabilme gibi imkanlara kavusabileceklerdir. Çalisma 
sürelerinin esneklestirilmesi yolu ile is örgütleri özellikle ekonomik bunalimlardan kazançla çikmak ile 
rekabetteki üstünlüklerini koruyabilmek imkanina kavusurlar ve bu yolla da çevresel degisimlere kolaylikla 
ayak uydurabilirler. Tüm bu ve benzeri nedenler ile çalisma sürelerinde esneklik uygulamalari, is örgütleri 
açisindan rekabetin kaçinilmaz geregi olarak dikkate alinmakta ve etkin bir istihdam teknigi olarak 
degerlendirilmektedir. Esnek çalisma süreleri, isletmelere ürün ile hizmetlerindeki kaliteyi arttirarak rekabet 
yarisinda degisen kosullara uyum saglama, verimliligi arttirma, çalisanlarin refah düzeylerini ve istihdam 
edilebilirliklerini koruma sansi vermektedir. Özellikle kriz dönemlerinde isletmelerin esneklik uygulamalari 
ile talep daralmalarini atlatmalari, hem maliyet artislarini hem de çalisanlarin isten çikarilmalarini 
engellemektedir. Bu nedenle, çalisma sürelerinde esneklik gelismis ülkelerde etkili ve hizli uygulanabilen bir 
istihdam araci olarak degerlendirilmektedir. 

Çalisma süreleri açisindan esneklik konusu gerek AB ülkeleri gerekse de ülkemiz KOBI’leri 
açisindan dikkate alinacak olursa, bu gelecege yönelik önemli açilim, söz konusu isletmelerin 
hizmetlerindeki mevcut kaliteyi artirma, degisen kosullara uyumu saglama, verimliliklerini yükseltme ve 
çalisanlarin refah düzeylerini koruma potansiyeline sahiptir. Çalisma sürelerinin esneklestirilmesi yolu ile 
isletmeler ihtiyaç duyduklari “faaliyet süreleri” ile yasal çalisma süreleri arasinda gerekli uyumu 
saglayacaklardir. Özellikle kriz dönemlerinde talep daralmalarinin üstesinden gelerek hem maliyetlerdeki 
artisi, hem de çalisanlarinin isten çikarilmasina engel olunabilecektir. Esnek çalisma süreleri, isletmelerin 
rekabet gücü ve çalisanlarin islerini korumalarina imkan verirken ayrica çalisanlarin sosyal yasamlarinin 
gelistirilmesine de imkan yaratir. Bu nedenle bu sistem, is örgütlerince dikkate alinmakta ve etkin bir 
istihdam alani olarak degerlendirilmektedir. Çalisma sürelerinde esnekligi uygulayan ülkeler ile isletmeler 
esnekligi bir basari ve rekabet faktörü olarak degerlendirmektedirler. Esnek çalismanin, hem müsterilerin 
hem isverenlerin hem de çalisanlarin ihtiyaçlarina cevap verebilmesi, gelismis ülkelerde bu konu ile ilgili 
uygulamalari yaygin hale getirmistir.   
2. YENI BIR ÇALISMA BIÇIMI: ESNEK ÇALISMA 

Ikinci Dünya Savasi sonrasinda meydana gelen teknolojik gelismeler isgücü piyasasini önemli 
ölçüde etkilemis, üretimin sekli ile yapisini degistirmistir. 1970’ler sonrasinda bas gösteren ekonomik 
durgunluk ve issizlik ile özellikle 1973 dünya petrol krizi bu yapi degisikligine ivme kazandirmis ve 1970’li 
yillara kadar yaygin olan, kitlesel üretim ile isbölümünü ve tam günlü standart istihdam seklini kabul eden 
“Fordist Üretim Yapisi” geçerliligini kaybetmeye baslamistir. Teknolojik degisiklikler günümüzde de oldukça 
süratli bir biçimde meydana gelmeye devam etmekte, arz talep degisiklikleri ile konjonktürel dalgalanmalar 
olagan hale gelmektedir. Fordist üretim yapisinda, devamli ve düzgün bir sekilde büyüyen homojen ve 
istikrarli bir piyasanin varligi kabul edilmesine ragmen isgücü piyasasi artik arz ve talepteki degisikliklere ve 
konjonktürel dalgalanmalara uyum saglayabilecek esnek bir üretim yapisina ihtiyaç duymaktadir. Ortaya 
çikan bu yeni üretim sürecinde esneklik temel kavram olmakta, üretim tekniklerinin ve makinelerin 
esnekligi kadar isgücünün kullanimi ve is tanimlarindaki esnekliklerde önem kazanmaktadir. Bu gelismelere 
bagli olarak günümüzde Fordist üretim yapisinin benimsendigi tam günlü standart istihdam seklinden 
esnek çalisma biçimlerinin benimsendigi atipik istihdam biçimlerine geçme geregi duyulmaya baslanmistir. 
Tüm bunlara ek olarak son yillarda yasanan küresellesme olgusu ile beraber ortaya çikan küresel rekabet 
kosullari da esnek çalismayi, özellikle isgücü maliyetlerini azaltmasi ve verimlilik artisi yaratmasi gibi 
nedenlerle çok daha tercih edilir hale getirmistir. Ayrica Avrupa Birligi süreci çerçevesinde sermayenin 
serbest  dolasimi ve ticaretin serbestlestirilmesi, küresel rekabeti daha da hizlandirmis dolayisiyla isletmeler 
güç dengesini kendi lehlerine çevirmek için rekabet kosullarini zorlamaya baslamislardir (Kozak, 1999:37). 
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Esnek çalisma olarak adlandirilan bu yeni çalisma seklinde “is” bir örgütsel rol olma niteligini yine 
korumakla birlikte yerine getirildigi mekan ve gerektirdigi süre degisikliklere ugramakta, artik sadece belirli 
bir isyeri çatisi altinda yapilmasi degil, daha kisa ve farkli sürelerle yapilmasi söz konusu olmaktadir (Sen, 
2000:54). Esnek çalisma, çesitli çalismalarda farkli sekillerde tanimlanmaktadir. Bir görüse göre, “hizla 
küresellesen dünyada degisen ekonomik ve sosyal sartlara, hizli degisen teknolojiye ve uluslar arasi 
rekabet sartlarina isletmelerin ayak uydurabilmesi için sosyal taraflarin çalisma tür ile kosullarini istedikleri 
gibi saptayabilmeleri serbestisidir”. Baska bir görüse göre ise, “taraflara çalisma sartlarini degisik ihtiyaçlara 
cevap verebilecek sekilde düzenleyebilme yetkisi veren bir sistem” olarak tanimlanmaktadir. Esneklik 
kavrami özgürlük, kati kurallari yumusatma anlamina gelen kuralsizlasma veya Is Hukukunun yasal 
düzenlemelerden arindirilmasi olarak karistirilmamalidir. Esneklik, genellikle emredici hukuk kuralina çok 
sayida istisnalar getirilerek saglanabilir. Esneklik, isçi-isveren iliskilerini tamamen kurallardan arindirma 
olarak da düsünülmemelidir. Esneklestirmede amaç, ekonomide uyum yeteneginin arttirilmasi için isçi-
isveren iliskilerinin kati hukuk normlarinin baskisindan uzak olarak düzenlenmesidir (Kozak, 1999:38).  

Esnek çalismanin en önemli avantaji, çalisanlarin çalisilacak zaman ve üretim miktari konusunda 
daha serbest karar alabilmeleri ve böylece isleri üzerindeki kontrollerinin artmasidir (Yavuz, 1999:100). 
Ayrica esnek çalisma, çalisanlarin is sorumluluklari ile ailevi sorumluluklari arasinda bir denge yaratarak 
çalisanlarin aileleri ile çok daha fazla zaman geçirmelerinde, kendilerine zaman ayirmalarinda etkili bir 
çalisma seklidir (Mathieu ve dig., 2000:46). Yine, ise gidis ile dönüslerde yasanan trafik sorunu ortadan 
kaldirmasi, çocuklu kadinlarin aile-is dengesini kurmalarina imkan vermesi diger avantajlari arasindadir 
(Yavuz, 1999:101-102). Böylece esnek çalisma, çalisanlar açisindan moralleri yükseltmekte, verimliligi 
arttirmakta ve isgören devir oranini düsürmekte, devamsizligi azalmaktadir. Örgüt açisindan ise, degisen 
piyasa sartlarina uyum saglama, müsteri isteklerine yanit verme ve örgütsel verimlilikte artis söz konusu 
olmaktadir (Lee, 1996:544-550).    
3. ÇALISMA SÜRELERINDE ESNEKLIK  

Günümüzün bir çok is örgütünde gittikçe önem kazanmaya baslayan bir esnek çalisma seklidir. Bu 
uygulamada çalisanlar bir is gününde ise ne zaman baslayip ne zaman sona erdireceklerini belirleme 
imkanina sahiptirler. Bu uygulama her seyden önce çalisanin isinin basinda bulunmasini gerektiren bir 
temel süreyi (core time) öngörür (Sherman ve dig., 1996:148). Bir baska yaklasima göre, çalisanin isinde 
günlük çalisma zamanini azaltmaksizin ve sorumlu oldugu görevlerini aksatmaksizin, diledigi zaman ise 
baslamasi ve isini bitirmesine esnek çalisma saatleri denilmektedir (Dogan/Türk, 1997:114). 

Çalisma sürelerinde esneklik ile çalisanlarin belirli bir saatte ise gelmeleri ve yine belirli bir saatte 
islerinden ayrilmalari yerine belirlenen bir zaman dilimi içerisinde istenilen saatte ise gelmek ve ayrilmak 
söz konusu olmaktadir. Dolayisiyla bir is günü çalisma saatleri iki kisma ayrilmis olmaktadir: asil zaman ve 
esnek zaman (Acar, 1994:70). Tüm çalisanlarin isletmede bulunmalarinin zorunlu oldugu zaman asil zaman 
olarak isimlendirilir. Bu zaman diliminin baslamasindan sonra ise gelmek ve bitmeden önce de isten 
ayrilmak söz konusu degildir. Ise gelme ve ayrilma saatleri bu asil zamana göre ayarlanmak zorundadir. 
Esnek zaman ise, asil zaman diliminin disinda kalan çalisma saatlerini kapsar. Baslama ve bitis bandi olarak 
bilinen saatler içinde çalisanlar günlük kendi ise baslama ve bitis saatlerini belirleme imkanina sahiptirler 
(Tokol, 1986:162). 

Esnek çalisma saatleri, is örgütlerine hizmetlerindeki kaliteyi arttirma, degisen kosullara uyum 
saglama, verimliliklerini arttirma, çalisanlarinin refah düzeyleri ile istihdam durumlarini koruma imkani verir. 
Özellikle kriz gibi olaganüstü gerilim dönemlerinde örgütler bu uygulama ile talepte olusacak 
daralmalardan, maliyet artislarindan ve çalisanlarini isten çikarma gibi istenmeyen durumlardan kendilerini 
koruyabilirler. Tüm bu nedenler ile çalisma sürelerinde esneklik uygulamasina özellikle ileri ülkelerde etkili 
bir istihdam araci olarak ragbet edilmektedir. Uygulama, örgütün rekabet gücünü ve  çalisanin isini 
korumayi amaç edinmenin yaninda, çalisanlarin sosyal yasamlarinin gelistirilmesine de imkan tanir. 
Yöneticiler ile çalisanlar arasinda güven ile uzlasma ortami yaratarak hedeflenen sonuçlara basari ile 
ulasilmasini saglar (MESS, 2002:12-15). Ayrica bu tür bir çalisma seklinin çalisanlar açisindan da getirdigi 
bir takim avantajlari söz konusudur. Bu avantajlar arasinda çalisanlarin is-aile hayatlarini uyumlastirmasi, is 
doyumunu arttirmasi, en verimli olduklari zamanlarda çalismalarina imkan vermesi, bagimsizlik hissi 
vermesi ve bundan kaynaklanabilecek strese engel olmasi ile fiziksel ve zihinsel kapasitenin tam olarak 
kullanimina firsat vermesi sayilabilir (Alverson, 1998:33). 
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4. AVRUPA BIRLIGINDE ÇALISMA SÜRELERI BAKIMINDAN ESNEKLIK  
AB Komisyonu tarafindan hazirlanan “Çalisma Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkindaki Yönerge”,  23 

Kasim 1993 tarihinde AB Bakanlar Konseyi toplantisinda kabul edilmis, 23 Kasim 1996 tarihinde de üye 
devletlerde uygulamaya konulmustur. Yönergenin pek çok hükmü üye devletlerin kendi ulusal 
mevzuatlarina girmistir. Söz konusu yönergenin özellikle esneklik arz eden hükümlerini kisaca ortaya 
koymak konumuz açisindan faydali olacaktir (MESS, 2002; 26-35); 
a) Haftalik Dinlenme Süresi Ile Ilgili Hüküm (Madde 5): 

Üye Devletler her 7 günlük dönemde her isçinin en az kesintisiz 24 saat ve ek olarak 3. maddede 
belirtilen 11 saatlik bir dinlenme süresine hak kazanmasi için gerekli olan tedbirleri almalidirlar. Objektif, 
teknik veya is organizasyonu sartlari gerektirirse en az 24 saatlik bir dinlenme süresi uygulanabilir.” Madde 
her yedi günlük dönem için hafta tatili süresini 35 saatlik bir süre olarak tanimlamaktadir. Ancak yönergede 
bu düzenleme ile ilgili olarak bazi esnekliklerde getirilmistir. Bunlardan ilki, çok genis kapsamli bazi özel 
durumlarda sadece 24 saatlik bir dinlenme süresinin uygulanabilmesi imkaninin bulunmasidir. Yine 
yönergenin 16. maddesi ise, 5.maddenin uygulanmasinda 14 günü geçmeyecek bir telafi döneminin tespit 
edilmesine de imkan tanimaktadir. Telafi dönemi, özellikle ekonomik, teknolojik ve zorlayici nedenler 
ortaya çiktiginda isverenin isçilere bazi haftalar daha az, bazi haftalar daha çok çalisma yaptirmasi 
durumudur. Bu az yada daha çok yapilan çalismalar için daha sonra belirli bir dönem içerisinde ve kanunda 
belirtilecek sinirlamalara uyularak gerekli dengelemeler yapilabilecektir. 
b) Haftalik Azami Çalisma Süresi Ile Ilgili Hüküm (Madde 6): 

“Üye devletler, isçilerin saglik ile güvenliklerinin korunmasi ihtiyacina binaen haftalik çalisma 
süresinin kanun, tüzük ve idari hükümler ile sanayinin iki kesimi arasinda yapilacak toplu is sözlesmeleri 
veya anlasmalarla sinirlandirilmasi ve fazla mesai dahil her 7 günlük dönemde ortalama çalisma süresinin 
48 saati asmamasi için gerekli tedbirleri almalidirlar.”  Madde her yedi günlük (bir hafta) dönem için 
fazladan çalismalar da dahil olmak üzere ortalama çalisma süresinin 48 saati asamayacagini 
öngörmektedir. Ayrica 16. madde yillik ücretli izin ve hastalik izinlerinin dahil olmadigi 4 aylik bir telafi 
döneminin uygulanmasina da izin vermektedir. 17. madde ise bu telafi döneminin 6 aya kadar uzatilmasina 
imkan vermektedir. Dolayisiyla bir AB üyesi devlette en azindan 4 aylik bir dönem için daha az bir haftalik 
çalisma süresi tespit edilerek bunun telafisine imkan verilmektedir. Böylece bu esnek uygulama ile fazla 
mesai ödemeleri ile isgücü maliyetlerindeki artisin önüne geçilebilinecek ve az çalisilan daha sonraki hafta 
veya haftalarda isçi serbest zaman sahibi olabilecektir. 
c) Gece Çalismasinin Uzunlugu Ile Ilgili Hüküm (Madde 8): 

“Üye devletler gece isçilerinin normal çalisma saatlerinin 24 saatlik bir dönemde ortalama 8 saati 
geçmemesi, özel tehlikelere veya agir fiziki ile zihni zorlamalara sebebiyet veren çalismalarda gece 
isçilerinin 24 saatlik bir dönemde 8 saatten fazla çalismamalari için gerekli tedbirleri almalidirlar.” Madde 
gece isçilerinin fazla mesaiyi de kapsayacak sekilde 24 saatlik bir çalisma dönemi içinde normal çalisma 
süresini ortalama 8 saat olarak ortaya koymaktadir. Ayrica maddenin devaminda, maddede yer alan özel 
tehlikeler ile agir fiziki ile zihni zorlanmalara neden olan islerin ise ilgili ulusun mevzuati yada sanayinin 
taraflari arasinda yapilacak toplu is sözlesmeleri ile belirlenmesi öngörülmüstür. Ayrica yönergede önemli 
derecede esneklik saglayan dengeleme dönemi tanimlamasi da vardir. Yönergede  gece isçilerine bir telafi 
dönemi seçenegi sunulmaktadir. Bu durumda daha önce belirttigimiz yönergenin 5. maddesinde 
tanimlanan haftalik dinlenme süresi ortalamanin hesabinda dikkate alinmamaktadir. 
d) Son Hükümler (Madde 18): 

Bu maddede azami haftalik çalisma süresi ile ilgili bir sapma maddesi yer almaktadir; 
“Bir üye devlet bu yönergenin 23 Kasim 1996 olan genel yürürlük baslangici tarihine uymakla 

yükümlü olmakla birlikte isçilerin saglik ve güvenlik korunmasi genel prensiplerini dikkate alarak 6. 
maddeyi uygulamama hakkina sahiptir. Ancak bu durumda hiçbir isverenin isçinin önceden rizasini 
almadikça 16. maddeye göre belirlenmis bir dengeleme dönemi içerisinde 7 günlük bir dönemde ortalama 
olarak 48 saatten fazla çalisma yapmasini talep etmemesi hususunda gerekli tedbirler alinacaktir. Böyle bir 
çalismaya riza göstermedigi için hiçbir isçi isvereni tarafindan herhangi bir surette zarara ugratilmayacaktir. 
48 saatten daha fazla çalisma yapan isçilerin kayitlari güncel olarak tutulacak, istekleri halinde yetkili 
mercilerin bilgisine sunulacaktir.” Bu madde üye devletlerin azami haftalik çalisma süresi konusundaki ilgili 
hükme (madde 6) uymayabileceklerini ve mevzuatlarini, isçiden önceden riza almak kosulu ile haftada 48 
saatinde üzerinde fazladan çalisma yapabileceklerini imkan dahiline koymaktadir. 
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e) Konuyla ilgili Türk Is Kanununda Düzenlenen Çerçeve: Is Kanunumuzun 63. maddesinde çalisma 
süresi düzenlenmistir. Bu maddeye göre, “genel bakimdan çalisma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi 
kararlastirilmamissa bu süre, isyerlerinde haftanin çalisilan günlerinde esit ölçüde bölünerek uygulanir. 
Taraflarin anlasmasi ile haftalik normal çalisma süresi, isyerlerinde haftanin çalisilan günlerine, günde onbir 
saati asmamak kosulu ile farkli sekilde dagitilabilir. Bu halde, iki aylik süre içinde isçinin haftalik ortalama 
çalisma süresi, normal haftalik çalisma süresini asamaz. Denklestirme süresi toplu is sözlesmeleri ile dört 
aya kadar arttirilab ilir” ( Günay, 2005:1660). 

Kanunda, çalisma sürelerinde esneklik uygulamalari, kayan is süresi, sikistirilmis is haftasi, yillik is 
süresi ve yogunlastirilmis is haftasi olarak siniflandirdigi görülmektedir. Is Kanunu’nun 63. maddesinde, 
AB’nin degisik 23 kasim 1993 tarih ve 93/104 sayili direktifine paralel olarak genel bakimdan çalisma 
süresi; 1475 sayili is kanunu’nun  61. maddesinde oldugu gibi haftada en çok 45 saat olarak muhafaza 
edilmistir. Ancak, uygulamada esneklik getirilmis ve Türk Is Hukuku ögretisince de kabul gömüstür.  
5. ARASTIRMANIN AMACI 

Bu çalismadaki temel amacimiz AB ülkelerindeki esnek çalisma uygulamalari ile ilgili mevcut 
durumu dikkate alarak KOBI’lerimizin ve dolayisiyla ulusal ekonomimizin küresel rekabet ortaminda rekabet 
güçlerini koruyabilmeleri ve üstünlük saglayabilmeleri, gerektiginde bir isbirligi içerisinde çevresel 
degisikliklere zamaninda ayak uydurabilmeleri ile ekonomik buhranlardan çok daha az zararla, hatta 
avantajla çikabilmeleri konusunda Konya ili merkez sinirlari içerisinde faaliyette bulunan KOBI’ lerde 
yürütülecek arastirma sonuçlarini ortaya koymaktir. 
6. ARASTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMI      

Arastirmamizin ana kütlesini Konya ilinde faaliyet gösteren KOBI’ler olusturmaktadir. Ana kütlenin 
boyutu ile ilgili ve özellikle de örnek kütlenin seçiminde dikkate almak amaciyla Devlet Istatistik Enstitüsü 
Bölge Müdürlügü’ne olan basvurumuz neticesinde bölgede çalismamizin amacina uygun 1200 adet orta 
büyüklükte isletmenin var oldugu bilgisine ulasilmistir. Bu isletmeler 50-149 arasinda personel istihdam 
etmektedirler. Bu nitelikteki firmalardan 150’sine anketler elden dagitilarak veri toplanmaya çalisilmis olup 
ancak 124’ünden yanit alinabilmistir. Böylece anket cevaplanma orani %82 olarak gerçeklesmistir. Örnek 
kütlemizi olusturan isletmelerde konu ile ilgili bilgiler orta ve üst düzey yöneticilerden saglanmistir. Alinan 
yanitlar “SPSS for Windows 11.0” sürümü ile bilgisayarda tek tek kodlanarak analiz edilmeye çalisilmistir. 
7. BULGULAR  
7.1. Arastirmaya Katilan Isletmelerin Profili 

Arastirmaya katilan isletmelerin faaliyet alanlari ile ilgili dagilimlari su sekildedir: 
Tablo.1. Isletmelerin Faaliyet Alanlari Itibari Ile Dagilimlari 

Faaliyet Sektörü Frekans Yüzde 
Ambalaj Sanayi 9 7.3 
Ayakkabi Sanayi  20  16.1 
Kagit Ürünleri ve Basim Sanayi  5  4.0 
Gida Sanayi  16  12.9 
Imalat Sanayi  18  14.5 
Kimya ve Plastik Sanayi  11  8.9 
Mobilya Sanayi  18  14.5 
Otomotiv Sanayi  14  11.3 
Perakendecilik  1  0.8 
Tarim Sanayi  12  9.7 
Toplam  124  100.0 

Anketimizi cevaplandiran yöneticilerin isletme içi statü dagilimlari ise asagidaki gibidir: 
Tablo.2. Isletme Yöneticilerinin Egitim Durumlari 

Görev Frekans Yüzde 
Finans Müdürü  14  11.3 
Muhasebe Müdürü  15  12.1 
Orta Düzey Yönetici  29  23.4 
Pazarlama Müdürü  1  0.8 
Satis Yetkilisi  16  12.9 
Servis Danismani  1  0.8 
Servis Müdürü  9  7.3 
Yönetici  39  31.5 
Toplam  124  100.0 



 312 

Anketimizi cevaplandiran isletme yöneticilerinin egitim durumlari ise asagidaki gibidir; 
Tablo.3. Isletme Yöneticilerinin Egitim Durumlari 

Egitim Frekans Yüzde 
Ilkokul  22  17.7 
Ortaokul  14  11.3 
Genel Lise  15  12.1 
Meslek Lisesi  20  16.1 
Yüksek Okul  28  22.6 
Fakülte  25  20.2 
Toplam  124  100.0 

 
7.2. Isletmelerin Çalisma Süreleri Açisindan Esneklik Uygulamalari Ile Ilgili Bulgular 

Tablo.4. Sektör ve Günde Çalisilan Süre Arasindaki Iliskinin Dagilimi 
Günlük Çalisma Süresi 

7 – 8 – 9 Saat 10 Saat 11 Saat  Üzeri 
TOPLAM  

Deger % Deger % Deger % Deger % 
Ambalaj Sanayi 2 4,3 6 9,8 1 6,3 9  7,3 
Ayakkabi Sanayi 2 4,3 17 27,9 1 6,3 20 16,1 
Elektrik 4 8,5 1 1,6   5 4,0 
Gida Sanayi   13 21,3 3 18,8 16 12,9 
Kimya ve Plastik San. 5 10,6 6 9,8   11 8,9 
Mobilya Sanayi 14 29,8 4 6,6   18 14,5 
Otomotiv 5 10,6 5 8,2 4 25,0 14 11,3 
Parakende     1 6,3 1 0,8 
Tarim 10 21,3 2 3,3   12 9,7 

S
E

K
TÖ

R
 

Metal Imalat Sanayi 5 10,6 7 11,5 6 37,5 18 14,5 
TOPLAM 47 100 61 100 16 100 124 100 

x2=66.627              S.D. =18 iliski anlamli p=0,05 anlamlilik düzeyinde. 
H1: Sektör ile Günde Çalisilan Süre arasindaki iliski anlamlidir. Mobilya ve tarim sektörlerinin 

agirlikli olarak 7-9 saat arasinda çalistigi; ayakkabi ve gida sanayi firmalarinin çogunlukla elemanlarini 
ortama 10 saat çalistirdigi tespit edilmistir. Bu sektörlerdeki firmalarin, haftalik yasal sinir olan 45 saati 
geçtikleri görülmektedir. AB ülkelerinde fazla mesai dahil haftalik çalisma süresinin 48 saati geçmedigi 
bilinmektedir. 11 saat ve üzeri isgören çalistiran az da olsa firmanin oldugunu ve bunlarin çogunun gida ve 
otomotiv sektörlerinden olduklarini tablodan görülmektedir. Ilgili sektörler arasinda yogun rekabet 
yasandigi ve isçiyi fazla çalistirarak para kazanilabilecegi kültürünün bu hususta etkili oldugunu  yani 
kurumsallasamamanin bir sonucu oldugunu söyleyebiliriz. Ayrica issizlik oraninin Eylül-2005 itibariyle %9.1 
oldugu düsünülürse, isgücü piyasasindaki arz-talep dengesizliginin daha fazla etkili oldugu görülecektir. 
Tablo.4’den de görüldügü gibi, istatistiksel analiz sonucunda degiskenler arasindaki iliskinin  anlamli oldugu 
tespit edilmistir. 

Tablo 5. Sektör ve Müsterinin Üründe Degisiklik Istemesi Durumunda Uyumun Saglanmasi 
Arasindaki Iliskinin Dagilimi 
  Müsteri Degisiklik Isteklerine Uyum  
             Evet           Hayir 

TOPLAM  

Deger % Deger % Deger % 
Ambalaj Sanayi 8 7.3 1 6.7 9          7.3 
Ayakkabi Sanayi 19 17.4 1 6.7 20       16.1 
Elektrik 5 4.6   5             4 
Gida Sanayi 11 10.1 5 33.3 16        12.9 
Kimya ve Plastik San. 10 9.2 1 6.7 11 8.9 
Mobilya Sanayi 17 15.6 1 6.7 18 14.5 
Otomotiv 10 9.2 4 26.7 14 11.3 
Parakende   1 6.7 1 0.8 
Tarim 12 11.0   12 9.7 

S
E

K
TÖ

R
 

Metal Imalat Sanayi 17 15.6 1 6.7 18 14.5 
TOPLAM 109 100 15 100 124 100 

x2=21,197          S.D. =9  iliski anlamli p=0,05 anlamlilik düzeyinde. 
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H1: Sektör ile Isyerinin Ürün Degisikligine Uyum Saglama arasindaki iliski etkil idir 
Müsteri üründe degisiklik istediginde buna uyum saglayabiliyor musunuz sorusuna sektörlerin 

tamamina yakini ‘evet’ cevabini vermistir. Gida sanayinden %33.3, otomotiv sektöründen %26.7, 
digerlerinden 1’er firma ‘hayir’ demistir. Küçük ve orta boy isletmelerdeki esnek hareket edebilme özelligi 
burada kendini göstermektedir. Ancak Gida ve Otomotiv sektöründe talep degisikligi olmasi durumunda 
kalip degisikligi gerekeceginden zaman faktörü devreye girmektedir. Diger yandan sektörlerin çogunda bu 
tür bir sorunla karsilasilmamistir. Bu durumda esnek çalisma sistemine geçiste firma bir kaybi olmayacaktir. 
Ki-kare degeri büyük oldugundan degiskenler arasindaki iliski önemlidir. 

Tablo.6. Yetki Kullanimi ve Üst Yönetime Ulasma Durumu Arasindaki Iliskinin Dagilimi 
Üst Yönetime Ulasma 

Evet Hayir 
 

TOPLAM 
 

Deger % Deger % Deger % 
Evet 64 66.7 10 37.0 74 60.2 Yetki Kullanimi 
Hayir 32 33.3 17 63.0 49 39.8 

TOPLAM 96 100 27 100 123 100 
x2=7.719            S.D. =1  iliski anlamli p=0,05 anlamlilik düzeyinde. 

H1: Is Ile Ilgili Yetki Kullanma ile Üst Yönetime Ulasma arasindaki iliski etkilidir. 
Çalisma sürelerinin tesbiti ile ilgili konularda yetki kullanabiliyor musunuz sorusuna deneklerden 

‘evet’ diyen % 66.7’si çalisma süreleri ile ilgili ihtiyaç duydugunda üst yönetime hemen ulasabildigini, 
%37.0’i ulasamadigini; ‘hayir’ diyenlerin %33.0’u ulasabildigini, %63’ü’de ulasamadigini belirtmistir. Söz 
konusu isletmelerimizden  önemli bir kisminin çalisma sürelerinin tespiti ile ilgili merkeziyetçi bir yapida 
oldugunu ancak üst yönetimle hizli iliski kurabildiklerini ve karar verebildigini görmekteyiz. Özellikle 
günümüz iletisim imkanlari bu hususta isletmeleri rahatlatmistir. Bu da karar verme sürecini kisaltmistir. 
Degiskenler arasindaki iliski önemlidir. 

Tablo 7. Aileye Zaman Ayirabilme ve Talebin Artmasi Durumunda Üretimi Arttirabilme 
Arasindaki Iliskinin Dagilimi 

Talep Durumunda Üretimi Arttirma 
Evet Hayir 

 
TOPLAM 

 

Deger % Deger % Deger % 
Evet 93 87.7 12 66.7 105 84.7 Aileye Zaman 

Ayirabilme Hayir 13 12.3 6 33.3 19 153 
TOPLAM 106 100 18 100 124 100 

x2=5.264          S.D. =1   iliski anlamli p=0,05 anlamlilik düzeyinde önemli 
H1: Aileye  Zaman Ayirabilme ile Isyerinin Üretimini Talep Karsisinda Hemen Arttirma arasindaki 

iliski  etkilidir.   
Isletmelerin ürünlerine talep arttikça satisi ve dolayisiyla üretimi arttirmanin yollarini ararlar. 

Çünkü bu durum kar artisina yol açar. Esnek yapidaki bu tür isletmeler, bir yandan böyle durumlarda 
talebe cevap verirken; diger yandan talep yetersizliginin oldugu durumlarda fazla maliyetlerden kaçinmaya 
çalisirlar. Ayrica her yönetici veya çalisanin ailesine daha fazla zaman ayiramamasi nedeniyle stres yasadigi 
ve zaman zaman demoralize oldugu bilinen bir gerçektir.Ailesine zaman ayirabilen deneklerin %87.7’si  
talep artisinin olmasi durumunda üretimi arttirabilecegini, 12’sinin bu konuda yetersiz kalacagini belirtirken; 
ailesine zaman ayiramayan deneklerin %12.3’ünün üretim artisina gidebilecegini, %33.3’ü de 
gidemeyecegini belirtmislerdir. Özellikle ailesine zaman ayirabilenlerin, talep olmasi durumunda üretimi 
arttirma sorunu yasamayacaklarini belirtenlerin fazla olusu, bu firmalarda kapasite kullaniminin düsüklügü 
ile açiklanabilir.  
Tablo 8. Ortalama Yilda Isten Ayrilan Sayisi ve Kalifiye Eleman Bulabilme Arasindaki Iliskinin 

Dagilimi 
Kalifiye Eleman Bulabilme Sorunu 

Evet Hayir 
 

TOPLAM 
 

Deger % Deger % Deger % 
1-4 Kisi 75 83.3 19 70.4 94 80.3 
5-9 Kisi 6 6.7 6 22.2 12 10.3 

Ortalama Yilda 
Isten Ayrilanlarin 

Sayisi 10 + 9 10.0 2 7.4 11 9.4 

TOPLAM 90 100 27 100 117 100 
x2=5.483         S.D. =2  Iliski p=0,10 için ancak anlamli. 
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H1: Yilda Isten Ayrilan Sayisi ve Kalifiye Eleman Bulabilme arasindaki iliski etkilidir.  
Yilda isten 1-4 kisi arasinda ayrildigini belirten deneklerin %83.3’ü, 5-9 kisi arasinda ayrildigini 

belirtenlerin %6.7’si ve 10 ve daha fazla ayrilanlarin oldugunu söyleyenlerin %10.0’u kalifiye eleman 
bulmakta güçlük çektigini;  sirasiyla %70.4’ü, %22.2 ve %7.4’ ü de çekmedigini ifade etmislerdir. Konya 
sanayi bölgesinin kalifiye eleman bulmaktaki sorunu burada bir kez daha görülmüstür. Ayrica isgören devir 
orani oldukça yüksektir. Bu oranin yüksekligi ve kalifiye eleman bulmaktaki sorun ile sektörel dagilim 
arasinda bir iliskiye de rastlanmamistir. Yani bu husus tüm sektörler için sorun olmaya devam etmektedir. 
Ticaret ve Sanayi Odalari, üniversite ve çiraklik okullari gibi kuruluslarin kalifiye eleman yetistirme 
konusuyla ilgili tedbir almasi gerekir. Ayrica isi ögrenen çalisanlarin belirli bir asamadan sonra isten 
ayrilmasi, is örgütlerimizin çalisma kosullari ve yöneticilerinin liderlik özelliklerindeki olumsuz durumlarla 
izah edilebilir. Aslinda isgören devir oraninin yüksek olusu, isletmelerimize çok pahaliya mal olmaktadir. 
Personelin uzun süre istihdami saglanmalidir. Maalesef çalisanlarin haklarinin korunmasi ile  ilgili yasal 
bosluklarin yaninda denetim yetersizligi de mevcuttur.  

Tablo 9. Sektör ve Yillik Izin Kullanma Süresi Arasindaki Iliskinin Dagilimi 
Yillik Izin Kullanimi  

evet % hayir % 
 
TOPLAM 

Ambalaj Sanayi       9    9         9    7.2 
Ayakkabi Sanayi     13  13.1        7     28     20  16.1 
Elektrik        3    3        2       8       5    4 
Gida Sanayi     15  15.1        1       4     16  12.9 
Kimya ve Pls. Sanayi       8    8        3     12     11    8.8 
Mobilya Sanayi     14  14.1        4     16     18  14.5 
Otomotiv     12  12.1        2       8     14  11.3 
Perakende       1    1         1    0.8 
Tarim       9     9        3     12     12    9.6 

S
E

K
TÖ

R
 

Metal Imalat Sanayi     15  15.1        3     12     18  14.5 
TOPLAM     99   100     25   100   124 100 

x2=9.412              S.D. =9 iliski anlamli degil 
H0 : Sektör ile Her Yil Yillik Iznini Düzenli Olarak Kullanma arasindaki iliski etkili degildir. Tüm 

sektörlerde deneklerin büyük çogunlugu yillik izinlerini kullanmaktadir. Ayakkabi sanayi sektöründe 1/3 
oraninda izinlerin kullanilmadigi belirlenmistir. Bu husus, saniriz sektörün yukarida belirlenen özelliklerinden 
kaynaklanmaktadir. Ancak iki degisken arasinda anlamli iliskiye rastlanamamistir. 

Tablo 10. Sektör ve Yetki Kullanma Arasindaki Iliskinin Dagilimi 
Yetki Kullanma 

evet hayir 
 

TOPLAM 
 

deger % deger % deger % 
Ambalaj sanayi 5 6.6 4 8.1 9 7.2 
Ayakkabi sanayi 11 14.6 9 18.4 20 16.1 
Elektrik 5 6.6   5 4.0 
Gida sanayi 11 14.6 5 10.2 16 12.9 
Kimya ve plast. sanayi 6 8.0 5 10.2 11 8.8 
Mobilya sanayi 13 17.3 5 10.2 18 14.5 
Otomotiv 7 9.3 7 14.3 14 11.3 
Perakende   1 2.0 1 0..8 
Tarim 8 10.7 4 8.1 12 9.6 

S
E

K
TÖ

R
 

Metal imalat sanayi 9 12.0 9 18.4 18 14.5 
TOPLAM 75 100 49  124 100 

x2=8.461              S.D. =9 iliski anlamli degil. 
Ho:   Sektör ile Belli Konularda Yetki Kullanma Arasindaki iliski etkili degildir 

Ayakkabi, imalat,otomotiv ve kimya ve plastik sanayi sektörlerinde yaklasik yariya yakin denek 
çalisma sürelerinin tespitinde yetki kullanmadigini ifade etmislerdir. Bu sektörlerde rekabet oldukça yogun 
is gören devir orani yüksektir. Merkeziyetçi bir yapida olan bu firmalarda personel motivasyonunun iyi 
durumda oldugunu söyleyemeyiz. Degiskenler arasinda iliski anlamli degildir. 

Asagida sektör ile ailesine zaman ayirabilme, ürüne olan talebi önceden ögrenebilme ile kapasite 
kullanimi arasindaki iliskiye yer verilmistir. Bu iliskinin anlamli olmadigi görülmüstür. Burada ilgili tablolara 
yer verilmemistir. Söz konusu degiskenlerle ilgili kisa degerlendirmelerle yetinilmistir. Deneklerin sektör ile 
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aileye zaman ayirma arasinda iliskiyle ilgili Ki-Kare (9.492) degerinin S.D. (9) degerinden fazla oldugu ve 
anlamli bulmadiklari görülmüstür. Ayrica deneklerin sektör ile devamsizlik arasinda iliski kurmadiklari, ise 
gelmemenin daha farkli basliklarla iliskilendirilebilecegi anlasilmaktadir. 
Sektör ve Ürüne  Olan Talebi Önceden Ögrenebilme Durumu Arasindaki Iliskinin Dagilimi 
Sektörlerin ürünlerine olan talebi önceden ögrenebildikleri, bu konuda bir sorun yasamadiklari 
anlasilmaktadir. Degiskenler arasinda bir iliskiye rastlanmamistir. Ki-Kare degeri (7.504), S.D. (9) den 
düsüktür. 
Sektör ve Kapasite Kullanimi  Arasindaki Iliskinin Dagilimi 
Ho: Sektör ile Isyerinin Kapasite Kullanimlari Arasindaki iliski etkili degildir 
Kapasite kullanimi ile ilgili sektörlerin farkli durumlari oldugu görülmüstür. Ambalaj sektöründeki firmalarin 
daha çok %40-70; ayakkabi , kimya ve plastik, mobilya, otomotiv, tarim ve imalat sanayi sektörlerinin 
%80;  gida sanayi’nin %85-100 arasinda kapasite kullandigi belirlenmistir.  
8. SONUÇ  

Günümüzde her alanda oldugu gibi is dünyasinda da küresel boyutta yasanan sürekli degisim ve 
gelismeler karsisinda is organizasyonlari kendilerini sürekli olarak yenilemek ve çagin gereklerine ayak 
uydurmak zorundadirlar. Is örgütlerinden beklenilen bir yapisal degisiklige giderek artik standartlasma 
yerine çesitlilik, büyüklük yerine yalinlik, katilik yerine saydamlik, duraganlik yerine dinamizm göstermeleri 
gerekir. Daha dogru bir ifade ile, çevresel degisimlere ayak uydurabilme yetenegi de diyebilecegimiz 
“esneklik” özelligi örgütleri karakterize eden temel nitelik olmalidir. Bu niteligi ve yetenegi çalisma süreleri 
açisindan uygulamaya koyan is örgütleri, kendileri açisindan yüksek verimlilik ile karlilik, piyasaya odaklilik 
ve gelecegi öngörümleme; müsterileri açisindan onlara en uygun ve zamanda en uygun fiyatlarla yüksek 
kalitede ürün ile hizmetler saglama, çalisanlar açisindan da memnun, motivasyonu ve performansi yüksek 
kendi kendini yönetebilen insan kaynaklarina sahip olma gibi imkanlara kavusabileceklerdir. Çalisma 
süreleri açisindan esneklik konusu gerek AB ülkeleri gerekse de ülkemiz KOBI’leri açisindan dikkate 
alinacak olursa, bu gelecege yönelik açilim, söz konusu isletmelerin ürün ile hizmetlerindeki mevcut kaliteyi 
artirma, degisen kosullara uyumu saglama, verimliliklerini yükseltme ve çalisanlarin refah düzeylerini 
koruma potansiyeline sahiptir. 

Çalismamizda, ilgili bölümlerde de belirtildigi gibi ambalaj, ayakkabi, kagit ürünleri ve basim, gida, 
metal imalat, kimya ve plastik, mobilya, otomotiv sanayi, perakendecilik ve tarim sektörlerinde uygulama 
yapilmistir. 

Arastirmamizda sektör ile günlük çalisma süreleri, talep olmasi durumunda üretimi degistirebilme; 
çalisma sürelerinin belirlenmesi ile ilgili yetki kullanma ve üst yönetime ulasabilme arasinda; ailesine zaman 
ayirabilme ile talep artisi durumunda üretimi arttirabilme ve yilda ortalama isten ayrilanlar ile nitelikli 
eleman bulabilme güçlügü arasinda anlamli iliskiye rastlanmistir.  

Kapasite kullanimi ile ilgili olarak sektörlerin farkli durumlarda olduklari görülmüstür. Ambalaj 
sektöründeki firmalarin daha çok %40-70, ayakkabi , kimya ve plastik, mobilya, otomotiv, tarim ve imalat 
sanayi sektörlerinin %80, gida sanayi’nin  ise %85-100 arasinda kapasite kullandigi belirlenmistir.  

Sektörlerin ürünlerine olan talebi önceden ögrenebildikleri, bu konuda bir sorun yasamadiklari 
anlasilmaktadir. 

Bu çalismada, ülkemiz ekonomisinin bel kemigini olusturan KOBI’lerimizin ve dolayisiyla ulusal 
ekonomimizin küresel rekabet ortaminda gerek rekabet düzeylerini koruyarak rekabetçi üstünlük 
saglayabilmeleri, gerekse de bir isbirligi içerisinde çevresel degisimlere zamaninda ayak uydurabilmeleri ile 
ekonomik bunalimlardan çok daha az zararla ve daha fazla avantajla çikmalari konusunda çalisma 
sürelerinde esneklik ile en azindan mevcut durumu koruduklari ve gelisebileceklerine inandiklari 
görülmüstür. 

Is Kanunumuzun 63. maddesinde, AB’nin degisik 23 Kasim 1993 tarih ve 93/104 sayili direktifine 
paralel olarak genel bakimdan çalisma süresi; 1475 sayili eski Is Kanunu’nun  61. maddesinde oldugu gibi 
haftada en çok 45 saat olarak muhafaza edilmistir. Ancak, uygulamada esneklik getirilmis ve  Türk Is 
Hukuku ögretisince de bu durum kabul gömüstür.  

Avrupa Birligi’ne üye devletlerin azami haftalik çalisma süresi konusundaki ilgili hükme (madde 6) 
uymayabilecekleri ve mevzuatlarini, isçiden önceden riza almak kosulu ile haftada 48 saatin üzerinde 
fazladan çalisma yapabileceklerini imkan dahiline koymaktadir. Kanunda, çalisma sürelerinde esneklik 
uygulamalari, kayan is süresi, sikistirilmis is haftasi, yillik is süresi ve yogunlastirilmis is haftasi olarak 



 316 

siniflandirdigi görülmektedir. Is örgütlerimiz, sektör ve kurum yapisina uyan söz konusu esneklik modelleri 
içinden birini seçebilirler. 

Çalisma sürelerinin esneklestirilmesi yolu ile isletmeler ihtiyaç duyduklari “faaliyet süreleri” ile 
yasal çalisma süreleri arasinda gerekli uyumu saglayacaklardir. Özellikle kriz dönemlerinde talep 
daralmalarinin üstesinden gelerek hem maliyetlerdeki artisi, hem de çalisanlarinin isten çikarilmasina engel 
olunabilecektir. Esnek çalisma süreleri, isletmelerin rekabet gücü ve çalisanlarin islerini korumalarina imkan 
verirken ayrica çalisanlarin sosyal yasamlarinin gelistirilmesine de imkan yaratir. Bu nedenle bu sistem, 
dikkate alinmakta ve etkin bir istihdam alani olarak degerlendirilmektedir. Çalisma sürelerinde esnekligi 
uygulayan ülkeler ile isletmeler esnekligi bir basari ve rekabet faktörü olarak degerlendirmektedirler. Esnek 
çalismanin, hem müsterilerin hem isverenlerin hem de çalisanlarin ihtiyaçlarina cevap vermesi gelismis 
ülkelerde bu konu ile ilgili uygulamalari yaygin hale getirmistir.   
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ÖZET 

Günümüzde tüm dünyada giderek artan çevre bilinci, özellikle isletmeleri yakindan etkilemektedir. 
Isletmelerin küresellesen dünya pazarinda varolabilmeleri, varliklarini sürdürebilmeleri ve pazar paylarini 
arttirabilmeleri çevreye verdikleri önemle yakindan ilgili olmaya baslamistir. Bu çerçevede çesitli örgütler 
Çevre Yönetim Sistemi kurma ve yayginlastirma çabasi içerisine girmislerdir. 
 Isletmeler günlük yasamda çevre koruma ve gelistirme faaliyetlerini yürütürken, çevre maliyetleri 
olarak adlandirilan bir takim ek maliyetlerle karsilasmaktadirlar. Ancak geleneksel muhasebe bilgi 
sistemleri, çevre maliyetlerinin belirlenmesi ve muhasebelestirilmesi konusuna çözüm üretememistir. Bu 
çerçevede isletmelerde yöneticilerin daha dogru ve daha etkin kararlar alabilmelerini saglayacak çevre 
maliyetlerini de kapsayan bir “Çevre Muhasebesi Bilgi Sistemi (ÇMBS)” kurulmasi, çevre 
faaliyetlerinin yönetimi açisindan büyük önem tasimaktadir. Böylelikle isletmelerin çevreyle ilgili 
gerçeklestirdigi faaliyetler ve bunlarin sonuçlari belirlenerek, isletmelerin çevre performansiyla ilgili bilgiler 
gerek isletme içi, gerekse isletme disi bilgi kullanicilarina iletilmis olacaktir. 

Bu baglamda;  ülke ekonomisinin dinamigi olan ve yaklasik GSMH’nin % 99’unu olusturan Küçük 
ve Orta Ölçekli Isletmelerde (KOBI) “Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS)”ni etkin kilacak araçlardan en 
önemlisi olan “Çevre Muhasebesi Bilgi Sistemi (ÇMBS)” hakkinda genel bilgilere sistemin isleyisine 
yer verilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: KOBI, Çevresel Maliyet, Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS), Çevre Muhasebesi, 
Yesil Muhasebe, Çevre Muhasebesi Bilgi Sistemi (ÇMBS) 
 
1. GIRIS 

Günümüzde tüm dünyada giderek artan çevre bilinci, özellikle isletmeleri yakindan etkilemektedir. 
Isletmelerin küresellesen dünya pazarinda varolabilmeleri, varliklarini sürdürebilmeleri ve pazar paylarini 
arttirabilmeleri çevreye verdikleri önemle yakindan ilgili olmaya baslamistir. Bu çerçevede çesitli örgütler 
Çevre Yönetim Sistemi kurma ve yayginlastirma çabasi içerisine girmislerdir. 
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Isletmelerin faaliyetlerinde çevreye verilen zarari tamamen ortadan kaldirmalari, tamamen 
kaldiramiyorlarsa bile asgari düzeye indirmeleri için üretim süreçlerinde, ürün ambalajlamasinda, 
hammadde kullaniminda, aritma tesislerinin kurulmasinda, çalisanlarin bu konuda egitilmeleri gibi daha bir 
çok konuda çesitli faaliyetler gerçeklestirmeleri gerekmektedir. Isletmelerin çevresel faaliyetlerle ilgili olarak 
katlanmis olduklari bu maliyetler literatürde “Çevresel Maliyet (Environmental Cost)” olarak 
adlandirilmaktadir. Bu maliyetler geleneksel maliyet muhasebesi sistemlerinde göz ardi edilmekte ya da 
tümü genel üretim maliyetleri içerisinde kalmaktadir. Bu da çevre maliyetlerine katlanan isletmelerde çevre 
maliyetlerinin belirlenmesine olanak vermemektedir. Oysa bu maliyetlerin yönetimi açisindan bu bilgilere 
duyulan gereksinim artmaktadir.  

Yönetsel kararlarin alinmasina yardimci olan çevre maliyetlerinin yönetimi açisindan çevre 
maliyetlerinin her birinin ne oldugu ve hangi mamulün üretimi için katlanilan maliyetler olduklarinin 
bilinmesi oldukça önemlidir. Bu maliyetlerin yönetimine olanak verecek yegane sistem ise “Çevre 
Muhasebesi Bilgi Sistemi (ÇMBS)” dir. Çevre olgusunun ön plana çiktigi günümüze kadar muhasebe 
bilgi sistemleri, çevre ile ilgili bilgileri üretecek bir yapida olmamistir.  

AB’ye giris süreci içerisinde bulunan ülkemizde; ülke ekonomisinin lokomotifi durumunda olan ve 
isletmelerin % 99’una yakinini olusturan KOBI’lerde çevre yönetimine katkida bulunacak “Çevre 
Muhasebesi Bilgi Sistemi (ÇMBS)”nin gelistirilmesi, ülke ekonomisine katki saglayacak ve temiz bir 
çevre için önemli bir adim atilmis olacaktir.  

 Bu amaçla, bu çalismada KOBI’lerde çevre maliyetlerinin yönetimine olanak saglayacak bir 
“Çevre Muhasebesi Bilgi Sisemi (ÇMBS)” çesitli yönleri ile ele alinmaktadir.  
2. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI ISLETMELERE(KOBI) ILISKIN GENEL BILGILER 

Çalismamizin bu kisminda yapilarini ve konu ile olan iliskilerini ortaya koyabilmek amaci ile Küçük 
ve Orta Ölçekli Isletmeler (KOBI) hakkinda bazi genel bilgilere yer verilecektir.  
2.1. Küçük ve Orta Ölçekli Isletmeler’in (KOBI) Tanimi 

Küçük ve Orta  Ölçekli Isletmeler’in (KOBI)  tanimlanmasi konusunda genel kabul görmüs bir 
tanim birligi olmamakla birlikte, ülkelerin gelismislik düzeylerine, faaliyet gösterilen iskollarina ve ilgili 
mevzuatlara göre çesitli tanimlamalar mevcuttur. Her ülke kendi ekonomik, sosyal kosullarini ve ilgili 
mevzuatlari dikkate alarak çesitli tanimlar yapmaktadir (Libert,  1988). 

Yapilari geregi KOBI’ler için kesin bir tanimlama yapmanin olanaksiz oldugu ifade edilmesine 
karsin; gelismislik ve sanayilesme düzeyine, isletmelerin bagli olduklari iskollarina ve üretim tekniklerine 
göre ülkeler arasinda hatta ayni ülkenin farkli bölge ve iskollari arasinda KOBI tanimlamalarinin 
degisebilecegi ifade edilmektedir (Karatas,  1991). 

Türkiye’de “KOBI” tanimina, “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme 
Idaresi Baskanligi Kurulmasi Hakkinda Kanun”da yer verilmistir. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 
Gelistirme Dairesi Baskanligi (KOSGEB), ülkemiz sanayinde önemli bir yeri olan KOBI’leri 
desteklemek, rekabet güçlerini gelistirmek ve böylece ulusal ekonomiye katkilarini arttirmak amaciyla 12 
Nisan 1990 tarihinde 3624 sayili yasa ile kurulmustur. KOSGEB hakkindaki kanunun tanimlara iliskin 2. 
Maddesinde kanunda geçen isletmeler deyiminden ne anlasilmasi gerektigi asagidaki gibi ifade 
edilmektedir; 

 “Imalat sanayi sektöründe 1-50 arasi isçi çalistiran sanayi isletmeleri küçük sanayi 
isletmelerini; 51-150 arasi isçi çalistiran sanayi isletmeleri orta ölçekli sanayi isletmelerini 
ifade eder” (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelistirme Dairesi Baskanligi, 2003)  

“Devlet Istatistik Enstitüsü”nün (DIE)” KOBI’lere iliskin yaptigi tanimlamada dörtlü bir 
siniflandirmaya gidilmektedir. Buna göre; 1-9 personel çalistiran isletmeler  “Çok Küçük”, 10-49 
personel çalistiran isletmeler “Küçük”, 50-99 personel çalistiran isletmeler “Orta” ve 100’den fazla 
personel çalistiran isletmeler de “Büyük” isletme olarak tanimlanmaktadir (www.kobinet.org.tr). KOBI 
tanimi ile ilgili olan bir çok kavram, çesitli ticaret ve sanayi odalari, meslek örgütleri ve DPT gibi kamu 
kurum ve kuruluslarinin yaptigi çesitli tanim ve açiklamalar ilgili kurum ve kuruluslarin yayinlarinda 
mevcuttur. Diger kuruluslarin yaptiklari tanimlarin da bu çerçevede yapilmis olmalari nedeni ile  tüm bu 
tanimlara burada yer verilmemistir. 
2.2. Küçük ve Orta Ölçekli Isletmeler’in (KOBI) Özellikleri 

Yapmis oldugumuz tanim çerçevesinde KOBI’lere iliskin bazi temel özelliklerini su sekilde 
siralamak mümkündür (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelistirme Dairesi Baskanligi, 2003): 

• Daha az yatirimla daha çok üretim ve ürün çesitliligi saglama, 
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• Daha düsük yatirim maliyetleriyle istihdam imkani yaratma, 
• Talep degisik liklerine ve çesitliliklerine daha kolay uyum saglama, 
• Teknolojik yeniliklere yatkinlik, 
• Bölgeler arasi dengeli kalkinmayi saglama,  
• Gelir dagilimindaki çarpikligi asgariye indirme, 
• Ferdi tasarruflari tesvik etme, yönlendirme ve harekete geçirme, 
• Büyük sanayi isletmelerinin destekleyicisi ve tamamlayicisi olma, 
• Politik ve sosyal sistemlerin denge ve istikrar unsuru olma, 
• Demokratik ve liberal ekonominin ana sigortalarindan biri olma.  

2.3. Küçük ve Orta Ölçekli Isletmeler’in (KOBI) Önemi 
KOBI’lerin temel özelliklerini siraladiktan sonra, simdi de ülke ekonomisi açisindan önemi üzerinde 

duralim. 
Ülkemiz açisindan genel bir degerlendirme yapilacak olursa; isyeri sayisi, istihdam rakamlari ve 

yaratilan katma degerden olusan üç önemli göstergeden bakildiginda, KOBI’lerin Türkiye ekonomisi ve 
sosyal gelisme dokusunda önemli bir yere sahip oldugu görülmekte, toplam isletmelerin yaklasik % 99’nu 
olusturan KOBI’ler imalat sanayii istihdaminin % 61,1 ve yaratilan katma degerin % 27,3’nü 
gerçeklestirmektedir (www.kobinet.org.tr).    

KOBI’ler, özellikle güçlü is dinamigine sahip olmalari, istihdam potansiyelleri, bölgesel sosyo-
ekonomik dengelerin saglanmasi, büyük isletmelerin tekellesmesini önleyebilmeleri ve rekabet politikalari 
yoluyla ekonomik dinamizmi arttirma imkanlari sebebiyle, AB’de artan biçimde desteklenmektedir. 
KOBI’lerin istihdam ve katma deger yaratma kapasitelerini devam ettirebilmeleri için gittikçe bütünlesen 
dünya pazarlarinda daha aktif olarak yer almalari gerekmektedir. KOBI’lerin küresellesme sürecine uyum 
saglayabilmeleri için ise, sadece pazara giris engellerinin kaldirilmasi yeterli olmayip, ayni zamanda ürün 
kalitelerini arttirici, üretim ve isletme yönetiminde rekabet edebilirliklerini gelistirici politikalar uygulanmali 
ve desteklenmelidir (Sevim, Aralik 2004, s.416.). 

KOBI’ler; ülke genelinde ve bölgesel olarak istihdami gelistirmeleri, talep degisikliklerine daha 
kolay bir biçimde uyum gösterebilmeleri, büyük ölçekli isletmelerin ara mali ihtiyaçlarini karsilayarak 
ekonomide yan sanayi olusturmalari, rekabeti arttirmalari, esnek ve dinamik üretim ve yönetim yapilari ile 
teknolojik gelismeyi tesvik etmeleri, sermayeyi tabana yaymalari, bölgesel gelismislik farkliliklarini 
azaltmalari sebebiyle, Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.  

KOBI’lerin özellikle ekonomik kalkinmanin, istihdamin, teknolojik gelismenin ve rekabetin 
arttirilmasindaki fonksiyonlarini vurgulamakta, bu isletmelere yönelik bir çok destek program ve politikalar 
uygulamaktadir. Türkiye’de ise KOBI’ler özellikle KOSGEB araciligiyla enformasyon, e-ticaret, AR/GE, 
finansman, personel egitimi, ihracat, pazar arastirmalari gibi alanlarda desteklenerek, verimliliklerinin 
arttirilmasi saglanmalidir (www.kosgeb.org.tr). 

Bütün bunlarin yaninda ülke ekonomisi açisindan bu kadar büyük bir öneme sahip KOBI’lerin  
gerek ülke ekonomisine katkisi gerekse de AB’ne giris sürecinde önemli bir avantaj saglayabilmesi için  
“Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS)”ne önem vermesi gerekmektedir.  
3. ÇEVRE YÖNETIM SISTEMI (ÇYS) 

Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS); “genel yönetim sisteminin, çevre politikasinin 
gelistirilmesi, uygulanmasi, basariya ulastirilmasi, gözden geçirilmesi ve idamesi amacini 
güden kurulus yapisi, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve islemleri 
de içine alan parçasi” (TS EN ISO 14001/Nisan 1997, s.3.) olarak tanimlanmaktadir. Çevre Yönetim 
Sistemi dahilinde “ürün  ve ambalajin tasarimindan, üretim süreçlerinde olusan atiklara, hatta tüketiciye 
ulasmis olan ürünlerin kullanim sirasinda ve sonrasinda olusturabilecegi çevre kirliligini önlemeye iliskin her 
türlü prosedürün yer aldigi standartlarin isletmelerde uygulanmasi, globallesen dünyada rekabet 
edebilmenin önemli unsurlarindan biridir.” (Özalp vd. 2000, s.26.) Çevre Yönetim Sistemleri (ÇYS), 
isletmelerde baslangiçta çok büyük maliyetlere neden olacakmis gibi görünse de ÇYS’nin kurulmasi ve 
basariyla yürütülmesi sonucu çevrenin korunmasini saglanirken bunun yani sira isletmelerde maliyetler 
azaltilarak verimlilik artisi saglanmis olacaktir. Böylece isletmelerin karliligi, rekabet gücü ve bunlara ek 
olarak çevre bilincine sahip tüketicilerin isletmenin ürünlerini talep etmesi arti bir kazanç saglayacaktir.  

ÇYS’nin kurulmasiyla birlikte isletmelerde pek çok çevresel faaliyetler gerçeklestirilecektir. 
Buradaki çevresel faaliyetlerden kasit, isletmelerin çevreye zarar vermemek, verilen zararlari tazmin etmek 
için gerçeklestirdikleri faaliyetlerdir. Söz konusu bu faaliyetlere iliskin olarak katlanilan maliyetlerde 
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literatürde “Çevre Maliyetleri (Environmental Costs)” olarak tanimlanmaktadir. Çevresel maliyetlerin 
azaltilmasi, kontrol edilebilmesi, çevresel performansin gelistirilmesi çevre maliyetlerine gereken önemin 
verilmesiyle mümkün olacaktir. Bunun gerçeklestirilebilmesi çevre maliyetlerinin de dikkate alindigi “Çevre 
Muhasebe Bilgi Sistemi (ÇMBS)” sayesinde olacaktir. Bu sistem sayesinde edinilecek bilgiler, isletmede 
daha dogru ve saglikli yönetsel kararlar alinmasina önemli katkilar saglayacaktir. 
4. ÇEVRE MUHASEBESI BILGI SISTEMI (ÇMBS) 

Literatürde “Yesil Muhasebe (Green Accounting)” olarak da geçen “Çevre Muhasebesi 
(Environmental Accounting)” için yapilan degisik tanimlar mevcuttur. Tanimlar, her ne kadar farklilik 
arz etse de verilmek istenen aynidir. Bu tanimlardan bazilari asagida sunulmustur; 

Çevre muhasebesi, çevre maliyetlerinin ve bilgilerinin muhasebe uygulamalarinin dahil edilmesini 
kapsayan muhasebe bilgi sistemidir (Snapshots Of Environmental Cost Accounting  A Report To: Us Epa 
Environmental Accounting Project, May 1998, s.8.). 

Çevre muhasebesi “çevre ile ilgili mali nitelikteki olaylarin muhasebelestirilmesi ve mali tablolarda 
gösterilmesi” (Aslan, 1995, s.22.) dir.   

“Çevre muhasebesi, tüm çevre maliyetlerinin isletmelerin finansal raporlarina dahil edilmesidir” 
(http://www.ea.gov.au/industry/eecp/tools/tools4.html). 

Bu tanimlari muhasebe kayit düzenine yaklastirmaya çalistirdigimizda ise Çevre Muhasebesi Bilgi 
Sistemi “mali nitelikteki çevresel islemlerin ve olaylarin para ile ifade edilmis sekilde kaydedilmesi, 
siniflandirilmasi özetlenerek rapor edilmesi ve sonuçlarinin yorumlanmasi” (Kirlioglu vd. s.56) seklinde 
olabilecektir. 

 Geleneksel maliyet muhasebesi çerçevesinde çevre maliyetleri göz ardi edilmekte ya da tümü 
genel üretim maliyetlerine dahil edilmektedir. Oysaki diger maliyet unsurlari gibi çevre maliyetlerinin de 
yönetimi için her bir çevre maliyet unsurunun bilinmesi gerekmektedir. Zira bilinmeyen bir seyin 
yönetilmesi ve bu konuda kararlarin alinmasi mümkün olamayacaktir. Iste bu sorunu çözecek olan 
sistemde Çevre Muhasebesi Bilgi Sistemi’dir. Bu bilgi sistemi, katlanilan her bir çevre maliyeti unsuruna 
iliskin verilerin Muhasebe Bilgi Sistemi’ne dahil edilmesini saglamis olacaktir. 

4.1. Çevre Muhasebesi Bilgi Sistemi Hesap Planinin Olusturulmasi 
  Çevre maliyetlerinin, Çevre Muhasebesi Bilgi Sistemi çerçevesinde muhasebelestirilebilmeleri için 
öncelikle çevre maliyet kalemlerine iliskin hesap listelerinin olusturulmalari gerekmektedir. Önceden 
öngörülemeyen maliyet kalemleri de ortaya çiktikça sistemde ilgili hesap kalemlerine dahil edilmeleri 
gerekir.  

Bu çalismada Çevre Muhasebesi Bilgi Sistemi’nde muhasebe kayitlari Tekdüzen Muhasebe 
Sistemi’ne göre yapilacaktir. Dolayisiyla Çevre Muhasebesi Bilgi Sistemi Hesap Plani, Tekdüzen Muhasebe 
Sistemi Hesap Plani’na göre hazirlanmistir (Gül, 2005, s.69.). 

 
ÇEVRE MUHASEBESI BILGI SISTEMI HESAP PLANI 

15 STOKLAR 
150 ILK MADDE VE MALZEME 
150.10. Çevre Faaliyetlerinde Kul. Ilk Madde ve Malz. 
150.10.01  Aritma Tesisi Malzeme Giderleri  
150.10.02. Baca Filtre Sistemi Malzeme Giderleri 
150.10.03  Emisyon Ölçüm Malzemeleri 
150.10.99. Çevre Faal. Kul. Diger Ilk Mad. ve Malz. 
25 MADDI DURAN VARLIKLAR 
250 ARAZI VE ARSALAR 
250.10. Arsalar 
250.10.01. Aritma Tesisi Arsasi 
251 YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI 
251.10. Aritma Tesisi-Kanalizasyon Kanali 
251.11. Isletme Çevre Düzenlemeleri 
252 BINALAR 
253 TESIS, MAKINA VE CIHAZLAR 
253.10. Tesisler 
253.10.01. Aritma Tesisi 
253.20. Makineler 
253.20.01. Aritma Makinesi 
253.20.02. Baca Filtre Sistemi 
253.20.03. Emisyon Ölçüm Cihazlari 

730.1.100. Çevre Maliyetleri 
730.1.100.01. Aritma Tesisi Isgören Ücretleri 
730.1.100.99. Diger Çevre Faaliyet.Isgören Ücretleri  
730.2. Memur Ücret ve Giderleri 
730.2.100. Çevre Maliyetleri 
730.2.100.01. Biyolog Kimyager Ücretleri 
730.2.100.02. Çevre Mühendis Ücretleri 
730.2.100.99. Diger Çevre Faal. Memur Ücretleri 
730.3. Disardan Saglanan Fayda ve Hizmetler 
730.3.100. Çevre Maliyetleri 
730.3.100.01. Aritma Tesisi Su Giderleri 
730.3.100.02. Aritma Tesisi Enerji Giderleri 
730.3.100.03. Aritma Tes.Bakim-Onarim Giderleri 
730.3.100.04. Baca Filtre Sistemi Enerji Giderleri 
730.3.100.05. Baca Filtre Sis. Bakim-Onarim Gid. 
730.3.100.06. Emis. Ölçüm Cih.Bakim-Onarim Gid. 
730.3.100.07. Emisyon Ölçümleri 
730.3.100.08. Tehlikeli Atiklarin Bertarafi 
730.3.100.09. Biyolog, Kimyager Hizmetleri 
730.3.100.99. Diger Çevre Maliyetleri 
730.4. Çesitli Giderler 
730.4.100. Çevre Maliyetleri 
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254 TASITLAR 
255 DEMIRBASLAR 
256 DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR 
257 BIRIKMIS AMORTISMANLAR(-) 
257.10. Yeralti ve Yerüstü Düzenleri Amortismani 
257.10.01. Çevre Düzenlemeleri Amortismani 
257.10.02.AritmaTesisi-Kanal.Kanal Amortismani 
257.20. Tesis Makine ve Cihazlar Amortismani 
257.20.01. Aritma Tesisi Amortismani 
257.20.02. Aritma Makinesi Amortismani 
257.20.03. Baca Filtre Sistemi Amortismani 
257.20.04. Emisyon Ölçüm Cihazlari Amortismani 
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 
258.10. Aritma Tesisi 
258.99. Diger Çevre Yatirimlari 
259 VERILEN AVANSLAR 
26 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  
260 HAKLAR 
260.10. Patentler 
260.10.01. Çevre Dostu Mamul Patenti 
260.10.02. Çevre Dostu Ambalaj Patenti 
261 SEREFIYE 
262 KURULUS VE ÖRGÜTLENME GIDERLERI 
262.10. ÇYS Kurulmasi ve Belge Alinmasi 
262.20. Çevre El Kitabinin Hazirlanmasi 
263 ARASTIRMA GELISTIRME GIDERLERI 
263.10. Çevre Dostu Mamul Gelistirme 
263.11. Çevre Dostu Ambalaj Gelistirme 
263.12. Çevre Dostu Üretim Teknolojisi Gelistirme 
263.99. Çevreyle Ilgili Diger Ar-Ge Giderleri 
264 ÖZEL MALIYETLER 
267 DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARL. 
268 BIRIKMIS AMORTISMANLAR(-) 
268.10. Haklar Amortismani 
268.10.01. Çevre Dostu Mamul Patent Amortismani 
268.10.02. Çevre Dostu Ambalaj Patent Amortismani 
268.20. Kurulus ve Örgütlenme Giderleri Amortismani 
268.20.01. ÇYS Kurulmasi ve Belge Alma Amortismani 
268.20.02. Çevre El Kitabi Amortismani 
268.20.99. Çevreyle Ilgili Diger Kurulus ve Örg. Gid. 
268.30. Arastirma Gelistirme Giderleri Amortismani 
268.30.01. Çevre Dostu Mamul Gelistirme Amortismani 
268.30.02. Çevre Dostu Ambalaj Gelistirme Amortismani 
268.30.03. Çevre Dostu Üretim Teknolojisi Gel. Amort.  
269 VERILEN AVANSLAR 
730 GENEL ÜRETIM GIDERLERI 
730.0. Ilk Madde ve Malzeme Giderleri 
730.0.100. Çevre Maliyetleri 
730.0.100.01. Aritma Tesisi Malzeme Giderleri  
730.0.100.02. Baca Filtre Sistemi Malzeme Giderleri 
730.0.100.03. Emisyon Ölçüm Malzemeleri 
730.0.100.99. Diger Çevre Maliyetleri 
730.1. Isçi Ücret ve Giderleri 
 

730.4.100.01. Cezalar 
730.4.100.02. Atik Tazminati 
730.4.100.99. Diger Çevre Maliyetleri 
730.5. Vergi Resim ve Harçlar 
730.5.100. Çevre Maliyetleri 
730.5.100.01. Çevre Vergileri / Harçlar 
730.5.100.99. Diger Çevre Maliyetleri 
730.6. Amortisman ve Tükenme Paylari 
730.6.100. Çevre Maliyetleri 
730.6.100.01. Çevre Düzenlemeleri Amortismani 
730.6.100.02. Aritma Tesisi-Kanal. Kanal Amortismani 
730.6.100.03. Aritma Tesisi Amortismani 
730.6.100.04. Aritma Makinesi Amortismani 
730.6.100.05. Baca Filtre Sistemi Amortismani  
730.6.100.06. Emisyon Ölçüm Cihazlari Amortismani 
730.6.100.99. Diger Çevre Maliyetleri 
750 ARASTIRMA GELISTIRME GIDERLERI 
750.4. Çesitli Giderler 
750.4.100. Çevre Maliyetleri 
750.4.100.01. Sikayet Arastirmalari 
750.4.100.99. Diger Çevre Maliyetleri 
750.6. Amortisman ve Tükenme Paylari 
750.6.100. Çevre Maliyetleri 
750.6.100.01. Çevre Dostu Mamul Gelistirme Amort. 
750.6.100.02. Çevre Dostu Amb. Gelistirme Amort.  
750.6.100.03. Çevre Dostu Üretim Tek.Gelis. Amort.  
750.6.100.99. Diger Çevre Maliyetleri 
770 GENEL YÖNETIM GIDERLERI 
770.2. Memur Ücret ve Giderleri  
770.2.100. Çevre Maliyetleri 
770.2.100.01. Çevre Yönetici Ücretleri 
770.2.100.99. Ç.Y.  Bölümü Diger Memur Ücretleri 
770.3. Disardan Saglanan Fayda ve Hizmetler  
770.3.100. Çevre Maliyetleri 
770.3.100.01. Çevre Egitimi 
770.3.100.02. Çevre Mühendislik Hizmetleri 
770.3.100.99. Diger Çevre Maliyetleri 
770.4. Çesitli Giderler 
770.4.100. Çevre Maliyetleri 
770.4.100.01. Dogal Hayatin ve Sulak Alan. Korunmasi 
770.4.100.99. Diger Çevre Maliyetleri 
770.6. Amortisman ve Tükenme Paylari 
770.6.100. Çevre Maliyetleri 
770.6.100.01. Çevre Dostu Mamul Patent Amortismani 
770.6.100.02. Çevre Dostu Ambalaj Patent Amortismani 
770.6.100.03. Ç.Y.S. Kurulmasi ve Belge Alma Amort. 
770.6.100.04. Çevre El Kitabi Amortismani 
770.6.100.99. Diger Çevre Maliyetleri 
780 FINANSMAN GIDERLERI  
780.7. Finansman Giderleri 
780.7.100. Çevre Maliyetler i 
780.7.100.01. Çevre Faal. Için Alinan Kredi Faizleri 
780.7.100.99. Diger Çevre Maliyetleri 
 

 
4.2. Çevre Muhasebesi Bilgi Sistemi’nde Hesaplarin Muhasebelestirilmesi 
   Yukarida olusturulan hesap listesi paralelinde maliyetler gerçeklestikçe nasil 
muhasebelestirileceklerine iliskin örnek durumlar ve muhasebe kayitlari asagida yer almaktadir (Gül, 2005, 
s.74.): 

• Aritma tesisi yapilmak üzere arsa alinmasina iliskin yevmiye kaydi; 
             / 

250 ARAZI VE ARSALAR HESABI     XXX 
250.10. Arsalar 

250.10.01. Aritma Tesisi Arsasi 
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ILGILI HESAPLAR                         XXX  
                                                 / 

• Alinan arsa üzerinde aritma tesisi insaatinin baslatilmasina iliskin yevmiye kaydi; 
                                                      / 
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI   XXX 
258.10. Aritma Tesisi Insaati 

250 ARAZI VE ARSALAR HESABI    XXX 
250.10. Arsalar 
250.10.01. Aritma Tesisi Arsasi 

                                                 / 
• Aritma tesisinin insaati için yapilan diger harcamalara iliskin yevmiye kaydi; 

                                                        / 
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI  XXX 
258.10. Aritma Tesisi Insaati 

ILGILI HESAPLAR     XXX 
                                               / 

• Aritma tesisi insaatinin tamamlanmasina iliskin yevmiye kaydi; 
                                                       / 
253 TESIS, MAKINA VE CIHAZLAR HESABI   XXX 
253.10. Tesisler 
253.10.01. Aritma Tesisi 

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS.  XXX 
258.10. Aritma Tesisi Insaati 

                                                      / 
• Aritma tesisinden desarj edilen sularin kanalizasyona baglanabilmesi için kanal yapilmasina iliskin yevmiye 

kaydi; 
                                                         / 
251 YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI HESABI   XXX 
251.10. Aritma Tesisi-Kanalizasyon Kanali 

ILGILI HESAPLAR     XXX 
                                              / 

• Çevre düzenlemelerinin yapilmasina iliskin yevmiye kaydi; 
                                                        / 
251 YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI HESABI   XXX 
251.11. Isletme Çevre Düzenlemeleri  

ILGILI HESAPLAR     XXX 
                                          / 

• Aritma tesisinde kullanilacak makine, baca filtre sistemi ve emisyon ölçüm cihazlarinin alinmasina iliskin 
yevmiye kaydi; 

                                                       / 
253 TESIS, MAKINA VE CIHAZLAR HESABI    XXX 
253.20. Makineler  
253.20.01.Aritma Makinesi 
253.20.02. Baca Filtre Sistemi 
253.20.03. Emisyon Ölçüm Cihazlari 

ILGILI HESAPLAR     XXX 
                                             / 

• Isletmede yapilan çevre dostu mamul, çevre dostu ambalaj gelistirilmesine iliskin çalismalarin basarili bir 
sekilde sonuçlanarak söz konusu unsurlara iliskin patentlerin alinmasina iliskin yevmiye kaydi; 

                                                     / 
260 HAKLAR HESABI       XXX 
260.10. Patentler 
260.10.01. Çevre Dostu Mamul Patenti 
260.10.02. Çevre Dostu Ambalaj Patenti 

ILGILI HESAPLAR     XXX 
                                              / 

• Isletmede ilk kez Çevre Yönetim Sistemi’nin kurularak sertifikanin alinmasi ve çevre el kitabinin hazirlanmasi 
faaliyetlerine iliskin maliyetlerin 262 Kurulus ve Örgütlenme Giderleri Hesabi’nda izlenmesi dogru olacaktir. 
(Yükçü, 1999.s.145.) Buna iliskin yapilacak yevmiye kaydi;  

                                                      / 
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262 KURULUS VE ÖRGÜTLENME GIDERLERI HESABI   XXX 
262.10. Çevre Yönetim Sistemi Kurulmasi ve Belge Alinmasi 
262.20. Çevre El Kitabinin Hazirlanmasi 

ILGILI HESAPLAR     XXX 
                                           / 

• Isletme bünyesinde yapilan çevre dostu mamul, çevre dostu ambalaj, çevre dostu üretim teknolojilerinin 
gelistirilmesine iliskin yevmiye kaydi; 

                                                      / 
263 ARASTIRMA GELISTIRME GIDERLERI HESABI  XXX 
263.10. Çevre Dostu Mamul Gelistirme 
263.11. Çevre Dostu Ambalaj Gelistirme 
263.12.Çevre Dostu Üretim Teknolojisi Gelistirme  

ILGILI HESAPLAR     XXX 
                                            / 

• Genel üretim giderlerinde izlenecek çevre maliyetlerinin yevmiye kaydi; 
 / 

730 GENEL ÜRETIM GIDERLERI HESABI                   XXX 
730.0. Ilk Madde ve Malzeme Giderleri 
730.0.100. Çevre Maliyetleri 
730.0.100.01. Aritma Tesisi Malzeme Giderleri  
730.0.100.02. Baca Filtre Sistemi Malzeme Giderleri 
730.0.100.03. Emisyon Ölçüm Malzemeleri 
730.0.100.99. Diger Çevre Maliyetleri 
730.1. Isçi Ücret ve Giderleri 
730.1.100. Çevre Maliyetleri 
730.1.100.01. Aritma Tesisi Isgören Ücretleri 
730.1.100.99. Diger Çevre Faaliyetlerindeki Isgören Ücretleri  
730.2. Memur Ücret ve Giderleri 
730.2.100. Çevre Maliyetleri 
730.2.100.01. Biyolog Kimyager Ücretleri 
730.2.100.02. Çevre Mühendis Ücretleri 
730.2.100.99. Diger Çevre Faaliyetlerindeki Memur Ücretleri  
730.3. Disardan Saglanan Fayda ve Hizmetler 
730.3.100. Çevre Maliyetleri 
730.3.100.01. Aritma Tesisi Su Giderleri 
730.3.100.02. Aritma Tesisi Enerji Giderleri 
730.3.100.03. Aritma Tesisi Bakim-Onarim Giderleri 
730.3.100.04. Baca Filtre Sistemi Enerji Giderleri 
730.3.100.05. Baca Filtre Sistemi Bak-On.Gid. 
730.3.100.06. Emisyon Ölçüm Cihazlari Bak.-On.Gid. 
730.3.100.07. Emisyon Ölçümleri 
730.3.100.08. Tehlikeli Atiklarin Bertarafi 
730.3.100.09. Biyolog, Kimyager Hizmetleri 
730.3.100.99. Diger Çevre Maliyetleri 
730.4. Çesitli Giderler 
730.4.100. Çevre Maliyetleri 
730.4.100.01. Cezalar 
730.4.100.02. Atik Tazminati 
730.4.100.99. Diger Çevre Maliyetleri 
730.5. Vergi Resim ve Harçlar 
730.5.100. Çevre Maliyetleri 
730.5.100.01. Çevre Vergileri / Harçlar 
730.5.100.99. Diger Çevre Maliyetleri 

  ILGILI HESAPLAR                XXX 
                                        / 

• Genel üretim giderlerinde izlenecek çevre maliyetlerine iliskin amortisman ayrilmasinin yevmiye kaydi; 
                                               / 

730 GENEL ÜRETIM GIDERLERI HESABI             XXX 
730.6. Amortisman ve Tükenme Paylari 
730.6.100. Çevre Maliyetleri 
730.6.100.01. Çevre Düzenlemeleri Amortismani  
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730.6.100.02. Aritma Tesisi-Kanalizasyon Kanal Amortismani 
730.6.100.03. Aritma Tesisi Amortismani 
730.6.100.04. Aritma Makinesi Amortismani  
730.6.100.05. Baca Filtre Sistemi Amortismani  
730.6.100.06. Emisyon Ölçüm Cihazlari Amortismani 
730.6.100.99. Diger Çevre Maliyetleri 
  257 BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI  XXX 
  257.10. Yeralti ve Yerüstü Düzenleri Amortismani 
  257.10.01. Çevre Düzenlemeleri Amortismani 
  257.10.02. Aritma Tes.-Kanalizasyon Kanal Amort. 
  257.20. Tesis Makine ve Cihazlar Amortismani 
  257.20.01. Aritma Tesisi Amortismani 
  257.20.02. Aritma Makinesi Amortismani 
  257.20.03. Baca Filtre Sistemi Amortismani 
  257.20.04. Emisyon Ölçüm Cihazlari Amortismani 

                                               / 
• Çevreyle ilgili olarak yapilan arastirma gelistirme maliyetlerine iliskin islemlerin yevmiye kaydi; 

                                               / 
750 ARASTIRMA GELISTIRME GIDERLERI HESABI  XXX 
750.4. Çesitli Giderler 
750.4.100. Çevre Maliyetleri 
750.4.100.01 Sikayet Arastirmalari 
750.4.100.99. Diger Çevre Maliyetleri 

ILGILI HESAPLAR                XXX 
                                               / 

• Gelistirilen çevre dostu mamul, ambalaj ve üretim teknolojilerine iliskin islemlere iliskin amortisman 
ayrilmasinin yevmiye kaydi; 

                                             / 
750 ARASTIRMA GELISTIRME GIDERLERI HESABI XXX 
750.6. Amortisman ve Tükenme Paylari 
750.6.100. Çevre Maliyetleri 
750.6.100.01 Çevre Dostu Mamul Gelistirme Amortismani 
750.6.100.02 Çevre Dostu Ambalaj Gelistirme Amortismani 
750.6.100.03.Çevre Dostu Üretim Teknolojisi Gelistirme Amort. 

         268 BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI XXX 
268.30. Arastirma Gelistirme Giderleri Amort. 
268.30.01. Çevre Dostu Mamul Gel. Amort. 
268.30.02. Çevre Dostu Ambalaj Gel.Amort. 
268.30.03. Çevre Dostu Üretim Tek.Gel.Amort. 

                                               / 
• Genel yönetim giderlerin izlenecek çevre maliyetlerine iliskin yevmiye kaydi; 
                                               / 

770 GENEL YÖNETIM GIDERLERI HESABI                                 XXX 
770.2. Memur Ücret ve Giderleri  
770.2.100. Çevre Maliyetleri 
770.2.100.01. Çevre Yönetici Ücretleri 
770.2.100.99. Çevre Yönetim Bölümü Diger Memur Ücretleri 
770.3. Disardan Saglanan Fayda ve Hizmetler  
770.3.100. Çevre Maliyetleri 
770.3.100.01. Çevre Egitimi 
770.3.100.02. Çevre Mühendislik Hizmetleri 
770.3.100.99. Diger Çevre Maliyetleri 
770.4. Çesitli Giderler 
770.4.100. Çevre Maliyetleri 
770.4.100.01. Dogal Hayatin ve Sulak Alanlarin Korunmasi 
770.4.100.99. Diger Çevre Maliyetleri 

ILGILI HESAPLAR                                 XXX 
                                                      / 

• Çevre faaliyetlerine iliskin genel yönetim giderlerinde izlenecek amortisman ayirma islemine iliskin yevmiye 
kaydi; 

                                                        / 
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770 GENEL YÖNETIM GIDERLERI HESABI                          XXX 
770.6. Amortisman ve Tükenme Paylari 
770.6.100. Çevre Maliyetleri 
770.6.100.01. Çevre Dostu Mamul Patent Amortismani 
770.6.100.02. Çevre Dostu Ambalaj Patent Amortismani 
770.6.100.03. ÇYS Kurulmasi ve Belge Alma Amort. 
770.6.100.04. Çevre El Kitabi Amortismani 

                268 BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI            XXX 
268.10. Haklar Amortismani 
268.10.01. Çevre Dostu Mamul Patent Amort. 
268.10.02. Çevre Dostu Ambalaj Patent Amort. 
268.20. Kurulus ve Örgütlenme Giderleri Amort. 
268.20.01. ÇYS. Kurulmasi ve Belge Alma Amort. 
268.20.02. Çevre El Kitabi Amortismani 

                                               / 
• Her türlü çevre faaliyetleri için katlanilan finansman giderlerine iliskin yevmiye kaydi; 

                                                       / 
780 FINANSMAN GIDERLERI HESABI                                XXX 
780.7. Finansman Giderleri 
780.7.100. Çevre Maliyetleri 

780.7.100.01. Çevre Faaliyetleri Için Alinan Kredi Faizleri 
780.7.100.99. Diger Çevre Maliyetleri 

ILGILI HESAPLAR                                                              XXX  
                                             / 

• Giderler gerçeklestikçe yevmiye kayitlari yukaridaki sekilde yapilacaktir. Daha sonra Tablo 5’den de takip 
edildiginde görülecegi üzere 710-720-730 nolu hesaplarin borç toplamlari, yansitma hesaplari yani 711-721-
731 nolu hesaplar alacaklandirilarak 151 YARI MAMULLER-ÜRETIM HESABI’nin borcuna kaydedilir. Buna iliskin 
yevmiye kaydi asagida gösterilmistir.  

                                              / 
151YARI MAMULLER-ÜRETIM HESABI          XXX 

  711 DIR. ILKMADDE VE MALZ.YANS. HES.    XXX    
 721 DIREKT ISÇILIK GID. YANSITMA HES.           XXX 

731 GENEL ÜRETIM GID. YANSITMA HES.   XXX 
 
Yari mamullerden üretimi tamamlananlar ise 152 MAMULLER HESABI’na aktarilir. Buna iliskin yevmiye kaydi 
asagida yer almaktadir. 
                                              / 

152 MAMULLER HESABI                            XXX 
151YARI MAMULLER-ÜRETIM HESABI          XXX 

                                                    / 
• Üretimi tamamlanan mamullerin satisi gerçeklestikçe, (satilan mamul maliyetinin kaydi, isletme devamli 

envanter yöntemini uyguluyorsa satis kaydini takiben, ya da aralikli envanter yöntemini uyguluyorsa,  
envanter islemi yapildigi zaman yapilir.)   asagidaki yevmiye kayitlari yapilacaktir. 

                                                   / 
100 KASA HESABI YA DA ILGILI HESAPLAR   XXX 
         600 YURTIÇI SATISLAR HS.     XXX 

391 HESAPLANAN KDV HESABI            XXX 
                                                    /                                                      
620 SATILAN MAMULLER MALIYETI HESABI  XXX 

152 MAMULLER HESABI         XXX  
                                                   / 

Böylelikle isletmenin üretmis oldugu mamullere iliskin katlandigi maliyetlerin de yevmiye kaydi yapilmis oldu. 
• Faaliyet giderlerine iliskin dönem içerisinde 750-760-770-780 no’lu hesaplarin borçlarinda toplanan tutarlar 

dönem sonunda söz konusu hesaplara iliskin yansitma hesaplari alacaklandirilarak ilgili gelir tablosu 
hesaplarina aktarilir.  

                                                 / 
630 ARASTIRMA GELISTIRME GIDERLERI    XXX 
631 PAZARLAMA SATIS VE DAGITIM GIDERLERI  XXX 
632 GENEL YÖNETIM GIDERLERI                                     XXX 
660 KISA VADELI BORÇLANMA GIDERLERI HS.      XXX   
661 UZUN VADELI BORÇLANMA GIDERLERI HS.      XXX 
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  751 AR-GE GIDERLERI YANSITMA HESABI   XXX 
761 PAZ.SATIS VE DAG.GID.YANSITMA HS.   XXX 
771 GEN. YÖNETIM GID. YANSITMA HES.   XXX 
781 FINANSMAN GID. YANSITMA HESABI  XXX 

                                             / 
• Maliyet hesaplariyla yansitma hesaplari da ters kayitla kapatilir. 

                                        / 
711 DIR. ILKMADDE VE MALZ.YANSITMA HES.                        XXX    
721 DIREKT ISÇILIK GID. YANSITMA HESABI                         XXX 
731 GENEL ÜRETIM GID. YANSITMA HESABI                          XXX  
751 AR-GE GIDERLERI YANSITMA HESABI     XXX 
761 PAZ.SATIS VE DAG.GID.YANSITMA HES.     XXX 
771 GEN. YÖNETIM GID. YANSITMA HESABI     XXX 
781 FINANSMAN GID. YANSITMA HESABI    XXX 
   710 DIREKT ILKMADDE VE MALZ. GID.HS.  XXX 

720 DIREKT ISÇILIK GIDERLERI HS.   XXX 
730 GENEL ÜRETIM GIDERLERI HS.   XXX 
750 ARASTIRMA GELISTIRME GID. HS.   XXX 
760 PAZARLAMA SATIS VE DAG. GID.HS.  XXX 
770 GENEL YÖNETIM GIDERLERI HS.   XXX 
780 FINANSMAN GIDERLERI HESABI HS   XXX  

                                                       / 
 
Buradan da görülecegi üzere dönem içerisinde üretim, faaliyet ve finansmana iliskin kullandigimiz maliyet 
hesaplarini, gelir tablosu yani sonuç hesaplarina devrederek kapatmis bulunmaktayiz. Sonuç hesaplari da yine bir 
gelir tablosu hesabi olan 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI’na aktarilarak kapatilir. Bu isleme iliskin yevmiye 
kaydi da söyle olacaktir: 

• Gider hesaplarinin 690 DÖNEM KAR YA DA ZARARI HESABI’na aktarilarak kapatilmasi; 
/ 

690 DÖNEM KAR YA DA ZARARI HESABI   XXX 
620 SATILAN MAMULLER MAL. HES.   XXX 
630 ARASTIRMA GELISTIRME GID.HS.    XXX 
631 PAZARLAMA SATIS VE DAG. GID.HS.   XXX 
632 GENEL YÖNETIM GIDERLERI                              XXX 
660 KISA VADELI BORÇLANMA GID. HS.   XXX   
661 UZUN VADELI BORÇLANMA GID. HS.  XXX 

                                                           /  
• Gelir hesaplarinin 690 DÖNEM KAR YA DA ZARARI HESABI’na aktarilarak kapatilmasi; 

                                                   / 
600 YURTIÇI SATISLAR HESABI     XXX 

690 DÖNEM KAR YA DA ZARARI HESABI  XXX 
                                                       / 

Böylelikle dönem içinde gerçeklesen isletme faaliyetleri sonucunda olusan gelir ve giderler yine bir 
sonuç hesabina devredilerek kapatilmis oldu. 
4.3. Çevre Muhasebesi Bilgi Sistemi’nde Raporlama 
  Isletmelerin katlandiklari çevre maliyetlerinin bilanço ve gelir tablosunda hangi hesap kalemleri 
içerisinde yer aldigi asagida olusturulan örnek bilanço ve gelir tablosunda gösterilmektedir. Burada adi 
geçen maliyet unsurlari daha öncede belirtildigi üzere örnek bir model olusturulmasi açisindan ele alinan 
çevre maliyet kalemleridir. Söz konusu maliyet kalemlerinin isletmeden isletmeye degisiklikler göstermesi 
gayet dogaldir.  
 Örnek raporlara sinirli olarak yer verilmistir. Raporlama yöneticilerin beklenti ve istekleri 
dogrultusunda daha da detaylandirilabilir. 
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ÇEVRE MALIYETLERININ BILANÇODA SUNUMU 

Aktif                                                       B I L A N Ç O                                        Pasif 
I DÖNEN VARLIKLAR 
    Stoklar 
        1- Ilk Madde ve Malzeme 

     Aritma Tesisi Malzeme Giderleri  
     Baca Filtre Sistemi Malzeme Giderleri 
     Emisyon Ölçüm Malzemeleri 

II DURAN VARLIKLAR 
MADDI DURAN VARLIKLA R 

1- Arazi Ve Arsalar  
    Arsalar 
    Aritma Tesisi Arsasi 

        2-Yer Alti Ve Yerüstü Düzenleri 
    Aritma Tesisi-Kanalizasyon Kanali 
    Isletme Çevre Düzenlemeleri 

        3-Binalar 
        4-Tesis, Makine ve Cihazlar 

    Aritma Tesisi 
    Aritma Makinesi 
    Baca Filtre Sistemi 
    Emisyon Ölçüm Cihazlari 

         5-Tasitlar 
         6-Demirbaslar 
        7-Diger Maddi Duran Varliklar 

8-Birikmis Amortismanlar(-) 
   Yeralti Ve Yerüstü Düzenleri Amortismani 
   Çevre Düzenlemeleri Amortismani 
   Aritma Tesisi-Kanalizasyon Kanal Amort. 
   Aritma Tesisi Amortismani 
   Aritma Makinesi Amortismani 
   Baca Filtre Sistemi Amortismani 
   Emisyon Ölçüm Cihazlari Amortismani 

        9-Yapilmakta Olan Yatirimlar 
   Aritma Tesisi 

      10-Verilen Avanslar 
          Çevre Faaliyetlerine Iliskin Verilen Avanslar    
     Maddi Olmayan Duran Varliklar 
        1-Haklar  

   Çevre Dostu Mamul Patenti 
   Çevre Dostu Ambalaj Patenti 

        2-Serefiye 
        3-Kurulus Ve Örgütlenme Giderleri 

   ÇYS’nin Kurulmasi ve Belge Alinmasi 
   Çevre El Kitabinin Hazirlanmasi 

        4-Arastirma Gelistirme Giderleri 
   Çevre Dostu Mamul Gelistirme 
   Çevre Dostu Ambalaj Gelistirme 
   Çevre Dostu Üretim Teknolojisi Gelistirme 

        5-Özel Maliyetler  
        6-Diger Maddi Olmayan Duran Varliklar  

7-Birikmis Amortismanlar(-) 
   Haklar Amortismani 
   Çevre Dostu Mamul Patent Amortismani 
   Çevre Dostu Ambalaj Patent Amortismani 

           Kurulus ve Örgüt.Giderleri Amortismani 
   ÇYS Kurulmasi ve Belge Alma Amortismani 
   Çevre El Kitabi Amortismani 

           Arastirma Gelistirme Giderleri Amortismani 
   Çevre Dostu Mamul Gelistirme Amortismani 
   Çevre Dostu Ambalaj Gelistirme Amort. 
   Çevre Dostu Ür..Teknolojisi Gelis.Amort. 

         8-VERILEN AVANSLAR  
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 Çevre maliyetlerinin hangi gelir tablosu hesaplari içerisinde yer aldigi da asagida olusturulan örnek 
gelir tablosunda gösterilmistir.  

ÇEVRE MALIYETLERININ GELIR TABLOSUNDA SUNUMU 
ISLETME ÖZET GELIR TABLOSU 

A-BRÜT SATISLAR 
B-SATISTAN INDIRIMLER(-) 
C-NET SATISLAR 
D-SATISLARIN MALIYETI (-) 
    Satilan Mamuller Maliyeti (-)   

Çevre Maliyetleri* 
Aritma Tesisi Malzeme Giderleri  
Baca Filtre Sistemi Malzeme Giderleri 
Emisyon Ölçüm Malzemeleri 
Aritma Tesisi Isgören Ücretleri 
Biyolog Kimyager Ücretleri 
Çevre Mühendis Ücretleri 
Aritma Tesisi Su Giderleri 
Aritma Tesisi Enerji Giderleri 
Aritma Tesisi Bakim-Onarim Giderleri 
Baca Filtre Sistemi Enerji Giderleri 
Baca Filtre Sistemi Bakim-Onarim Giderleri 
Emisyon Ölçüm Cihazlari Bakim-Onarim Giderleri 
Emisyon Ölçümleri 
Tehlikeli Atiklarin Bertarafi 
Biyolog, Kimyager Hizmetleri 
Cezalar 
Atik Tazminati 
Çevre Vergileri / Harçlar 
Çevre Düzenlemeleri Amortismani 
Aritma Tesisi-Kanalizasyon Kanal Amortismani 
Aritma Tesisi Amortismani 
Aritma Makinesi Amortismani 
Baca Filtre Sistemi Amortismani  

 Emisyon Ölçüm Cihazlari Amortismani 
 Diger Çevre Maliyetleri 
BRÜT SATIS KARI VEYA ZARARI 
E- FAALIYET GIDERLERI(-) 
 1-Arastirma Gelistirme Giderleri 

Çevre Maliyetleri* 
 Sikayet Arastirmalari 

Çevre Dostu Mamul Gelistirme Amortismani 
Çevre Dostu Ambalaj Gelistirme Amortismani 

 Çevre Dostu Üretim Teknolojisi Gelistirme Amortismani 
 Diger Çevre Maliyetleri 
 2- Pazarlama Satis ve Dagitim Giderleri 
 3- Genel Yönetim Giderleri 

Çevre Maliyetleri* 
Çevre Yönetici Ücretleri 
Çevre Egitimi 
Çevre Mühendislik Hizmetleri 
Dogal Hayatin ve Sulak Alanlarin Korunmasi 
Çevre Dostu Mamul Patent Amortismani 
Çevre Dostu Ambalaj Patent Amortismani 
Çevre Yönetim Sistemi Kurulmasi ve Belge Alma Amortismani 
Çevre El Kitabi Amortismani 
Diger Çevre Maliyetleri 

FAALIYET KARI VEYA ZARARI 
F- DIGER FAALIYETLERDEN OLAGAN GELIR VE KARLAR 
G-DIGER FAALIYETLERDEN GIDER VE ZARARLAR(-) 
H-FINANSMAN GIDERLERI(-) 

Çevre Maliyetleri*  
Çevre Faaliyetleri Için Alinan Kredi Faizler 
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* Ilgili gruplarda yer alabilecek çevre faaliyetlerine iliskin katlanilan maliyetler Çevre Maliyetleri basligi 
altinda sunulmustur. Örnek olusturmasi açisindan ilgili gruplarda sadece olasi Çevre Maliyet unsurlari 
siralanmistir. 
5. SONUÇ 

Dünyada ve ülkemizde ekonominin temel dinamigi olusturan “Küçük ve Orta Ölçekli 
Isletmelerin (KOBI)”  global pazarlarda sayginliginin artmasi ve basarili olabilmeleri, karliliklarinin 
yaninda yasadiklari çevreye saygi göstermelerine de baglidir. Günümüzde isletmelerin mal ve hizmetleri 
nasil ürettikleri, ne kadar ve ne ürettiklerinden daha fazla önemli duruma gelmistir. Bu durum da  
isletmeler, geleneksel yönetim anlayisindan çevreye duyarli bir yönetim anlayisina yönelmislerdir. Bu 
yönelise paralel olarak  “Çevre Yönetim Sistemleri (ÇYS)”nin önemi her geçen gün artmaktadir.  

ÇYS’nin basarili olabilmesi için ise, kendisine yönetsel bilgileri saglayacak etkin ve verimli bir 
“Çevre Muhasebesi Bilgi Sistemi (ÇMBS)”nin olusturulmasi gerekmektedir. 

ÇYS’nin en temel unsurlarindan biri olan ÇMBS’nin KOBI’lerde islevsel bir sekilde olusturulabilmesi 
için, “Çevre Muhasebesi Bilgi Sistemi (ÇMBS)” hesap planinin olusturulmasi, olusturulan bu hesap plani 
çerçevesinde islemlerin belgelendirilmesi ve muhasebelestirilmesi ile raporlama alt sistemlerinin 
olusturulmasi büyük önem tasimaktadir.  
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ÖZET 

Toplam kalite yönetimi (TKY) ve ISO uygulamalari, ülkemizdeki küçük ve orta büyüklükteki 
isletmelerde (KOBI) her geçen gün yayginlasmaktadir. Bu çalismada, ülkemizdeki KOBI’lerde TKY 
uygulamalarinin performansa olan etkileri incelendi. Çalisma kapsaminda, uygun bir arastirma modeli 
kullanilarak toplam 141 isletme üzerinde detayli bir analiz yapildi. Elde edilen sonuçlar Yapay Sinir Aglari 
yöntemi kullanilarak modellendi ve TKY’nin isletme performans üzerindeki etkileri tesbit edildi. Elde edilen 
sonuçlar, modern yönetim tekniklerini kullanan veya yeni geçis döneminde olan isletmeler için, kalite 
yönetim çalismalarinin sonuçlari ve etkileri hakkinda çok faydali bilgiler vermektedir 
 Anahtar Kelimeler: KOBI’lerde TKY, Performans Yönetimi, Yapay Sinir Aglari 
 
1. GIRIS 

Üretim mal, hizmet veya fikir gelistirme sürecidir. Üretilen ürün elle tutulabilir bir nesne, bir 
hizmet veya bir fikir seklinde olabilir. Her üç durumda da amaç kaliteli bir ürün elde etmek ve müsteri 
tatminini maksimuma çikarmaktir. TKY, isletmelerin müsterileri tatminini sürekli olarak en iyi düzeyde 
tutma amacina yönelik isletme süreçlerindeki iyilesme, sistemlesme ve dolayisiyla kurumsallasma 
faaliyetleridir (Kanji ve digerleri, 2000). 

TKY çalismalarini sürdüren isletmelerdeki en belirgin uygulamalar; liderlik, müsteri odaklilik, 
tedarikçi iliskileri yönetimi, süreç yönetimi ve süreçlerle yönetim, ürün ve sistem dizaynindan itibaren en iyi 
kalite, insan kaynaklarinin bilinçli yönetimi ve egitimleri, dökümantasyon, sifir hata ve sürekli iyilesme 
çalismalaridir. TKY uygulamalarinin basarisi, yönetimin katilimi ve alilanan kararlarin icra edilebilirligiyle 
dogrudan iliskilidir. TKY çalismalari firma genelinde yeni bir çalisma ve yasama kültürü meydana 
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getireceginden dolayi bu süreç uzun süreli ve maliyetli gözükebilir. Ancak bu uygulamalar sonucunda 
firmadaki kalitesizligin ve kalitesiz ürün oranlarinin düsecegi, israfin azalacagi,  çalisan performans ve 
tatmininin artacagi, müsteri memnuniyetinin, firma imajinin, satislarin ve dolayisiyla karliligin artacagi 
düsünüldügünde bu maliyetlerin kalitesizlik maliyetine oranla katlanilabilir olacagi gözükecektir. (Deming, 
1986) 

Isletme performansi denildiginde genel olarak karlilik, pazar payi, satislar gibi somut  ölçüm 
kriterleri akla gelmektedir. Ancak bu kriterler bir firmanin performansini ölçmekte yetersiz kalabilmektedir. 
Bu tür somut kriterlerin yaninda isletmelerde sahip olunan ve üretilen bilgi, teknoloji kullanimi, müsterilerin 
profili ve uzun süreli tatmini, üretilen ürün ve hizmetin kalitesi ve güvencesi, çevreye verilen katki gibi 
soyut kriterler de gözönünde bulundurulmalidir. Geleneksel somut kriterler isletmelerin geçmis performansi 
hakkinda bilgi verirken, soyut kriterler gelecekte elde edilecek isletme performansi hakkinda bilgi ve 
güvence verirler. (Fornell ve digerleri 1996), (Kaplan ve digerleri, 1996), (Kunst ve digerleri, 2000), ( Jacop 
ve digerleri 2004), (Raju ve digerleri, 2002), (Madu ve digerleri, 1962) 

Biz bu çalismada Türkiye’de faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki isletmelerde uygulanan 
kalite çalismalarinin bu isletmelerin performanslarina olan etkilerini finansal ve finansal olmayan 
performans kriterlerini de gözönünde bulundurarak inceledik. Çalismada TKY ve performans kriterleri 
arasinda kurulan asagidaki model test edildi. 

 

 

 
Sekil 1 TKY ve Isletme Perofrmansi arasindaki iliski modeli 

 
2. YAPAY SINIR AGLARI 

Insan beyninin çalisma prensibi üzerine olusturulmus olan Yapay Sinir Aglari (YSA), giris ve çikis 
veri kümelerini kullanarak sistem davranisini ögrenebilen yapay sistemlerdir. YSA’lar herhangi bir problem 
hakkinda girdiler ve çiktilar arasindaki iliskiyi (dogrusal olsun veya olmasin), elde bulunan mevcut 
örneklerden genelleme yaparak daha önce hiç görülmemis olan veya uygulanmamis olan örneklere kabul 
edilebilir çözümler üretirler. Bu özellik YSA’lardaki zeki davranisin temelini olusturur. Ögrenme yetenegi, 
kolayca farkli problemlere uyarlanabilirligi, genelleme yapabilmesi, daha az bilgi gerektirmesi, paralel 
yapilarindan dolayi hizli çalisabilme yetenegi ve kolay bir sekilde uygulanabilmesi gibi pek çok avantajindan 
dolayi yapay sinir aglari mühendisligin pek çok alaninda farkli problemlerin çözümünde kullanilmaktadir. 
(Maren ve digerleri, 1990),  

Yapay sinir aglari normal bir girdi-islem-çikti modeli seklinde çalisirlar. Modelde asil amaç, verilen 
giris ve çikis degerleri arasinda bir iliski kurup sisteme yeni girecek olan veriler sonucunda ortaya 
çikabilecek yeni sonuçlari en iyi sekilde tahmin edebilmektir.  

YSA modelinde giris-çikis birimleri arasinda nöronlar ve bu nöronlardan olusan katmanlar yer 
alirlar. Giris elemani–katman ve katman-katman arasinda gönderilen sinyalin gücünü gösteren agirlik 
parametreleri kullanilmaktadir. (Wasserman, 1993) 

Karmasik verilerin siniflandirilmasinda kullanilan etkin YSA modellerinden birisi; ilk olarak Werbos 
tarafindan düzenlenen daha sonra Parker, Rummelhart ve McClelland tarafindan gelistirilen geri yayilim 
agidir (Back Propagation Network). Ilk uygulamalari yazili metinden söz sentezi, robot kollarinin 
kontrolüdür. Sinirlari ise denetimli egitim giris ve çikis örneklerinin çok sayida olmasidir. Backpropagation 
günümüzde en yaygin kullanilan ögrenimi kolay sonuçlari etkin bir YSA'dir. (Rumelhart ve digerleri, 1986), 
(Lippman, 1987) 

 
3. UYGULAMA 

Bu çalisma, Türkiye’de faaliyet göstere küçük ve orta büyüklükteki isletmelerde uygulanmistir. 
Öngörülen modele uygun olarak hazirlanan anket sorulari 500 isletme yöneticisine gönderilmis ve 
bunlardan 141’i anketleri doldurmuslardir.  
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Çalismada kullanilmis olan anket, Jayant V. Saraph, P. George Benson, and Roger G. Schroeder 
tarafindan daha çok imalat firmalarina uygun olarak gelistirilen ölçüm aracinin Türkiye kosullarina uygun 
hale getirilmesiyle olusturulmustur (Özkan ve digerleri, 2005).  

Kullanilan ölçüm aracinda 5’li bir Likert ölçek kullanilmis olup 1 çok düsük ve 5 çok yüksek olmak 
üzere ölçüm yapilmistir. 

Toplam kalite ile ilgili olarak toplanan veriler faktör analizine tabii tutularak degiskenlerin olusturduklari 
faktörler tespit edilmistir. 30 degisken üzerinde uygulanan açiklayici ve dogrulayici faktör analizi sonucunda 
20 degiskenin toplam varyansin % 79’luk kismini açikladigini ve bunlarin 7 faktör altinda toplandigi tespit 
edilmistir. Bu faktörler: “Üst yönetimin rolü” ,  “kalite politikasi”, “F irma içi egitim” ,  “tedarikci kalite 
yönetimi”, “süreç yönetimi”, “veri, dökümatasyon ve raporlama sistemi” ve “çalisanlarla iliskiler” olarak 
adlandirilmistir. Isletme performansi ise isletmenin finansal ve finansal olmayan performanslarinin 
ortalamalari alinarak hesaplanmistir. Tüm faktörlerin Cronbach alfa degerleri 0,70 degerinin üzerinde 
bulunmustur ki bu degerler her bir faktörün tek boyutluluk sartina uydugunu göstermektedir. 

 

 

Sekil 2 TKY-Performans arasindaki YSA modeli. 
 
Kobilerde uygulanan TKY çalismalarinin firma performansi üzerindelki etkilerini analiz etmek üzere 

olusturulan YSA modeli Sekil 2. de verildigi gibidir. TKY yi olusturan faktörlerle ilgili ölçülen degiskenler 
YSA’nin giris katmanin olusturmaktadir. 7 TKY faktörü ise YSA’nin gizli katmani olusturmaktadir. Son asama 
olan çikis katmaninin sunucu ise performans degiskenidir. YSA modelinde gizli katmanda tanjant sigmoidal 
fonksiyonu, çikis katmani için ise dogrusal fonksiyon kullanilmistir. Katmanlardaki sinir sayisi 1 olarak 
belirlenmistir. Bunun nedeni model sonuçlarinin regresyon analizi gibi klasik modelleme sonuçlariyla 
karsilastirilabilmesidir. Bununla beraber sinir sayisi artirildiginda modelin daha iyi performans sonuçlari 
verdigi tesbit edilmistir.  

Kurulan modelin sonuçlarini hesaplayabilmek için MATLAB 7.01 programi kullanilmistir. Öncelikli 
olarak mevcut verilerin % 75 lik kismi YSA modelini egitmek, geri kalan %25’lik kismi ise elde edilen 
modelin test edilmesi amaciyla kullanilmistir.  
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Faktörler Degiskenlerle olan iliskiler 

ÜSTYÖN -6,2495 33,468 0,42667  

KALPOL 19,569 57,245   

EGTM 26,365 0,23693 22,398  

TEDYÖN 7,5325 -16,88 18,656  

SÜRYÖN 19,866 4,692   

VERRAP 52,158 123,69 -57,272 -37,525 

ÇALILS 36,651 -4,8873 1,3647  

Tablo 1 TKY’ni olusturan degiskenlerin modeldeki agirliklari 
 
500 iteresyon sonucunda degiskenlere ait agirlik degerleri Tablo 1’de verilmistir. Bu degerler her 

bir faktörü olusturan degiskenlerin o faktörlerle aralarindaki önem derecelerini göstermeleri bakimindan 
son derece önem tasimaktadirlar. 

Tablo 2.de ise herbir faktörle performans arasindaki iliski katsayilari verilmistir. Buna göre firma 
performansina en fazla etki eden kalite kriteri Süreç Yönetimi (0,60) olarak bulunmustur. Ikinci olarak 
çalisanlarla iliskiler ve sirasiyla veri ve raporlama, tedarikci kalitesinin yönetimi, kalite politikalari üst 
yönetimin rolü ve egitim gelmektedir.  

 

ÜSTYÖN KALPOL EGTM TEDYÖN SÜRYÖN VERRAP ÇALILS 

-0,11068 0,02655 -2,5515 0,038465 0,60543 0,12358 0,22762 

Tablo 2 TKY faktörlerinin performans üzerindeki etkileri 
 
Elde edilen modelin performansi, egitim veri setinin gerçek çikti verileri ile modelin buldugu veriler 

arasindaki farklarda olusan hata degerlerinin (MSE) sonuçlarina gore hesaplanmisdir. Modelin performansi 
0,0070 olarak bulunmustur. Bu deger modelin tahmin kapasitesinin oldukca yüksek oldugunu 
göstermektedir. 

Benzer sekilde model, daha önce hic tanitilmamis 36 örnek kullanilarak test edilmistir. Bu 
durumda da modelin performansi (MSE) 0,0221 olarak bulunmustur ki bu deger de oldukca tatmin edicidir. 
Test sonuçlari Sekil.3 de verilmistir. 

 
Sekil 3 Modelin test verilerini (35 adet) tahmin hatalari (MSE=0,0221). 
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4. SONUÇ 
Bu çalisma kobilerde TKY uygulama düzeyinin temel boyutlarini ampirik olarak ortaya koymayi ve 

performans üzerinde en etkili olan kriterlerin hangileri oldugunu belirlemeyi amaçlamistir.. TKY uygulama 
düzeyini ölçen 49 adet degiskenden açiklayici faktör analiz yardimiyla 7 adet faktör elde edilmistir. Bu 
faktörler sirasiyla; üst yönetimin rolü, kalite politikasi, egitim, tedarikçi kalitesinin yönetimi, süreç yönetimi, 
veri raporlama, çalisanlarla iliskiler olarak adlandirilmistir. Çalismanin ikinci asamasinda elde edilen bu 7 
faktörün dogrulayici faktör analizi ile istatistiksel olarak desteklendigi tespit  edilmistir. Elde edilen bu 
faktörler kalite literatüründe yer alan ve büyük ölçekli imalat firmalari için gelistirilen temel TKY boyutlari ile 
büyük ölçüde örtüsmektedir. Çalismanin üçüncü asamasinda ise yapay sinir aglari kullanilarak firma 
performansi üzerinde en etkili olan TKY kriteri belirlenmeye çalisilmistir. Buradan ortaya çikan bulgulara 
göre performans üzerinde en etkili olan faktör süreç yönetimi olarak belirlenmistir. Bu sonuç küçük ve orta 
boy isletmeler için son derece tutarli olarak görülmektedir. Performans üzerinde etkili olan ikinci önemli 
faktor olarak çalisanlar arasindaki iliski bulunmustur. Bu sonuç Deming, Juran, ve bir çok kalite duayeninin 
belirtmis oldugu kalite plani ile örtüsmektedir. Bir kurumda kalite hareketinin baslatilabilmesi ve 
yürütülebilmesi için çalisanlarin bizzat kalite hareketi içinde yer almasi gerekmektedir.. Ayrica gerek bölüm 
içinde gerekse bölümler arasindaki iletisim, bir kurumun kaynaklarindan optimum olarak yararlanilabilmesi 
için en önemli kosullardan biridir. Çalisanlar birbirleri ile iyi bir  iletisim içinde olduklari sürece sadece kendi 
bölümleri ve kisisel olarak kendi amaçlarini optimize etmeyi degil kurumun amaç ve hedeflerini optimize 
etmeyi düsüneceklerdir. Kurumun tüm olarak amaçlarinin optimizasyonu ise Deming’in felsefesinin dört 
temel kriterinden bir tanesidir. Üçüncü önemli faktör ise veri raporlama gelmektedir. Veriye dayali olmayan 
hiç bir seyi ölçmek ve degerlemek mümkün degildir. Bu nedenle verilerin elde edilmesi ve uygun bir sekilde 
analiz edilerek raporlanmasi son derece önemlidir. Ayrica veri analizi bir süreci incelemek ve kontrol etmek 
açisindan son derece önemli bir araçtir. 

Çalismanin bulgulari diger sektörlerde TKY ve onun temel boyutlarini belirlemeyi amaçlayan 
gelecekteki çalismalara örnek teskil edecektir. Ayrica, küçük ve orta boy isletmelerede faaliyet gösteren 
firmalara kendi performanslarini hangi temel kriterleri göz önüne alarak gelistirebilecekleri yönünde yol 
gösterici olacagi gibi kendi kurumlarini diger firmalara göre karsilastirma olanagini saglayacaktir.  
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EKLER 
Toplam Kalite Yönetimini Olusturan Faktörler 
1. Üst Yönetimin Rolü. 

1. Kalite ile ilgili olarak baslica bölüm müdürlerinin sorumluluk alma derecesi. 
2. Uzun vadeli bir kalite gelistirme süreci ile ilgili olarak üst yönetimin destekleme derecesi. 
3. Kalite ile ilgili olarak üst yönetimin belirli hedeflere sahip olma  derecesi. 

2. Kalite Politikasi. 
1. Maliyet / gelir amaçlari göz önüne alindiginda üst yönetimin kaliteye verdigi önemin derecesi. 
2. Karlari arttirmanin bir yolu olarak üst yönetimin kalite  iyilestirmeyi ele alma derecesi. 

3. Egitim. 
1. Ileri düzey istatistiksel teknikler ile ilgili olarak verilen egitim. 
2. Kalite kontrol teknikleri ile ilgili olarak verilen egitim. 
3. Özel is-ustalik (mesleki ve teknik) ile ilgili olarak verilen egitimin derecesi. 

4. Tedarikçi Kalitesinin Yönetimi. 
1. Tedarikçilere önerilen uzun vadeli iliskilerin derecesi.  
2. Tedarikçilerden istenen kosullarin netligi.  
3. Tedarikçi performasinin degerlendirilmesi.  

5. Süreç Yönetimi. 
1. Denetleme, gözlemleme veya is kontrolünün önemi. 
2. Denetleme, gözlemleme veya is kontrolünün miktari. 

6. Kalite Verilerinin Elde Edilmesi, Analizi ve Raporlamasi. 
1. Kalite ile ilgili verilerin (hata oranlari vs.)  kalite yönetiminde bir araç olarak kullanilma derecesi. 
2. Orta ve üst kademe yöneticiler ne kadar kalite verisi elde edebilmektedir. 
3. Yönetim ve denetleme performansinin degerlendirilmesinde kalite ile ilgili verilerin kullanilma 

düzeyi. 
4. Süreç performansiyla ilgili kalite verilerinin tutulma derecesi. 

7. Çalisanlarla Iliskiler. 
1. Çalisanlara, kendi kalite performanslariyla ilgili olarak saglanan geri besleme miktari. 
2. Saatli çalisanlarin ve yönetici olmayan çalisanlarin kalite kararlarina katilim derecesi. 
3. Çalisanlar arasinda kalite bilincinin olusturulmasi seviyesi. 
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ÖZET 

Avrupa Birligi; temellerinin atildigi ilk yillardan bu yana, tarifeleri ortadan kaldirmak suretiyle, iç  
piyasa sinirlari içinde mallarin serbest dolasimini temin etmek üzere ortak bir piyasa düzeni yaratma çabasi 
içinde olmustur. Bu iç piyasa önündeki  son engel ise, “farkli ulusal teknik gereklilikler” ve “ürün onay 
süreçleri”dir. Bu nedenle, sanayi ürünlerinin teknik uyumu konusundaki Avrupa mevzuati, son dönemlerde 
önemli gelismelere konu olmustur. Avrupa Birligi (AB) dahilindeki ve AB ile ticari iliskilerde bulunan üçüncü 
ülkelerdeki sanayi isletmeleri için, ürünlerini ve imalat prosedürlerini bu yeni önlemlere uydurma 
zorunlulugu kaçinilmazdir.  

Bu konudaki düzenlemelerden birisi olan CE isareti, AB’nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 
1985 yilinda benimsedigi Yeni Yaklasim Politikasi kapsaminda hazirlanan direktiflerin kapsamina giren 
ürünlerin, bu direktiflere uygun oldugunu ve gerekli bütün uygunluk degerlendirme faaliyetlerinden 
geçtigini gösteren bir Birlik isaretidir. CE isareti, ürünlerin amaca uygun kullanilmasi halinde insan can ve 
mal güvenligi, bitki ve hayvan varligi ile çevreye zarar vermeyecegini, diger bir ifadeyle ürünün güvenli 
oldugunu gösteren bir isarettir. 

Bu çalismada; CE isaretinin ortaya çikis süreci, özellikleri, ülkemiz sanayicilerine getirdigi 
yükümlülükler, ürüne ilistirme sürecindeki gereklilikler üzerinde durulduktan sonra, Izmir, Istanbul, Bursa, 
Giresun ve Samsun illerinde faaliyet gösteren bir grup imalatçi KOBI’nin ürünlerine CE isareti ilistirme 
sürecindeki sorunlarina iliskin bir degerlendirme yapilmistir. Bu sorunlarin asilmasina ve teknik mevzuata 
iliskin gerekliliklerin kolaylastirilmasina iliskin öneriler getirilmis, bu konuda AB KOBI’leriyle isbirligi 
olanaklari sorgulanmistir. 

Anahtar Kelimeler: KOBI, CE Isareti, Türkiye, AB 
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1. GIRIS 
CE isareti, üzerine ilistirildigi ürünün Avrupa Direktifleri ile düzenlenmis mevzuata ve temel 

gereklere (saglik, güvenlik ve tüketicinin korunmasi) uygunlugunu ifade eder. Söz konusu mevzuat (Yeni 
Yaklasim) kapsamina giren ve AB üyesi ülkelerde piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu isareti tasimasi 
zorunludur.  

Uygulamanin basladigi ilk yillarda, Fransizca’da “Avrupa Normlarina Uygunluk” anlamina gelen 
“Conformité Européenné” sözcüklerinin bas harflerinden olusan “CE isareti”, 1995 yilindan geçerli olmak 
üzere, “Community Europe” ifadesinin bas harfleri olarak kullanilmaya baslanmistir (ITO, 2002, s.11).  

Türkiye ile AB arasinda gümrük birligini olusturan 1/95 sayili Ortaklik Konseyi Karari’nin (OK) 8 –11. 
Maddeleri, mallarin serbest dolasiminin en iyi sekilde temini amaciyla ticarette teknik engellerin kaldirilmasi 
konusundaki AB araçlarinin ülkemiz iç mevzuatina dahil edilmesini öngörmektedir. Bu kapsamda, AB’nin 
ticaretteki teknik engellerin kaldirilmasi konusundaki mevzuatinin listesi ile bu mevzuatin Türkiye tarafindan 
uygulanma kosul ve kurallari da 2/97 sayili Ortaklik Konseyi Karari ile belirlenmistir. Avrupa Konseyi’nin 
Aralik 1999’da  gerçeklestirdigi Helsinki Zirvesi sonrasinda hazirlanan “Katilim Ortakligi Belgesi” ve “Ulusal 
Program” da bu teknik düzenlemelere uyumumuzu zorunlu kilmakta olup, ülkemiz bu konudaki yasal 
zemini önemli ölçüde olusturmus bulunmaktadir. 

 Bu dogrultuda, AB’nin ürüne CE isareti ilistirilmesini öngören direktiflerinin iç mevzuat haline 
getirilmesi için hukuki altyapiyi olusturan ve uyumu yapilan teknik mevzuatin ortak temel hükümler 
çerçevesinde uygulanabilmesini saglamak üzere Dis Ticaret Müstesarligi tarafindan ilgili kamu 
kuruluslarinin da katilimiyla hazirlanan 4703 sayili “Ürünlere Iliskin Teknik Mevzuatin Hazirlanmasi ve 
Uygulanmasina Dair Kanun” 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüge girmistir.Bu Çerçeve Kanun ve ilgili 
yönetmelikleri; ürünlerin piyasaya arz kosullarini,  üreticinin ve dagiticinin sorumluluklarini, uygunluk 
degerlendirme kuruluslari ile onaylanmis kuruluslarin çalisma usul ve esaslarini, piyasa gözetim ve 
denetimini, alinacak önlem ve uygulamalari düzenlemektedir. 

Bu düzenlemelere göre; ürünlerin, CE isaretli olarak piyasaya sunulmasindan üretici sorumludur. 
Ancak, üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi AB içinde degilse, bu sorumlulugu ithalatçi yerine getirmek 
zorundadir. Bir baska deyisle, ithalatçi ithal ettigi ürünlerin AB normlarina uygun oldugunu garanti etmek 
zorundadir. Üreticinin bu isareti ürüne ilistirebilmesi için çesitli alternatifler sunulmustur 
(http://www.dtm.gov.tr). 

• Düsük riskli ürünlerin (örnegin bazi makineler), direktifin güvenlik kosullarina uygunlugu, üreticinin 
kendisi tarafindan test edilebilmekte ve bu ürünler hakkinda üreticinin yayimlayacagi uygunluk 
beyani ile CE isareti, üretici tarafindan ürüne ilistirilmektedir. 

• Yüksek riskli ürünlerin ise (örnegin bazi tibbi cihazlar ve bazi makineler) mutlaka, AB Resmi 
Gazetesi’nde adi yayimlanmis yetkili test ve belgelendirme kuruluslari (Onaylanmis kuruluslar – 
Notified bodies) tarafindan test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmis kurulusun bu incelemesine 
istinaden üretici, ürününe CE isaretini ilistirmektedir. 
CE isareti, bir kalite belgesi degildir. Ürünün kalitesinden ziyade güvenligiyle ilgilidir. Kalite 

belgelerinin bir çogu istege bagli olmasina karsin, CE isareti, ürünler için yasal olarak zorunludur. CE 
isareti; uygulanan ürün ile ilgili, direktifinin tanimladigi zorunlu emniyet gereklerine karsilik gelen 
önlemlerin alindigini ve kullaniciya, çevresine hatta evcil hayvanlara bile zarar vermesinin önleminin 
alindigina yönelik garantiyi ifade eder (EXPORT, Temmuz 2002, s.13).  

CE isareti, ülkelerin çesitli tüketim ve sanayi ürünleri için geçerli mevzuatlarinin birbirleriyle 
uyumlastirilmasini ve böylece Tek Pazar olusumunun özendirilmesini ve ürünün yetkili kuruluslarca kontrol 
edilmesini gerektirirken, ürünlerin güvenliginin artirilmasini ve  üreticilerin maliyetlerinin azaltilmasini 
hedefleyen bir uygulamayi öngörmektedir.   

 
2. AB TEKNIK MEVZUATININ UYUM SÜRECI 

AB ülkeleri 1946 yilinda imzalanan Roma Antlasmasi’ndan bu yana ortak bir piyasa düzeni 
olusturmak için ugrasmislardir. Olusturulacak bu tek pazarda mallarin, hizmetlerin, insanlarin ve 
sermayenin serbest dolasimi amaçlanmaktadir. Mallarin serbest dolasimi, AB’ye üye ülkelerin kendi ulusal 
güvenlik ve saglik kosullarini kendilerinin düzenleme serbestisi yönünden uzun yillar boyunca 
engellenmistir (EXPORT, 2002, s.14).  

Uygulamada, çok farkli teknik ürün gereklilikleri ve test prosedürleri, Avrupa Toplulugu üyesi ülkeler 
arasinda ticari bir engel olarak kullanilmaya baslanmis ve bu da tek pazar amacina ters düsmüstür. 
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Sonuçta, Avrupa Komisyonu ve Konseyi, Avrupa Adalet Divani’nin farkli kararlarindan esinlenmis, ulusal 
kurallari uyumlastirarak ticaret engellerini ortadan kaldirmaya çalismistir (EXPORT, 2002, s.14). Bu 
dogrultuda AB teknik mevzuat uyum çalismalarinin baslangici ise oldukça eskilere, 1960’li yillara 
dayanmaktadir. 

Avrupa’da ortak pazar uygulama isteginin bir uzantisi olarak, AB Konsey karari ile 7.5.1985 tarihinde 
“Yeni Yaklasim Direktifleri”nin temelini olusturan, pazara sunulacak ürün/hizmetler için saglik, güvenlik, 
çevre ve tüketicinin korunmasi kosullarini esas alan “Teknik Uyumlastirma ve Standardizasyon” kavrami 
olusturulmustur. Bunun tamamlayicisi olarak da test ve belgelendirme ile ilgili esaslari belirleyen “Global 
Yaklasim” gelistirilmistir. Bu baglamda AB’deki teknik düzenlemeler; eski (klasik) yaklasim, yeni 
yaklasim, global yaklasim ve yeni yaklasim direktiflerinde uygunluk degerlendirmesinde kullanilacak 
olan prosedürleri (modülleri) düzenleyen  modüler yaklasim olarak siniflandirilmaktadir. 
2.1 ESKI (KLASIK)YAKLASIM  

Avrupa Ekonomik Toplulugu’nu kuran Roma Antlasmasi, Topluluk içinde mallarin serbest 
dolasiminin saglanmasi amaciyla gümrük vergisi ve es etkili vergilerin yani sira üye ülkeler arasindaki 
miktar kisitlamalari ve es etkili bütün tedbirleri yasaklamistir. 

Bu nedenle, AB üyesi ülkeler, mallarin serbest dolasimi konusundaki engeli asmak için, ayni 
konudaki standartlarin birlestirilmesi ve birlestirilen bu standartlarin üye ülkelerde kullanilmasinin zorunlu 
tutulmasi yaklasimini benimsemislerdir. 1969 – 1985 yillari arasinda geçerli olan bu yaklasim Eski (Klasik) 
Yaklasim (Old Approach) olarak bilinmektedir. 

Eski (Klasik) Yaklasimin temel ilkesi, mevzuat düzeyindeki teknik kurallar ile bu kurallarla es etkiye 
sahip standartlarin tümünün uyumlastirilmasidir. Eski (Klasik) Yaklasim çerçevesinde mevzuat 
uyumlastirmasina konu teskil eden alanlarin baslicalari; tekstil ürünleri, elektrikli aletler, eczacilik ürünleri, 
kozmetik ürünler, gida maddeleri, tehlikeli maddeler, motorlu araçlar, tüketici ve çevrenin korunmasi 
olmustur (EBILTEM, 2002, s.1).   

Ancak, her üye devletin uyumlastirma direktiflerinde kendi ulusal teknik düzenlemelerinin yer 
almasini talep etmesi sonucu, bu direktifler en ince teknik düzenlemeleri dahi içerecek sekilde hazirlanmis, 
bu da üreticiyi tek tip üretime zorlamistir. Bu düzenlemeler hizla gelisen teknolojiye de ayak 
uyduramamistir. Klasik Yaklasimin en önemli eksiklerinden birisi de, üye devletler arasinda test ve 
belgelerin karsilikli taninmasi ile ilgili herhangi bir girisimde bulunulmamis olmasidir.  

Bu dönemde, Avrupa Komisyonu her bir ürün için çok ayrintili teknik spesifikasyonlar içeren ayri 
direktifler hazirladigi için, Bakanlar Konseyi de asiri sayida direktifi oylamak zorunda kalmis ve üye devletler 
bu direktifleri ulusal yasalara dönüstürmüstür. Çok fazla sayida oylama gerektirmesi, Konseyin bir direktif 
çikartmasi için bazen 10 yila kadar varan çok uzun bir süre almis, bazen de çok fazla sayida teknik çözüm 
arasindan seçim yapmak olanaksiz hale gelmistir. Daha da ötesi, sürekli teknolojik gelismenin bir sonucu 
olarak, direktifler güncelligini yitirmistir. 

Klasik Yaklasim bütün bu zaaflari dolayisiyla basarili olmayinca Topluluk, Yeni Yaklasim Politikasini 
uygulamaya koymustur. 
2.2 YENI YAKLASIM  

Tek pazara geçis kararinin verilmesiyle birlikte, farkli ulusal teknik gereklilikleri uyumlastirmak için 
yeni bir yöntem bulunmasi geregi daha da belirginlesmistir. Bu yöntemi getiren ‘Yeni Yaklasim’ in temeli 
ise, Roma Antlasmasi’nin 30. ve 31. Maddelerinde, ulusal gerekliliklerin ve sertifikasyonun karsilikli 
taninmasi ile atilmistir. 

Yeni Yaklasim, her bir ürünle ilgili mevzuatin uyumu yerine, benzer mallarin bir arada toplanmasiyla 
olusturulan mal gruplariyla ilgili olan ve temel gerekler olarak isimlendirilen insan can ve mal güvenligi, 
hayvan ve bitki varliginin korunmasi çerçevesinde hazirlanan mevzuatin uyumlastirilmasini öngören ve 
1985 yilindan itibaren uygulanmaya baslayan yaklasimdir (http://www.dtm.gov.tr). 

Yasal kosullara uygun olarak imal edilmis ve üretildigi ülkede piyasaya sunulmus bir ürünün bir 
ülkeden geri çevrilebilmesi için bir dizi kriterin karsilanmasi gerekmektedir: 

1) Alinan önlemle, korunan kesim arasinda dogrudan bir baglanti olmasi (nedensellik) 
2) Ortak bir ilgi kuruldugunda, bunun kanitlanabilir ve baglantili olmasi (oransallik) 
3) Benzer etkiye sahip baska çözümler yoksa ve ancak, mallarin serbest dolasimini daha az  etkiliyorsa, 

bu önlemlerin uygulanmasi (ikame edilebilirlik) 
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Temelinde bir üye devlette yasal olarak üretilen ve piyasaya sürülen bütün ürünlerin ilke olarak 
diger ülke piyasalarina da herhangi bir kisitlamayla karsilasmaksizin sürülebilecegi ilkesinin yer aldigi Yeni 
Yaklasim politikasinin unsurlari; 
Ø Ürün standartlarinin tek tek uyumlastirilmasi yerine, birbirine benzeyen ürünlerin ayni grupta 

toplanarak bir direktif ile asgari saglik ve güvenlik kosullarina, çevrenin ve tüketicinin korunmasinin 
gereklerine uygunlugunun saglanmasi, 
Ø Standartlar yoluyla teknik özelliklerin belirlenmesinin bu konudaki yetkin kurumlara birakilmasi (CEN 

ve CENELEC gibi), 
Ø Standartlarin zorunlu degil, ihtiyari olmasi seklinde ortaya konmustur. 

Ortak standart olusturma çabalarinda iki önemli engel yasanmistir. Bu engellerden birincisi, 
standartlari birlestirmek için bir araya gelen üye ülkelerin her birinin kendi standartlarinin ortak standartta 
daha fazla yer bulmasi arzusu olmustur. Ikinci önemli engel ise, teknolojinin hizli gelismesiyle ortaya 
çikmistir. Kimi zaman uygulamasi zorunlu yazili standartlar, teknolojideki gelismelerin gerisinde kalmistir. 
Teknolojik gelismelere bagli olarak ortaya çikan malzeme, imalat metodu vb. konulardaki yenilikler, 
yürürlükteki standartlarin zorunlu uygulamada olmasi nedeniyle kimi zaman kullanilamaz hale gelmistir. Bu 
durumun ürün çesitliliginin artmasini engelleyecegi düsünülmüstür. Bunun üzerine sanayi mamulleri ile ilgili 
uyulmasi gereken temel özellikleri belirleyen ortak metinlerin hazirlanmasi ve bu tür metinlerin hazirlandigi 
ürün alanlariyla ilgili standartlarin zorunlu uygulamadan kaldirilmasi yaklasimi benimsenmistir. Benimsenen 
bu yaklasima Yeni Yaklasim, ortaya çikacak olan ortak metinlere de Direktif adi verilerek, AB 
Konseyi’nin 7 Mayis 1985 tarihli karariyla direktiflerin uyulmasi zorunlu yasal mevzuat niteligi tasimasi 
kararlastirilmistir (TMMOB, 2001,s.1). 

Yeni Yaklasim, 1985 yilindan önce Topluluk mevzuatinin oldukça gelismis oldugu sektörlerde veya 
tamamlanmis ürünler ve bu ürünlerle ilgili tehlikelerin ortaya konulamadigi yerlerde uygulanmistir. Örnegin, 
gida maddeleri, kimyasal ürünler, eczacilik ürünleri, motorlu araçlar ve traktörler ile ilgili olan Topluluk 
mevzuati Yeni Yaklasim ilkelerini esas almamaktadir. 

Yeni Yaklasima göre, bundan böyle yalnizca ürünün sahip olmasi gereken asgari güvenlik kosullari 
uyumlastirilacak, ürünün teknik ayrintilari Avrupa Standardizasyon Kuruluslari tarafindan hazirlanacak 
standartlar ile belirlenecektir (ITO, 2002, s.9). 

Uyumlastirilmis Avrupa Standartlari 
Avrupa’da ulusal piyasalarin önemli sayida üretim sektörü için farkli ulusal teknik gerekliliklere sahip  

hale gelmesi ve her yil bu teknik gerekliliklere yenilerinin eklenmesi, birbirlerine pek benzemeyen yeni 
spesifik ulusal standartlar gelistirilmesini gerektirmistir. Bunlara örnek olarak Hollanda’da NEN standartlari, 
Almanya’da DIN standartlari, Ingiltere’de BSI standartlari, Fransa’da AFNOR standartlari verilebilir. Avrupa 
standartlastirma kuruluslari uzun yillar bu standartlari uyumlastirma çabasi içinde olmuslardir. Ancak söz 
konusu standartlarin büyük bölümü için spesifikasyonlar ve muayene yöntemleri hakkinda fikir birligi 
olmasi gerektiginden, teknik yöntemlerdeki küçük farkliliklar üzerine çok yogun tartismalar yapilmasi 
gerekmis ve bu da istenen amaca ulasilmasini engellemistir.  

Bunlar ayrintili teknik gereklilikler olmayip ürüne iliskin saglik, güvenlik ve çevre risklerini 
tanimlamaktaydi. Direktifler, üye ülkelerin yasalarina uyarlanmisti ve sonuçta ulusal yasa olarak yürürlüge 
girmekteydi. Direktiflerde yer alan teknik gereklilikler,  çok genel terimlerle ifade edilmisti. Bu anlamda 
gerekliliklerin yorumlanmasinda ve kullaniminda problemler çikabilmekteydi. AB Yeni Yaklasim 
Direktiflerinin gelistirilmis olmasi, bu süreci sona erdirerek söz konusu ürünlerin karsilamasi gereken 
gerekliliklerin tanimlanmasina olanak yaratmistir. 

Yeni Yaklasim Direktifleri kapsaminda uyumlastirilmis Avrupa Standartlari gelistirilmistir. Bu 
standartlar ürünler için teknik spesifikasyonlari (bir çogu uygulamada olan Avrupa standartlari) 
kapsamaktaydi ve Avrupa Komisyonu tarafindan, direktiflerin temel gerekliliklerini olusturmak için bazi 
Avrupa standartlastirma kuruluslarinin karsilikli isbirligi ile hazirlanmisti.   
2.3 GLOBAL YAKLASIM  

1987 yilinda imzalanan Avrupa Tek Senedi ile uygulamaya konan ve üye devletler arasindaki fiziki, 
mali ve teknik engellerin tamamen ortadan kaldirilmasini amaçlayan “Iç Pazar” in tamamlanmasi sürecinde 
hiz kazanan Yeni Yaklasim Politikasi, 1989 yilindan itibaren, test ve belgelendirme islemlerinin de sisteme 
dahil edilmesini öngören Global Yaklasim ile desteklenmistir.  
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Global Yaklasima göre, belirli ürünlerin test ve belgelendirme islemlerinin (uygunluk degerlendirmesi 
ve isaretleme) üye devletlerdeki uzman kuruluslara yaptirilmasi ve bu kuruluslarin seffafliginin ve 
güvenirliginin saglanmasi amaciyla da bunlarin akredite edilmesi söz konusudur. 

Akreditasyon islemi çerçevesinde, her üye devlet kamusal veya özel nitelikte kendi akreditasyon 
kuruluslarini kurmakta; akreditasyon kuruluslari da test ve belgelendirme islemlerini yapabilecek 
laboratuar, belgelendirme ve muayene kuruluslarini degerlendirmekte, denetlemekte ve onaylayarak AB 
Komisyonu’na bildirmektedir. 

Komisyon gerekli incelemeyi yaptiktan sonra uygun görürse “Onaylanmis Kurulus” (Notified Body) 
statüsü kazanan bu kurumlari AB Resmi Gazetesi’nde yayinlamaktadir.  

Global yaklasimin temel ilkesi, test, deney ve belgelendirme konusunda karsilikli tanimayi ve 
altyapilarin yakinlastirilmasini saglamak ayrica, karsilikli güvenin ve seffafligin temini açisindan 
akreditasyonun önemini vurgulamaktir (EBILTEM, 2002, s.2).  
2.4 MODÜLER YAKLASIM  

Her üye devlette birden fazla olabilen kamu ya da özel Onaylanmis Kuruluslar, uygunluk 
degerlendirme faaliyetlerini ancak onaylandiklari alanlar için gerçeklestirebilirler. Bazi direktiflerin kapsami 
çok genis oldugu için, ilgili kurum, direktifin kapsadigi bütün ürünler için degil, sadece bir kismi için onay 
almis olabilir. Onaylanmis Kuruluslar, uygunluk degerlendirmesini direktiflerde belirtilen prosedürlere uygun 
sekilde yürütmektedirler. Bu prosedürler de 1990 yilindan itibaren gündeme gelen Modüler Yaklasim 
çerçevesinde belirlenmistir. 

Modüler Yaklasim, uygunluk degerlendirme islemlerini su kistaslara göre modüllere ayirmaktadir: 
• Ürünün gelisme safhasina (üretim, tasarim, prototip) göre, 
• Ilgili degerlendirme türüne (kalite güvencesi, belge kontrolleri, tip testi, muayene, vb.)  göre, 
• Degerlendirmeyi kimin yürüttügüne  (üretici veya üçüncü kisiler) göre. 

Modüler yaklasimin temel amaci, ürünlerin özelliklerini ve tasidiklari risk oranlarini dikkate alarak 
uygunluk degerlendirme yöntemlerini belirlemektir. Mevzuat hazirlayicilara yönelik olusturulmus olan bu 
sistemde, mevzuat hazirlayici, düzenlenmek istenen bir alanda insan, hayvan sagligi ve güvenligini ve 
çevre korumasini saglamak  üzere bu sektördeki mallarin özelliklerine ve tasidiklari risk oranina göre seçtigi 
bir modülü veya modüller kombinasyonunu ilgili mevzuatin kapsamina alarak uygunluk degerlendirme 
prosedürlerini belirleyebilmektedir (EBILTEM, 2002, s.2). 

Modüler Yaklasima göre uygunluk degerlendirmesi, modül denilen safhalara ayrilarak yapilmaktadir. 
A’dan H’ye kadar olmak üzere 8 çesit modül bulunmaktadir. 

Bu modüller sunlardir: 
− Modül A: Iç Üretim Kontrolü 
− Modül B: Tip – Inceleme 
− Modül C: Tipe Uygunluk Beyani 
− Modül D: Üretim Kalite Güvencesi 
− Modül E: Ürün Kalite Güvencesi 
− Modül F: Ürün Dogrulamasi 
− Modül G: Birim Dogrulamasi 
− Modül H: Toplam Kalite Güvencesi 
Bu modüllerden A, G ve H modülleri, hem tasarim hem de üretim safhasini içermektedir. B modülü 

sadece tasarim safhasini içerirken,  C, D, E ve  F modülleri sadece üretim safhasi ile ilgilidir. Üreticiler 
gerekli uygunluk çalismalarini yaptiktan sonra bir uygunluk beyani yayinlayarak, ürünün ilgili direktiflerde 
öngörülen zorunlu saglik, güvenlik, çevre ve tüketici koruma sartlarina uydugunu belirtir ve ürünün üzerine 
CE isareti ilistirirler. Uygunluk degerlendirmesine onaylanmis bir kurum da katilmissa, onun tanitici isareti 
de CE isaretinin yanina ilistirilir. Yüksek risk grubu içinde kabul edilen bazi ürünlerin uygunluk 
degerlendirilmesinin onaylanmis kuruluslarca yapilmasi zorunludur.  
3. ARASTIRMA BULGULARI  

Yeni Yaklasim ile baslatilan, Global ve Modüler Yaklasimlarla gelistirilen  teknik düzenlemelerle ilgili 
AB sisteminin en önemli unsurlarindan birisi de CE isaretidir. CE isareti, bir ürünün, AB Yeni Yaklasim 
Direktiflerindeki sartlara uygunlugunu ve üreticinin veya üçüncü kisinin, ürünün piyasaya sunulabilmesi için 
gerekli olan uygunluk degerlendirme islemlerini yerine getirdigini belirten bir isarettir. 

AB ile iliskileri ve kamu otoritelerinin piyasa düzenlenmedeki gerekliligine olan inanci nedeniyle, 
ülkemiz sanayi sektörü de bir kisim sanayi ürünlerine CE Isareti ilistirme yükümlülügündedir. Uzun yillardir 
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konuyla ilgili olarak gerek kamu gerekse özel sektör kuruluslarinca bilgilendirme toplantilari 
düzenlenmekte, web sayfalari yoluyla ya da basili yayinlarla özellikle KOBI’lerin, bilgi kaynaklarina 
erisimdeki güçlükleri asilmaya çalisilmaktadir. Bilgilendirme etkinliklerinin bir kismi da  MEDA Projeleri 
kapsaminda AB kaynakli olarak gerçeklestirilmektedir.  

Bu çalismada, ülkemiz KOBI’lerinin ürünlerine CE Isareti ilistirme sürecindeki sorunlarini saptamaya 
yönelik bir degerlendirme yapmak amaciyla hazirlanan bir anket formu hazirlanmis ve 3 ana basliktan 
olusturulmustur. Anket formunun isletmenin tanitim bilgileriyle baslamaktadir. Birinci bölümde isletme 
yöneticilerine CE Isareti hakkindaki bilgilenme sürecini sorgulayan dört soru yöneltilmistir. CE isareti 
bilgilenme sürecinde hangi kurulus ya da kuruluslardan yararlanildigi, üretilen ürünler arasinda kapsama 
girenlerin hangileri oldugunun ne sekilde ögrenildigi, bu ürünlerin hangi direktiflerin kapsamina girdigi 
hakkindaki bilginin nerelerden alindigi ve CE isareti ile ilgili çalismalarda yalnizca yasal bir zorunluluk 
oldugu için mi yoksa isarete sahip olmanin isletmeye getirecegi kazanimlar olacagi inancindan mi hareket 
edildigi sorgulanmistir. 

Anket formunun 8 sorudan olusan ikinci bölümünde CE Isaretinin ürüne ilistirilme süreci 
sorgulanmaktadir. Bu asamada danismanlik hizmeti alinip alinmadigi, ürünlerin yüksek risk kapsaminda 
olup olmadigi, eger yüksek risk grubunda ise, hangi Onaylanmis Kurulus  ile çalisildigi, isletmenin hangi 
ürünlerinde CE isareti oldugu,  herhangi bir tesvikten yararlanilip yararlanilmadigi, teknik dosya hazirlama 
asamasinda sorun yasanip yasanmadigi, ihracat yapiyor iseler karsilarina CE isareti ile ilgili bir sorun çikip 
çikmadigi sorulmaktadir. 

Anket formunun üçüncü bölümü; isletme yöneticilerinin genel degerlendirme ve önerilerinin alindigi 
sorulari kapsamaktadir. Mevzuata iliskin sorunlarla birlikte CE isaretinin verimlilige, karliliga, rekabet 
gücüne, maliyetlere olan etkisi ve bu konuda AB KOBI’leriyle isbirligi olanaklari hakkindaki düsünceleri 
ortaya konulmaya çalisilmistir. 

Hazirlanan anket formu, Makine Imalatçilari Birligi’nin 183 üyesine gönderilmis, Ege Sogutma 
Sanayicileri ve Isadamlari Dernegi’nin web sayfasinda yayimlanmis, Ege Bölgesi Sanayi Odasi’na CE Isareti 
hakkindaki bir bilgilendirme toplantisinin katilimcisi 26 isletmeye gönderilmis ve KOBI kapsamina girenlerin   
yanitlamalari istenmistir.  Ancak anketlerin geri dönüs orani son derece düsük olmustur. Yanitlanan anket 
formu sayisi sadece 14 olup, istatistiksel bir degerlendirme yapmaya yeterli bir sayi degildir. Bu nedenle, 
anket formlarinin degerlendirilmesi, asagida verildigi sekilde genel bir yorumlamadan öteye gidememistir. 

a) Ankete yanit veren isletmelerin ölçek kategorisi: 
 Ankete yanit veren tüm isletmeler KOBI statüsü içerisindedir.  
b) Isletmelerin faaliyet alanlarinin gruplandirilmasi ve hangi ürün/ürünler için CE 

isareti ilistirildigi: 
Asansör üretimi yapan firmalar ürettikleri asansörlere, makine imalati yapan bir firma ürettigi talas 

konveyörü ve seperatöre, cerrahi aletler imalati yapan bir firma ise ürettigi cerrahi el aletleri ve steril 
konteyner sistemlerine, tarim makineleri imalati yapan bir firma; sirt atomizörü, üfleme ve çapalama 
makinelerine, el traktörüne, çim biçme makinesine, pülverizatörlerine ve turbo atomizörlere; takim 
tezgahlari imalati yapan bir firma kalipçi freze tezgahlarina; makine imalati yapan bir baska firma direnç 
kaynak makinelerine, hidrolik preslere ve mekanik preslere; çesitli makine imalati yapan bir firma basinçli 
hava kurutucularina, ve basinçli hat filtrelerine CE Isareti ilistirdiklerini ifade etmislerdir. 

c) CE Isareti hakkinda bilgilenme sürecinde yararlanilan kurulus ya da kuruluslar, bu 
süreç içerisinde bir danismanlik hizmeti alindiysa isletmeye ne derece yararli oldugu: 

CE Isareti hakkinda bilgilenme sürecinde agirlikli olarak Sanayi ve Ticaret Bakanligi, TSE, KOSGEB, 
Sanayi ve Ticaret Il Müdürlügü, EBSO, Belediyeler gibi kamu kuruluslari ve EMO, MMO, ITO, ESSIAD, 
ISKAV, ISKID, KalDer gibi meslek odalari ve derneklerden yararlanildigi; ilgili seminerlerin ve yayinlarin 
takip edildigi, basindan, danismanlik firmalarindan yararlanildigi, bununla birlikte tüm isletmelerin özel 
danismanlik hizmeti destegi aldigi ifade edilmistir. Bazi isletmeler, danismanlik firmasiyla çalismanin, 
konuyla ilgili teknik bilgi ve detaylari ögrenme, sürecin isleyis asamalari hakkinda bilgi sahibi olma yönünde 
islerini önemli ölçüde kolaylastirdigini belirtmektedirler. Bazi isletmeler ise, bu konuda aldiklari danismanlik 
hizmet sürecinin tatminkar gelismedigini, bu konudaki hizmetleri spekülatif bulduklarini, hatali 
yönlendirmelerle karsilastiklarini belirtmislerdir.  

d) Ürünlerden hangileri için CE Isareti ilistirme yükümlülügü oldugu ve hangi 
direktiflerin kapsamina girdigi hakkinda bilgilenme ve ürünü yüksek risk kapsaminda bulunan  
isletmelerin Onaylanmis Kurulus ile irtibat sekli: 
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Isletmeler, ürünlerinden hangileri için CE Isareti ilistirme yükümlülügüne sahip olduklarini büyük 
ölçüde danisman firmalar araciligiyla ögrendiklerini ifade etmislerdir. Bununla birlikte konu ile ilgili egitim 
ve seminerlere (TSE, Sanayi Odalari ve KOSGEB’in düzenledigi) katilim, çalisilmakta olan diger firmalarla 
bilgi alis verisinde bulunma, Avrupa’da benzer ürün üretimi yapan isletmelerin CE Uygunluk Sertifikalarini 
inceleme ve Resmi Gazete  faydalanilan diger basvuru kaynaklari arasinda belirtilmistir. 

Asansör üreten firmalar ve basinçli hava kurutuculari üreten firmalar, ürünlerinin yüksek risk 
kapsaminda bulunmasindan dolayi TÜV SÜD ve TÜV CERT gibi Onaylanmis Kuruluslar ile çalistiklarini ifade 
etmislerdir. 

Tarim makineleri imalati yapan bir firma, hazirlanmis teknik dosyanin Bureau Veritas tarafindan 
kontrol edildigini ve onaylandigini belirtmistir.  

e) CE Isaretinin ilistirilmesinde yasal  zorunlulugun rolü, isletmelerin bakisiyla, CE 
isareti ilistirmenin sagladigi  kazanimlar (maliyetler, verimlilik, karlilik vb.): 

Isletmeler, agirlikli olarak yasal zorunluluklardan dolayi CE isareti ilistirme sürecine girdiklerini; 
ihracat yapan firmalar, yurt disi satislarda CE isaretini gerekliliginden dolayi ilistirdiklerini ifade etmislerdir. 
Hem yasal gereklilik nedeniyle hem de CE isaretinin kurulusa getirecegi kazanimlarin dikkate alinmis 
oldugunu, ürünlerin gelistirilmesine yönelik çalismalarinin sürekli oldugunu, yasal zorunlulugun ise bazi 
uygulamalarin daha rahat yapilmasina imkan verdigini, hatta yasal zorunlulugun sektöre verecegi çeki 
düzen için sevindiklerini belirten isletmeler de  bulunmaktadir.    

Isletmelerin büyük çogunlugu ürünlerine CE isareti ilistirmenin maliyetler üzerinde olumsuz bir etki 
yarattigini, yüksek test giderleri nedeniyle haksiz rekabete yol açtigini  ifade etmislerdir.  Bununla birlikte 
ürünlerin kullanim güvenirligine yarar sagladigini, ürün kalitesinde artis oldugunu, bu artisin ileriki 
dönemlerde verimlilikte de bir artisa neden olabilecegini hatta rekabet gücünü olumlu etkileyecegini 
düsünmektedirler. Özellikle ihracat yapan isletmeler, ürünlerine CE Isareti ilistirmeyen diger firmalardan 
daha avantajli bir konumda olduklarini, bu durumun satislarini olumlu yönde etkiledigini ifade 
etmektedirler. Bir isletme yöneticisi ise,  müsterilerinden CE Isaretini iptal ederek fiyatlarini düsürmeleri 
yönünde talep gelebildigini belirtmistir. 

f) CE Isaretini ürün ya da ürünlere ilistirme sürecinde isletmelerin yasadigi sorunlar, bu 
sorunlarin ortaya çikma nedenleri ve isletmelerin sorunlari nasil çözdükleri,  sorunlarin 
asilmasina yönelik önerileri: 

CE isaretini ürün ya da ürünlerine ilistirme sürecinde isletmelerin yasadigi baslica sorunlar asagida 
siralanmaktadir: 

• Yerel belediyelerin teknik dosyaya sahip isleri tekrar incelemeden geçirmesi ve bu durum sonucunda 
isletmelerde ürünlerine CE isareti ilistirmelerinin pek bir anlami kalmadigi yönünde bir inanç olusmus 
olmasi, 

• Usta ve çalisanlarin egitimleri ile ilgili yasanan sorunlar, 
• Isletmelerin yetkili merciler tarafindan CE Isaretinin getirdigi yükümlülük, sorumluluk ve isletmelere 

getirecegi kazanimlar  konusunda yeterince bilgilendirilmemesi, 
• Danismanlik hizmeti veren kurulus elemanlarinin yeterli bilgi donanimina sahip olmamasi (Bir 

isletme yöneticisi, standartlarin ve hesaplamalarin önce TMMMOB yayinlarina göre, daha sonra 
TSE’ye ve en son olarak da ASME’ye göre yapildigini, tüm hesaplamalarda en sona gelinmisken 
tekrar tekrar basa dönüldügü belirtilmistir). 
Önemli bir sorun alani olabilecegi düsünülerek sorgulanan Teknik Dosya hazirlama asamasi ile ilgili 

olarak ise, isletmelerin büyük çogunlugunda herhangi bir sorun yasanmadigi ifade edilmistir. Bu konuda 
isletmelerin danismanlik hizmeti aldigi firmalarin ve sahip olduklari mühendislik kapasitesinin yeterliliginin  
önemli katkisi oldugu düsünülmektedir.  

CE Isaretini ürün ya da ürünlerine ilistirme sürecinde yasanan sorunlara getirilen çözüm önerileri ise 
asagidaki gibidir: 

• CE ve diger teknik belge mevzuatinin, özellikle çiraklik egitim merkezleri ve meslek okullarinin ders 
programlarina alinmasi,   

• Isletmelere konu ile ilgili pratik bilgi aktaracak bir sistemin kurulmasi, bilgilendirme seminerlerinin 
daha sik düzenlenmesi, 

• Yetismis uzman kisilerin devamli kendilerini yenilemesi ve doküman takip etmesi, 
• Bu konunun tüm organizasyonunun KOSGEB tarafindan yapilmasi, isyeri analizi yaparak uygun 

danismani atamasi ve hizmet bedellerini de finanse etmesi, 
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• Resmi kurumlarin bu konuda standart hizmet vermesi, isletmelere daha hizli ulasmalari, fazla sayida 
yetismis insan gücüne sahip olmalarinin saglanmasi, 

• KOBI’lerin mutlaka danisman kullanmasi, hatta ortak danisman kullanmalari için bir organizasyonel 
düzenleme yapilmasi, ancak danismanlarin da denetlenmesi. 
g) Türkiye’de CE Isareti hakkindaki mevzuata  iliskin degerlendirmeler: 
Isletmeler tarafindan; gerekli altyapi olusturulmadan CE isareti ilistirme zorunlulugu getirilmesi, 

mevzuatin çok açik olmamasi ve Onaylanmis Kurulus olarak bir Türk firmasinin olmamasi önemli bir sorun 
olarak görülmektedir.  Mevzuati son derece yetersiz ve spekülatif, amaçtan uzak bulan bir yönetici denetim  
yetersizligi nedeniyle, bu konu ile ilgili ciddi bir pay kapma yarisi oldugunu da ifade etmektedir. 

Ayrica, yerli imalatçiya getirilen zorunluluklarin aynilarinin ithal ürünler için de getirilmesinin 
gerekt igini, aksi halde yerli imalatçinin haksiz rekabet ortaminda yok olacagini belirtmektedirler. 

Bir isletme disinda, isletmelerin tamami CE Isareti ilistirme sürecinde tesviklerden  
yararlanmadiklarini ifade etmislerdir. Sadece bir isletme KOSGEB’e bu konuda danismanlik destegi almak 
için müracaat ettiklerini, isaret ilistirildiginde bir miktar geri ödeme yapilacagin bildirmistir.  

Isletmelerin tamami CE isareti ilistirdikleri ürün ya da ürünlerin ihraç edildigi ülkelerle aralarinda 
herhangi bir   sorun yasanmadigini ifade etmislerdir. 

h) AB KOBI’leriyle isbirligi olanaklari: 
Isletmeler agirlikli olarak, CE isareti ilistirme sürecinde AB KOBI’leriyle isbirligine gidebilme 

olanagina sahip olmadiklarini, aralarindaki diyalogun sadece bazi konularda görüs alis verisinde bulunmakla 
sinirli oldugunu belirtmislerdir. 
 
4. SONUÇ ve ÖNERILER 

CE isareti, Türkiye’nin AB teknik mevzuatina uyumu yaninda, ülkemiz dis ticaret iliskilerini 
düzenleme açisindan da önem tasimaktadir. Dünya piyasasinda rekabet kosullarinin giderek agirlastigi bir 
ortamda, Türk sanayicilerinin rekabetin fiyat disi kosullari arasinda sayilabilecek bu tip kosullara daha fazla 
önem vermesi gerekmektedir. Asagidaki degerlendirme, ülkemiz imalat sektörü açisindan konunun önemini 
destekler niteliktedir: 

“Ne yazik ki, günümüze kadar sanayi sektörümüzde saglik, güvenlik, çevre ve tüketici koruma 
konularina pek önem verilmemistir. Bu nedenle ekonomik isbirliklerinin hizla olustugu dünyamizda, 
üreticilerimiz tasarim, üretim ve sunum anlayislarini degistirmek zorundadirlar. Bu degisimin sonuçlarini, iç 
pazarda yasam standardinin yükselmesi olarak dis pazarda ise daha genis pazar sansi bulma olarak 
görmek mümkündür (EBILTEM, 2002, s.3).” 

Bu tip uygulamalar, mallarin serbest dolasimi açisindan önemli kazanimlar saglamakla birlikte, pratik 
uygulamada, anket sonuçlarimizin da destekledigi gibi, özellikle KOBI niteligindeki kuruluslar için bir çok 
risk ve sorun ortaya  çikabilecektir. Bu  sorunlar su sekilde siralanabilir: 

• AB direktifleri oldukça karmasik gelebilir ve yorumu çok net olmayabilir ve bu nedenle bir  karisiklik  
ortaya çikabilir. Genel bir kabul ve uygulama uzun yillari gerektirebilir, 

• Bir firma ürününe CE isaretini ilistirmek için bazi maliyetlere katlanmak zorundadir. Bu masraflar, 
ürün fiyatinin yükselmesine veya düsük kazançlarla çalismaya neden olabilir, 

• Direktifler, üçüncü ülkelerden ürün ithalatini engelleyici etki yapabilir. Imalatçilarin teknik bilgisi 
gerekli teknik dokümantasyonu hazirlamaya uygun olmayabilir, 

• Spesifik bir uygulama için baska bir imalatçidan gelecek nihai bir ürüne iliskin bir degisiklik, yani bir 
müsterinin özel istegi, ürüne ilistirilmis olan CE isaretini geçersiz kilabilecektir. Ayni nedenle, imalatçi 
tarafindan ürünün spesifikasyonunda küçük uyarlamalar yapilmasini, sonuç olarak yeni inovasyonlari 
veya tasarimda genel egilimleri önceden tahmin etmeyi engelleyebilecektir.   
CE isaretinin AB ülkelerince farkli amaçlarla kullanim tehlikesine iliskin asagidaki  degerlendirme de 

dikkatimizi farkli bir noktaya çekebilmektedir. 
“Baslangiçta direktifler mamullerin insana, diger canlilara ve çevreye zarar vermesini engellemek 

amaciyla uygulamaya konulmustur. Zaman içinde, kalitesi ve fiyati düsük mamullerin AB ülkelerine girisini 
engellemek amaciyla kullanilmaya baslamistir. Giderek de AB ülkeleri kendi sanayi kuruluslarini haksiz dis 
rekabetten korumak için farkli konularda direktif hazirlama çalismalarina hiz vermislerdir. Direktiflerin yasal 
mevzuat olmalarinin yaninda, AB ülkeleri tarafindan gerektiginde birer tarife disi engel olarak da 
kullanilmakta oldugu / kullanilacagi göz önünde tutulmalidir (TMMOB, 2001, s.2)”. 
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Bu nedenlerle de sanayicilerin diger bütün yasal gereklilikler için oldugu gibi, CE isareti ile ilgili 
yükümlülüklerini de günü gününe takip etmeleri ve tarife disi engel olarak kullanim ihtimali karsisinda 
bilinçli bir davranis birligi içinde olmalari önem tasimaktadir. Bunun gerçeklesebilmesi için de sanayiciye her 
türlü destegin zamaninda ve geregince verilmesi gerekmektedir. Özellikle KOBI’lerin bu konuda yogun 
bilgilendirme ihtiyaci içinde oldugu unutulmamalidir. 

4703 Sayili “Ürünlere Iliskin Teknik Mevzuatin Hazirlanmasi ve Uygulanmasina Dair Kanun” 
kapsaminda çikarilan ve asagida siralanan tüm yönetmeliklerin KOBI yöneticilerince dikkatli bir sekilde 
incelenmesinde yarar bulunmaktadir: 

• Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik 
• Uygunluk Degerlendirme Kuruluslari ile Onaylanmis Kuruluslara Dair Yönetmelik 
• CE Uygunluk Isaretinin Ürüne Ilistirilmesine ve Kullanilmasina Dair Yönetmelik 
• Teknik Mevzuatin ve Standartlarin Türkiye ile Avrupa Birligi Arasinda Bildirimine Dair Yönetmelik 

 Bu yönetmeliklerin dikkatli bir sekilde yorumlanmasi, gerçekte oldukça açiklayici nitelikte bir 
mevzuata sahip oldugumuzu gösterecektir. 

Daha önce de ifade edildigi gibi, CE isaretinin ürüne ilistirilmesi, özellikle KOBI’ler açisindan önemli 
bir maliyet unsuru olabilmektedir. ISO çalismasina göre, CE isaretinin kullanimi ile ilgili maliyet unsurlari 
asagidaki hususlara bagli olarak degisebilmektedir (ISO, 29-30): 

• Ürün çesit liligi ve sayisi, 
• Mamulün ilgili ürün ve güvenlik standartlarina uygunlugu veya direktiflerdeki temel gerekleri ne 

ölçüde yerine getirebildigi, 
• Ürünün risk derecesi, uygunluk degerlendirme prosedürü (Onaylanmis kurulus müdahalesi gerekip 

gerekmedigi), 
• ISO 9000 Kalite Yönetim Sisteminin varligi, 
• Firmanin uygunluk degerlendirme (test, muayene) olanaklari, 
• Isgücü yeterligi ve disaridan egitim veya danismanlik hizmeti alinmasi geregi. 

Bu maliyetleri karsilamak üzere, özellikle KOBI’ler için CE isareti ile ilgili olarak iki temel destek söz 
konusudur: 

a) KOSGEB Destekleri  
Isletmelerin yurt içi ve yurt disi laboratuarlarda yaptiracaklari CE Isaretlemesine yönelik  testler için 

isletme basina destek üst limiti 20.000 YTL. olacak sekilde saglanan geri ödemesiz destek türüdür. 
Destekleme  orani yörelere göre % 50-70 olarak belirlenmistir.b) Dis Ticaret Müstesarligi Destekleri 

Bu kapsamda CE isareti ile ilgili olarak yapilan harcamanin % 50’si hibe olarak 
verilmektedir.Ürününe CE Isareti ilistirmek isteyen üreticilerin hazirlamalari gereken teknik dokümanlar 
arasinda, ürünün belgelerle kanitlanmis tanitimina (hesaplar, test belgeleri, teknik kilavuzlar, kullanimda 
teknik sinir parametrik verileri, kullanim kosullari, vb.) ve tüketicinin ürünü hangi kosullarda kullanmasi 
gerektigini açiklayan teknik veriler yer almaktadir. Bu da bir El Kitabi hazirlanmasini gerektirmektedir. Bu 
kitabin iyi hazirlanmasi hem tüketiciyi bilgilendirici olacak hem de üreticinin kendini garanti altina almasini 
saglayacak, ürünün pazarlama gücünü de artiracaktir (IGEME, s.I-3).  

Hazirlanacak Teknik Dosya, ürünün tasarim, üretim ve isleyis özelliklerine iliskin bilgileri içerir, içinde 
yer almasi gereken bilgiler ürüne bagli olarak degisir ve bu bilgilerin neler oldugu da ilgili direktiflerden 
ögrenilebilir. Bu dosya, ürünün son üretim tarihinden itibaren en az 10 yil süreyle saklanir.  Teknik dosya; 
uygunluk degerlendirme prosedürüne bagli olarak ürünün temel teknik bilgilerinden olusur ve genellikle 
sunlari içerir (http://www.ce.gen.tr): 

• Üreticinin ismi ve adresi, ürünün tanimi, 
• Uygulanan harmonize standartlarin listesi veya kararnamenin temel gereksinimlerinin karsilandigini 

gösterir bilgiler 
• Ürünün teknik olarak açiklanmasi, kullanma talimatlari 
• Uygunluk beyannamesi 
• Ürünün genel bir plani (teknik çizimler, vb.) 
• Bütün test raporlari, planlar, ürünlerin ve prosesin tanimi, uygulanan standartlar, vb. 

CE Isareti sürecinin temeli bir risk analizine dayanmaktadir. Bu analizin tasarim asamasinda 
yapiliyor olmasi, önleyici bir yaklasimdir. Tehlike tipleri, olasi hasarlar ve tehlikenin olusabilecegi asamalarin 
analizi sonrasinda risk faktörleri ve risk kategorilerinin düzeyleri belirlenir.  KOBI’ler için en zorlu alanlardan 
birisi de risk analizinin tüm gerekleriyle yerine getirilmesindeki güçlük olabilir.    
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Bu nedenle, bir çok kurulus, üretimde CE’ye giden yol için rehbere ihtiyaç duymaktadir. Konferans, 
seminer, danismanlik kuruluslari, standardizasyon kurumlari, ticaret ve sanayi odalari, meslek kuruluslari, 
test ve belgelendirme kurumlari CE yol haritasi için bilgi ve destek unsurlaridir (http://www.ce.gen.tr). 
Ancak bu etkinlikler çogunlukla temel bilgi sunumu niteliginde olmakta, CE isaretinin ne oldugunu 
anlatmakta, ancak CE isaretleme sürecinde KOBI’lerin asil ihtiyaci olan “nasil ve ne sekilde” sorularina yanit 
niteligini genellikle tasimamaktadirlar. Tüm etkinliklerin KOBI yanlisi ve yayilganlik özelligini tasimasi 
bilgilenme sürecinin ekonomikligi açisindan önem tasimaktadir.  

Akreditasyon faaliyetindeki en önemli amaçlardan biri, herhangi bir ülkenin uygunluk degerlendirme 
kurulusundan alinan belge ya da raporun diger ülke tarafindan taninmasi, yani karsilikli taninabilirliktir. 
2002 yilinda  TÜRKAK’in Avrupa Akreditasyon Birligi’ne tam üyeligi kabul edilmistir (ISO, s. 8-9). Bu 
baglamda TÜRKAK Onaylanmis Kurulus belgelendirme çalismalarina baslamis bulunmaktadir ve Türk Loydu 
ilk basvuran kurulustur. 

Ülkemizde halen yerli bir onaylanmis kurulusun olmayisi, test islemi için tarafsiz bir onaylanmis 
kurulusa gitmesi gereken KOBI niteligindeki kuruluslari zor durumda birakmaktadir.  

AB Ortak Rekabet Politikasini düzenleyen maddelerden birisi olan 85. maddede isletmelere 
uygulanacak kurallar belirlenmektedir. Bu maddeye göre; “iç pazardaki rekabetin engellenmesi, 
sinirlanmasi veya bosa çikarilmasinda payi bulunan ve üye ülkeler arasindaki ticareti aleyhte etkileyen 
isletmeler arasi anlasmalar” yasaklanmistir. Ancak bu yasaklamalarin istisnalarindan birisi; KOBI’lerin kendi 
aralarinda yapmis olduklari anlasmalarin piyasaya etkisi ihmal edilebilecek nitelikte oldugu için kapsam 
disinda tutulmalaridir (IGEME, s.I-3).  Bu istisnadan yararlanilarak ülkemiz KOBI’lerinin güçbirligine gitme 
olanaklarini degerlendirmeleri gerekmektedir. 

AB KOBI’leriyle eslestirme programlari kapsaminda karsilikli ar-ge destekleri teknik dosya hazirlama 
sürecini kolaylastirma ve maliyet düsürme katkisi açisindan son derece önemli görülmektedir.  
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ÖZET 

Ülkemizin Avrupa Birligine üyelik sürecinde KOBI’ler kuskusuz her alanda birligin standartlarina 
uymak zorundadirlar. KOBI’lerin Avrupa Birligi’ne katilim sürecinde önem vermeleri gereken konulardan biri 
de çevreye duyarli yönetimdir. Çevreye  duyarli yönetim ya da yesil yönetim, çevreye  en az atik veren 
üretim sistemlerinin kurulmasini, geri dönüsüm, yeniden kullanim süreçlerinin gelistirilmesini ve çevre ile 
ilgili bütün bu uygulamalarin biçimsel yönetim yapisiyla iliskilendirilmesini içerir. Yesil yönetim, isletmelerin 
çevre  ile ilgili birimler kurmalarini, bir yöneticilerini çevre ile iliskilendirmelerini ve isletme politikasinda ve 
temel yatirim kararlarinda çevre ile konularin göz önünde bulundurulmasini gerektirir. Çevreye  duyarli 
yönetimde isletmeler geri dönüsüm, tekrar kullanim, atiklarin en aza indirilmesi gibi yöntemlerle mevcut 
girdilerle daha çok çikti elde edebileceklerdir, verimliliklerini artiracaklardir. Bu çalismanin uygulama 
bölümü; Orta ve Dogu Karadeniz Bölgesi’nde 48 KOBI’de çevreye duyarli yönetim uygulamalariyla ilgili 
olarak gerçeklestirilen bir arastirmanin sonuçlarini kapsamaktadir. Arastirma anket çalismasiyla 
gerçeklestirilmistir. Veriler frekans analizi yöntemi degerlendirilmistir. 

 
SUMMARY 

Turkey’s European Union membership process, Small and Medium Sized enterprises (SMSs), 
undoubtedly, must reach the standarts of Union in all fields. One of the issues, which the SMSs must  give 
importance in the process of EU membership is green management  (or the management  that is sensitive 
to the environmental issues.). Green management  includes, setting production systems which produce less 
harmfull waste, developing recyclig and reusing processes and connecting all these practices with the 
formal organizational structure. Green management  requires, company’s, setting an organizational unit 
abaout  environmental issues, connecting one of their managers with environmental issues, connecting 
environmental issues with corporate policy and main investment  decisions. With green manegement, our 
companies, enterprises will increase their productivity by recycling, reusing, and producing less waste. The 
field research part of this study includes a poll practice which is made in 48 SMSs in Middle and East Black 
Sea Region. The data was analizied with frequency analysis method.  

Anahtar Sözcükler: Yesil yönetim, Yesil Isletmecilik, Avrupa Birligi Süreci, KOBI’ler, Verimlilik 
Key Words: Green management, Green Business (administration), Europe Union Process, Small 

and Medium Sized Enterprises, Productivity.  
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GIRIS 
  Ülkemizin, Avrupa Birligine girme sürecinde KOBI’ler, kuskusuz her alanda birligin standartlarini 
dikkate almak zorundadirlar. KOBI’lerin Avrupa Birligi sürecinde var olabilmek ve rekabette öne çikabilmek 
için önem vermeleri gereken konulardan biri de çevreye duyarli isletmeciliktir. Bütün dünyada ama özellikle 
gelismis ülkelerde, Avrupa’da çevre  bilinci giderek artmaktadir. Tüketiciler ve firmalar çevre dostu 
uygulamalar içinde olan isletmelerin ürünlerini tercih etmektedirler, böyle isletmelerle isbirligi 
yapmaktadirlar. Çevre ile ilgili yasal yaptirimlarin sinirlari da giderek genislemektedir. Ekolojik bakimdan en 
uygun teknolojileri benimsemek, atiklari azaltmak, geri kazanim ve dönüsüm süreçlerini uygulamak, temel 
isletmecilik  fonksiyonlarinda çevreye duyarli yaklasimlar gelistirmek ve çevreci bir isletme kültürü 
olusturmak yesil yönetim yaklasiminin temel unsurlaridir.    
Sürdürülebilir Kalkinma 

Sürdürülebilir ekonomik kalkinma için: Çevre korumaci çabalar ve bu yöndeki gelismeler 
desteklenmeli, tesvik edilmelidir. Kaynaklarin  korunmasi çabalari; onarim, yenileme, yeniden kullanim ve 
geri dönüsüm en üst  düzeye  çikarilmalidir. – Nesneler, eger maksimum dayaniklilik ve onarilabilirlik için 
tasarlanirsa, üretim enerjisi tüketimi minimuma inecektir. - Is; insan ihtiyaçlarinin bütün türlerini tatmin 
etmek üzere, insan yeteneklerinin ve enerjisinin mümkün olan en iyi sekilde kullanilmasini saglayacak 
bütün degisik seçenekleri kapsayacak sekilde örgütlenmelidir. Bireyin ve toplumun sosyal, kültürel olarak 
sinirsiz gelisimi amaçlanmalidir. Gelismenin saglanabilmesi için, insanlarin tasarruflarini yatirima 
dönüstürecek firsatlara kolayca ulasabilmeleri saglanmalidir (Davis, 1991).  
 Yesil Yönetim 

20.yüzyilin ikinci yarisindan itibaren hizlanan gelismeler, çevre korumaci yaklasimlari is yasaminin  
önemli konularindan biri yapmistir. Is dünyasinin çevre koruma ile ilgili uygulamalarinin iki yönü vardir. 
Birincisi; üretim sistemlerini daha fazla, çevresel olarak sürdürülebilir ekonomik büyüme  yönünde 
degistirmenin gerekliligidir. Bu da yeni ürünlerin ve kaynaklari daha az tüketen ve daha az zararli atik 
üreten üretim yöntemlerinin yaratilmasini içerir. Ikinci yön ise; daha temiz teknolojilerin ve uygulamak için 
kararlilikla, daha yesil örgütler ve bu meydan okumayi yükseltecek beceriler yaratilmasidir (Peattie ve 
digerleri, 1994.). “Yesil” toplumun bütün kesimlerinden birçok insan tarafindan çok sik bir biçimde 
kullanilan bir kavramdir. Dünyanin geleceginden endiselenen toplum, “yesil” etiketini, dünyaya çok zarar 
veren mevcut, geçerli uygulamalara göre, daha az zarar veren herhangi bir hareket, eylem, sirket, ürün, 
hizmet ve tutum için kullanir. “Yesil” çevre ve is için en iyinin ne oldugunu kapsayan bir metafor olabilir 
(Miller vd., 1995). Yesil yönetim; teknolojik, kültürel, sosyal ve ekonomik meydan okumayi içermektedir. 
Yesil isletmeler, ekolojik bakimdan en uygun teknolojileri benimsemekte ve gelistirmektedirler. Yesil 
yöneticiler, yönetim anlayislarina, yasam kalitesinin çevre kalitesi ile birlestirilmesi ilkesini katmaktadirlar. 
Yesil isletmeler, sosyal olarak, çevreci tutumu çalisanlarina asilayan yönetsel yaklasimlar ortaya 
koymaktadirlar. Yine yesil yönetim isletmenin ekonomik basarisini çevreye  saygi ile bütünlestirmeyi 
amaçlamaktadir (Düren, 2002). Bilinmesi gereken sudur ki; örgütlerin daha yesil örgütler haine 
gelmelerinin önündeki en önemli engeller, sirketler tarafindan çokça dile getirilen ve çok da kayda deger 
olmayan, maliyetler ve teknolojik zorluklar degil, yönetsel tutuculuk ve bilgi, beceri yoksunlugudur. Yesil 
politikalarin sonuçlari olarak Avrupa’daki isletmeler ürün degisikligi, üretim sistemi, ambalajlama ve 
etiketleme yöntemi degisikligi gibi uygulamalara gitmektedirler (Peattie ve digerleri, 1994.).  

Yesil yönetim: 
- Çevre konusunda, nesnel, ölçülebilir amaçlar belirlemeyi ve bu yönde ilerlemeyi,  
- Çevresel etkenlerin bütünüyle yönetim uygulamalariyla ve is stratejileriyle bütünlestirilmesini,  
- Çevresel uygulama kodlari edinerek çevresel performansi gönüllü ve proaktif olarak yönetmeyi,  
- Çevresel etkiyi, özellikle, maddelerin, emisyonun, atiklarin azaltilmasini (Davis,1991) 
 ve bu yönde üst düzeyde bir taahhüdü , 
- Yasalara uymayi, 
- Atiklari kaynaginda azaltmayi ve iyilestirme, telafi etme uygulamalarini üstlenmeyi, 
- Çevresel performansta sürekli gelismeler elde edebilmek için yönetim uygulamalari ve 

proseslerinin varligini,  
- Etkili ve bir çevre denetimini, 
- Ve çevresel performansin açikça duyurulmasini içerir (Miller ve digerleri, 1995.). Ve yine yesil 

yönetim’e göre; 
-  Örgüt, küçük birimlerin toplami olarak degil bir bütün olarak degerlendirilmelidir. 
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- Yönetim, örgütün, sirketin uzun dönem basarisini hedeflemelidir. 
- Sirketin, “en iyi olmak” seklinde bir taahhüdü olmalidir. 
- Sirket, bütün faaliyetlerinde, uygulamalarinda kalite taahhüdünde bulunmalidir. 
- Müsteri, tüketici taleplerine karsi çok hassas olunmalidir. 
- Çalisanlarin motivasyonlari saglanmalidir. Taahhütler dogrultusunda çalisanlarin sorunlarina 

çözümler bulunmalidir. 
- Isletmenin toplumun bir parçasi oldugu her zaman vurgulanmalidir (Taylor, 1992.). 
 Yesil yönetim, küçülen dünyada daha etkili rekabet edebilmek için en önemli özendiricilerden biri 

olabilir, gerekli degisimleri etkilemek cesaretlendirici, harekete geçirici bir unsur olabilir. Giderek daha çok 
sirket çevreye  stratejik olarak bakiyor. Birçok sirket yöneticisi çevreyi is dünyasi için temel, zorunlu bir konu 
olarak tanimlamaktadir. Avrupa Birligi ülkelerinde çevre konusu sirket stratejilerinin ayrilmaz bir parçasidir.  

Yesil yönetim bütün sistemi yönetmektir. Yesil yönetim, kirlilik, proses, üretim ve yönetim 
arasinda ayrim yapmaz. Sifir atik için yapilan arastirmalarda birçok sirket sunun farkina varmistir ki; 
çevresel etkiyi düsürmek sadece diger birimlerden ne geldigi ile degil ama ayni zamanda, birimler arasinda 
girdi-çikti iliskisi ile ilgilidir. Bu durum, isletmelerdeki birimler arasindaki etkilesimi anlama yönünde bir 
yaklasimin ortaya konulmasi açisindan ilginçtir (Taylor, 1992.).  

Örgütlerin çevresel taahhütleri ve performanslari üzerine yaptigi arastirma ile John Elkington 
(1990), sirketlerin “çevresel üstünlük” için gerekli on asamayi belirlemistir : 

1- Çevre politikasinin gelistirilmesi, ilan edilmesi, 
2- Çevre politikasinin yerine getirilmesi, uygulanmasi için çevresel eylem programinin 

gelistirilmesi, 
3- Resmi sorumlulugu olan üst düzey yönetici atanmasi, 
4- Bir çevre bütçesi belirlenmesi, 
5- Çevreci bilim ve teknolojiye yatirim yapilmasi, 
6- Egitim ve ögretim programlarinin olusturulmasi, gelistirilmesi, 
7- Sirketin çevresel performansi ile ilgili olarak bir izleme, gözlem ve raporlama sistemi 

kurulmasi, 
8- Sürekli degisen “yesil gündem”in evriminin izlenmesi, 
9- Çevresel programlara bagista bulunulmasi, 
10- Degisik çikar gruplari arasinda baglanti kurulmasi (Peattie ve digerleri, 1994.).  

Yesil Yönetimin Katkilari 
Yesil yönetim, bir isletmeyi yönetmenin güzel bir sekli gibi görünse de, birçok yönetici bu yönetim 

kavramini nasil zarar görmeden yerine getirebilecegi üzerinde durabilir. Yesil yönetim genel olarak üst 
yönetim yapisinda degisiklikler talep etse  de, sagladigi avantajlar gerçektir ve çok önemlidir (Taylor, 
1992.). Yesil yönetim, uygulanan sirketlere su katkilarda bulunur :  

- Müsterilerin duyarliliklarini gelistirir ve tatmin eder (Miller ve digerleri, 1995.).  
- Varligini sürdürmesine katkida bulunur. Isletmelerin çevreye  geri dönülemez sekilde zarar 

vermelerini önleyen uygulamalar üstlenmeleri kendi varliklarini sürdürmeleri açisindan ve 
genel olarak bütün yasamin sürdürülmesine katki açisindan önemlidir.  

- Sirket hisselerinin degeri yükselir. Birçok isletme çevre ile etkilesimin nasil olmasi gerektigini 
üzerinde durmaktadir. Çevre ile ilgili bilgiye sahip olmak ve uygulamak bir is yaklasimini 
temsil eder. Toplumun çevre ile ilgili taleplerine etik ve adil bir tavirla yanit  vermek sirket 
hisselerinin degerini kisa dönemde yükseltebilir (Miller ve digerleri.). 

- Riskleri en aza indirir. Yasalara uymak isletme için bir zorunluluktur. Yöneticiler, politikacilarin  
çevreyi koruma seçenekleri ile görüs birligi içinde olabilirler. Ne var ki bir sirket için bazi 
riskler basarisizliklarin nedeni olabilir ve hatta varligini bile tehdit  edebilir. Beklenmedik 
olaylarin, durumlarin ortaya çikmasi, finansal risk, dava edilme riski bunlardan bazilaridir.  
Bugün çevrese l riskin ticari degeri en az, isletmelerin çevresel zararlara yol açtiklari yerlerde 
topluma ödeyecekleri kadardir (Miller ve digerleri, 1994.). 

- Maliyetleri düsürür. Sirket çevreciligi için  en önemli tartismalardan biri atiklarin yol açtigi 
kirliliktir ve bu atiklar maliyete yol açar. Bütün tasarruflar somut degildir. Yesil yönetim, 
gelecekteki potansiyel harcamalari, önlenmis nakit  para giderlerinden elde edebilir. Yesil 
yönetim, müsteri kinamasi, müsteri kayiplari, agir temizleme maliyetleri ve para cezalarini 
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önleyebilir. Toplamda (sonuçta), denetim donatimini zamaninda kurmak ve akici 
düzenlemelerin yerindeligi tatmin edici tasarruflar saglayabilir (Taylor, 1992.). 

- Üretimde verimliligi artirir. Çevresel performanslarini gelistirerek sirketler, kisa dönemde 
niteliklerini gelistirebilirler. Bütün alanlarda kalite ve verimliliklerini artirabilirler (Taylor, 
1992.; Miller ve digerleri, 1995.).  

- Yeni pazar olanaklari yaratir. Çevre koruma konusunda müsteri bilinci ve yesil tüketimdeki 
artis; var olan ürünlerin çevreci yararlarini ortaya koymak ve yeni çevreci ürünler yaratmak 
gibi, pazara yeni firsatlar saglamistir.  

- Sirket imajini daha olumlu hale getirir. Kamuoyunun, devletin ve yasa yapicilarin, çevresel 
sicili kötü olanlara karsi düsman oldugu bir dünyada, olumlu bir sirket imaji çok degerlidir. Is 
yasaminin bütün islemlerinde, düzenleyicilerle iliskileri, hisse fiyati ve kamu iliskilerini 
içerecek sekilde etkileri vardir. Hükümetler, artan bir sekilde, sirketlerin ününü, varligini 
planlama, çesitli izinler ve denetim ajanslariyla iliskilerinde ariyorlar. 

- Sirketin daha ileri düzeyde rekabet edebilmesini saglar. Örgütsel, yönetsel degisim ve 
çevresel yeterlilik sirketlere rakipleri karsisinda rekabet avantaji saglayacaktir.  

- Çalisanlarin dogru sekilde motive olmasini saglar. Çalisanlarin katilimini tesvik ederek ve 
onlarin islerinden gurur duymalarina yardim ederek, yesil yönetim motivasyon yaratiyor ve 
çalisanlarin etkililigini artiriyor.  

- Endüstri ve kamu politikasina gündem olusturulmasini saglar. Proaktif olmak; sirketlerin, 
yasalarin yapilmasina etki ederek, kendi programlarini yaparak, digerlerinin davranislarini 
degistirerek veya tüketici bilincini yükselterek çevre  konusunda gündem olusturulmasina 
katkida bulunur. Yasalarin yapilmasini saglayan birtakim gereksinimlerle ortaya çikan sirket 
kamunun politikalarinin benimsenmesine uygulamada katkida bulunabilir ve dolayisiyla sirket 
rekabet üstünlügü saglar. Benzer bir sekilde, kamu ve devler baskisi olmadan, rakiplerine 
göre daha ciddi bir sekilde çevreci sorumluluk alan bir sirket, kendi adimlariyla teknoloji 
tanitabilir (Davis,1991; Düren, 2002; Miller ve Digerleri, 1995; Taylor, 1992.).  

Çevre ve Verimlilik 
Eko-Verimlilik; verimliligi ve karliligi artiran kaynak verimliligi kavramiyla isletmelerin çevreyle ilgili 

sorumluluklarini birlestirmesi açisindan önemlidir. Sürdürülebilir Kalkinma Dünya Is Konseyine göre, Eko-
Verimlilik için: Üretim süreçleri ve teknolojileri, yol açilan kirliligi ve atiklari azaltacak sekilde gelistirilmelidir. 
Ürünlerin tasarim ve içerigi, tüm ömürleri boyunca daha az kirlilik ve atik olusturacak sekilde 
gelistirilmelidir. Tedarikçiler ve müsteriler de dahil olmak üzere, sürecin tümünde üretilen birim ürün basina 
daha az madde ve enerji kullanimi için üretim sistemi degistirilmelidir (Nemli, 2000). Eko-Verimlilikle ilgili 
olarak en çok kullanilan verimlilik ölçüleri sunlardir : Birim ürün basina atik miktarinda azalma, birim ürün 
basina kaynak tüketiminde azalma, enerji verimindeki artis, geri dönüsüm oranindaki artis, biyo-
parçalanabilirlikte artis (Nemli, 2000). Birim ürün basina daha az atik olumunun gerçeklesmesi, yine birim 
ürün basina daha az enerji harcanmasi, deger katmayan malzemelerin ve faaliyetlerin azaltilmasi 
verimliligin yükselmesini saglayacaktir. Isletmeler çevre sorumlulugu ile hareket ettiklerinde kaynaklardan 
daha etkin yararlanabileceklerdir (Yüksel, 2000).  
 
UYGULAMA 
Arastirmanin Amaci 
 Çevre bilinci kazanmak ve bu yönde davranmak öncelikle gelecek kusaklara karsi bir 
sorumluluktur. Isletmelerin yesil yönetim uygulamalarini benimsemeleri ayni zamanda onlara stratejik 
üstünlük, rekabet üstünlügü kazandiracaktir.  
 Uygulama çalismasi, Orta ve Dogu Karadeniz’deki KOBI’lerin çevre  ile ilgili yaklasimlarinin ne 
olduguna, çevre ile ilgili ne gibi yönetsel uygulamalarinin olduguna yönelik bir arastirmanin sonuçlarini 
kapsamaktadir. Çalisma ile Avrupa Birligi’ne girme sürecinde olan Türkiye’nin KOBI’lerinin “çevre bilinci”  
incelenmektedir. Elde edilen sonuçlarin degerlendirilmesi ve paylasimi ile KOBI’lerin kendilerini bu yönde 
gelistirmelerine katkida bulunma amaci güdülmektedir. 
Arastirmanin Varsayimlari ve Sinirliliklari  

Arastirma kapsaminda isletme yetkililerinden alinan bilgilerin gerçek durumlarini yansittigi kabul 
edilmistir.  

 



 
 

 352 

Arastirmanin Yöntemi 
  Arastirma Orta ve Dogu Karadeniz’deki KOBI’lerde yapilmistir. Arastirma kapsaminda 48 
KOBI’den elde edilen sonuçlar frekans analizi yöntemi ile degerlendirilmistir. . Arastirmada veri toplama 
araci olarak bir anket formu kullanilmistir. Anket formu çoktan seçmeli sorulardan ve iki seçenekli (evet – 
hayir) sorulardan olusmaktadir. Arastirma kapsamina degisik sektörlerden isletmeler dahil edilmistir. Anket 
sorularinin  hazirlanmasinda; Ken Peattie ve Anja Rinler’in (1994) çalismalarindan büyük ölçüde 
yararlanilmistir.  

Arastirma; Samsun Organize Sanayi Bölgesi’nde ve Trabzon Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 
48 isletme  üzerinde yapilmistir. Arastirma, bir anket çalismasi ile ortaya konmustur. Arastirma (anket 
çalismasi), çevre sorunlarina isletmelerin bakislari, çevre denetimi, örgüt  yapisi, yatirim kararlarinda 
çevresel bakis açisi ve KOBI’lerde çevre ile ilgili diger sorulardan olusmaktadir.  

 
BULGULAR 

 
Çevre sorunlari : 

Tablo 1: Çevre Sorunlarina Bakis 
 1  2  3  4  5  
Frek.  % Frek.  % Frek. % Frek.  % Frek.  % 

Simdi önemlidir. 2  4,1 2 4,1 1 2 9 18,7 34 70,8 
Gelecekte de önemli olacaktir 1 2 0 0 1 2 9 18,7 37 77 
Firsatlar yaratir.  3 6,2 5 10,4 8 16,6 26 54,1 6 12,5 
Tehditler yaratir.  1 2 1 2 2 4,1 19 39,5 25 52 
Çevre denetimi önemlidir. 1 2 3 6,2 1 2 24 54 19 39,5 

1 = Kesinlikle ayni düsüncede degilim. 2= Ayni düsüncede degilim. 3= Düsüncem yok. 4= Ayni 
düsüncedeyim. 5= Kesinlikle ayni düsüncedeyim. 

 Isletmeler genel olarak çevre sorunlarinin öneminin bilincindedirler. Çevre sorunlarinin gelecekte 
de önemli bir konu olacagini düsünmektedirler. Isletmelerin bir bölümü üretim biçimlerinden, ürettikleri 
ürünlerinden dolayi direkt olarak agir çevresel sorunlara yol açmaktadirlar. Dolayisiyla çevre sorunlarina 
iliskin ilgileri, kaygilari ve sorumluluklari o ölçüde artmaktadir. Çevre  sorunlari, çevre korumacilik güncel bir 
konudur ve özellikle 1980’lerden sonra gündemden hiç düsmemistir. Verilen bu yanitlarda isletmelerin 
ekolojik çevreyle olan etkilesimleri kadar böyle bir gündemin içinde yasamalarinin da payi vardir. Simdi 
önemli olduguna, gelecekte de önemli olacagina inandiklari bir konuda isletmelerden elbette çok sey 
beklenebilir. Isletmelerin belirli amaçlara yönlendirilebilmesi için temel gerekli olan temel kriterler 
mevcuttur. Çevreci uygulamalarin isletmelere nasil yarar saglayacagi, isletmenin amaçlarina ulasmasina 
yapacagi katkilar ayrintili sekilde açiklanmalidir.  

 Çevreci baskinin kaynaginin kimler olduguna iliskin soruya alinan yanitlar ve yüzdelik  oranlari su  
sekildedir (Çevreci baski asagidaki kesimlerden kaynaklanir) :  

 
Tablo 2: Çevreci Baskinin Kaynagi 

 1  2  3  4  5  
Frek.  % Frek.  % Frek. % Frek.  % Frek.  % 

Müsterilerden kaynaklanir. 8 16,6 24 50 6 12,5 8 16,6 2 4,1 
Yasalardan kaynaklanir.  5 10,4 11 22,9 1 2 22 45,8 9 18,7 
Ortaklardan kaynaklanir. 8 16,6 22 45,8 6 12,5 8 16,6 4 8,3 
Çikar gruplarindan kayn.  4 8,3 21 43,7 3 6,2 11 22,9 9 18,7 

1 = Kesinlikle ayni düsüncede degilim. 2= Ayni düsüncede degilim. 3= Düsüncem yok. 4= Ayni 
düsüncedeyim. 5= Kesinlikle ayni düsüncedeyim. 

 “Çevreci baski müsterilerden kaynaklanir.” Seklindeki soruya % 16,6 “Kesinlikle ayni düsüncede 
degilim.”; % 50 “Ayni düsüncede degilim.” ve % 12,5 “Düsüncem yok.”; % 16,6 “Ayni düsüncedeyim.”; % 
4,1 “Kesinlikle ayni düsüncedeyim.” oranlarinda yanitlar alinmistir. Genel olarak çevresel baskinin 
müsterilerden kaynaklanma durumunun düsük oldugu ortaya çikmaktadir.  

 “Çevreci baski yasalardan kaynaklanir.” Seklinde ifadeye; % 10,4 “Kesinlikle ayni düsüncede 
degilim.”; “22,9” ayni düsüncede degilim; % 2 “Düsüncem yok.”; % 45,8 “Ayni düsüncedeyim.”; 18,7 
“Kesinlikle ayni düsüncedeyim.” seklinde yanitlar alinmistir. Yasalarin, çevresel uygulamalarda çok önemli 
bir etken oldugu ortaya çikmaktadir.  
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“Çevreci baski hissedarlardan kaynaklanir.” Seklindeki ifadeye; % 16,6 “Kesinlikle ayni düsüncede 
degilim.”; % 45,8 “Ayni düsüncede degilim.”; % 12,5 “Düsüncem yok.”; % 16,6 “Ayni düsüncedeyim.” ve 
% 8,3 “Kesinlikle ayni düsüncedeyim.” yanitlari verilmistir. Çevreci uygulamalarin  hissedarlardan 
kaynaklanma durumunun düsük oldugu ortaya çikmaktadir. 

“Çevreci baski isletmenin çikar gruplarindan kaynaklanir.” Seklindeki ifadeye; % 8,3 “Kesinlikle 
ayni düsüncede degilim.”; % 43,7 “Ayni düsüncede degilim.”; % 6,2 “Düsüncem yok.”; % 22,9 “Ayni 
düsüncedeyim.” % 18,7 “Kesinlikle ayni düsüncedeyim seklinde yanitlar verilmistir. Çevreci baskinin, 
çalisanlar, girdi saglayanlar, çevre halki, çevreci gruplar gibi kesimlerden gelmesi durumu yine düsük 
agirliktadir.  

Bu dört  sorudan elde edilen sonuçlarla, çevresel uygulamalarin nedeni olan çevresel baskinin ana 
kaynaginin, yasalar oldugu ortaya çikmaktadir. Türkiye’nin toplumsal yapisina iliskin birçok örnekte 
görüldügü gibi çevre  konusunda da gönüllülükten çok yasalarin yol açabilecegi yaptirimlar çok daha etkili 
olabilmektedir. Isletmelerin çevre ile ilgili duyarliliklarini artirmalari, biçimsel isletme politikasi içinde çevre 
politikasina da yer vermeleri için bütün çikar gruplarinin bu konuda taleplerini yansitmalari gereklidir. Çevre 
korumanin, çevreciligin gelismesi için isletmenin bütün çikar gruplari bu yöndeki taleplerini isletmeye 
yansitmalidirlar, iletmelidirler. Böyle bir yapinin olusturulabilmesi için de toplumun tüm kesimlerinin çevre 
konusunda bilinçli olmalari gereklidir. 

Tablo 3:  Çevre ile Ilgili Uygulamalar 
 Evet  Hayir  
Frek.  % Frek. % 

Çevreyi kirletmeyen enerji ve hammadde kullanimi 11 22,9 37 77 
Çevreye duyarli teknoloji gelistirme ve kullanma 29 60,4 19 39,5 
Yesil çalisma kosullari olusturma 41 85,4 7 14,5 
Atiklari azaltma yönünde politikanin varligi.  43 89,5 5 10,4 
Geri kazanim ve dönüsüm süreç. gelistirme uyg. 37 77 11 22,9 
Çevre denetimi yapiliyor mu? 36 75 12 25 
Çevre ile ilgili bir yöneticiniz var mi? 10 20,8 38 79,1 
Çevre ile ilgili bir birim var mi? 12 25 36 75 
Bir çevre bütçeniz var mi?  13 27 35 72,9 
Çevre ile ilgili yeni bilgi gereksiniminiz var mi? 32 66,6 16 33,3 
Çevre ile ilgili danismana gereksiniminiz var mi? 17 35,4 31 64,5 
Çevre denetimi ile ilgili danismana gereksinim? 19 39,5 29 60,4 
 Isletmenizde gürültü ölçümü yapilmakta midir? 8 16,6 40 83,3 

 
“Çevreyi kirletmeyen enerji ve hammadde kullanimina yönelik bir isletme  politikaniz var mi?” 

sorusuna; % 22,9 “Evet”; % 77 “Hayir” yanitlari alinmistir. Kuskusuz yanitlar üretilen madde ve isletme 
büyüklügü ile ilgilidir. Geleneksel enerji kaynaklari olan petrol ve kömür çevreye  oldukça önemli zararlar 
vermektedir. Günes enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklari çevre korunmasi için  önemlidir. “Evet” yanitlari 
bu yöndeki egilimi yansitmaktadir.  

 “Çevreye  duyarli teknolojiler gelistirmek ve kullanmak yönünde bir politikaniz var mi?” sorusuna; 
% 60,4 oraninda “Evet” ve % 39,5 oraninda “Hayir” yanitlari alinmistir. Bu soruya verilen “Evet” yaniti 
resmi bir politikadan çok isletmelerin bu yöndeki egilimlerini yansitmaktadir. Sürdürülebilir kalkinma için ve 
isletmelerin girdi maliyetlerini en aza indirmeleri gereklidir. Isletmelerin verimliliklerini artirabilmeleri için 
neneler, ürünler maksimum dayaniklilik ve onarilabilirlik için tasarlanmalidir.  

“Isletmenizde yesil (çevreci) isyeri ve çalisma kosullari olusturma çabalariniz var mi?” sorusuna; 
% 85,4 “Evet” ve % 14,5 “Hayir” yanitlari alinmistir. Isletmeler, daha çok imajlarini gelistirme çabasi 
içindedirler. Yesil (çevreci) isyeri ve çalisma kosullari saglikli bir çalisma ortaminin yaratilmasini 
saglayacaktir. Bu da öncelikle çalisanlarin performanslarini yükseltecektir. Daha kisa zamanda daha çok 
üretim yapacaklardir. Dolayisiyla isletmenin verimliliginin artmasina katkida bulunacaktir. Çalisanlarin 
isletmelerini daha çok sevmelerini saglayacaktir, isletmelerine bagliliklarini artiracaktir. Müsterilerin, girdi 
saglayanlarin, çevrecilerin, halkin ve devletin isletmeye karsi olan tavirlarini olumlu yönde etkileyecektir.  

“Atiklari azaltma yönünde bir politikaniz var mi?” sorusuna; % 89,5 “Evet”; % 10,4 “Hayir” 
yanitlari alinmistir. Atiklarin azaltilmasi çevreyi koruma adina yapilabilecek en önemli uygulamalardan 
biridir. Atiklarin azaltilmasi çevreye daha az zararli madde verilmesini saglayacaktir. Ayrica geridönüsüm 
sürecinin isletilmesi isletmelerin ekonomik kayiplarini, girdilere yapilan ödemeleri azaltacaktir. 
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Arastirmacinin gözlemleri, atiklarin azaltilmasi yönündeki kaygilarin çevreyi korumaktan çok ekonomik 
kayiplarin azaltilmasi amacina yönelik oldugu seklindedir. Ancak ilginç olan nokta; atiklarin azaltilmasinin, 
çevrenin korunmasinin isletmelerin ekonomik yararlariyla bütünlesmesidir. Orta ve uzun dönemde bu 
bütünlesmenin sonuçlari net olarak ortaya çikacaktir, isletmelerin verimlilikleri artacaktir.  

“Isletmenizde geri kazanim (dönüsüm) süreçlerini ve yöntemlerini gelistirme ve uygulama 
yönünde çabalariniz var mi?” sorusuna; % 77 “Evet”; % 22,9 “Hayir” yanitlari alinmistir. Bu soruya verilen 
yanitlar atiklarin azaltilmasina iliskin soruya verilen yanitlari desteklemektedir. Bu soru da özünde ekonomik 
yarar - çevresel kazanim iliskisini ortaya koymaktadir. Arastirmanin KOBI’leri kapsamasina ragmen 
sonuçlarin bu agirliklarda olmasi elbette ki olumludur. Geri kazanim oranindaki artis verimliligin artmasini 
saglayacaktir.  

“Isletmenizde çevre  denetimi yapilmakta midir?” sorusuna; % 75 “Evet”; % 25 “Hayir” yanitlari 
alinmistir. Yesil denetim; bir isletmenin bütün çalismalarinin; malzeme, çöp, enerji kullanimi ve hukuka 
uygunlugunun ayrintili olarak gözden geçirilmesidir. Çevre denetiminin amaci enerji kullanimi ve atiklar 
konusunda mevcut  durumu belirlemektir. Çevre denetimi, isletmelerdeki çevre  sorumlulugunun maliyet etki 
analizini yapar ve bu konudaki çabalarin duyulmasini saglar (Prokop,1994). Bu soruya verilen “Evet” yaniti 
hem Çevre Bakanligi tarafindan denetimle hem de iç denetimi kapsamaktadir. Çevresel uygulamalarin 
kaynagi olan çevresel baskilara iliskin sorulara verilen yanitlarla, yasalarin en önemli baski unsuru oldugu 
ortaya çikmisti. Türkiye’nin toplumsal yapisindan da kaynakli olarak, özellikle dis denetimlerin tam, düzenli 
olarak yapilmasi ve gereklerinin yerine getirilmesi isletmelerin çevre sorunlarina olan duyarliliklarini 
istenilen sekilde artiracaktir. KOBI’lerde çevre  bilincinin gelismesinde devletin bilgilendirmeleri ve 
denetimleri önemli yararlar saglayacaktir.  

“Çevre ile ilgili bir yöneticiniz var mi?” sorusuna; % 20,8 “Evet”; % 79,1 “Hayir” yanitlari 
alinmistir. Kuskusuz bu soru daha çok orta büyüklükte ve büyük isletmeler için anlamlidir. “Evet” yanitlari 
arastirma kapsamindaki isletmelerin çalisan sayilari 100’ün üzerinde olanlardan alinmistir. Birimler halinde 
örgütlenmis orta büyüklükte isletmelerin çevre  ile ilgili bir yöneticilerinin olmasi ayni zamanda kurumlasmis 
olmalariyla ilgilidir. Çevre ile ilgili bir yöneticinin olmasi kuskusuz çevre politikalarinin dogru ve etkili bir 
sekilde uygulanmasini saglayacaktir. Böyle bir yöneticinin varligi ilgili isletmenin kurumlasmasi yönünde 
önemli bir adim olacaktir. “Evet” yanitlarinin oran olarak düsüklügü isletme büyüklügü ile ilgilidir ve küçük 
isletmelerin çevreye  ilgisiz oldugu anlaminda degildir. 

“Isletmenizde çevre  ile ilgili bir birim var mi?” sorusuna; % 25 oraninda “Evet”; % 75 oraninda 
“Hayir” yanitlari alinmistir. Isletmelerde çevre ile ilgili belli birimlerin varligi genel olarak biçimsel degildir. 
Örgüt  semasinda bu tür yapilar yoktur. Bu yapilarin varligi uygulamaya dönüktür. Sorunlar ortaya çiktikça 
bunlari çözmeye dönük girisimler seklindedir. Yine; “Evet” yanitlari çalisan sayilari 100’ün üzerinde olan 
isletmelerden alinmistir.  

“Bir çevre bütçeniz var mi?” sorusuna % 27 oraninda “Evet”; % 72,9 oraninda “Hayir” yanitlari 
alinmistir. Bu yanitlar isletmelerin büyük oranda çevre ile ilgili planlamalarinin olmadigini, çevre ile ilgili 
uygulamalarinin tepkisel oldugunu ortaya koymaktadir. Burada elde edilen oranlar, isletmelerin çevre ile 
ilgili birimlerinin ya da yöneticilerinin olup olmadigi ile ilgili soruya verilen yanitlarin oranlariyla tutarlidir. 
Arastirma kapsamindaki isletmelerden bu soruya “Hayir” yaniti verenler, çevre ile ilgili harcamalarini genel 
giderlerden karsilamaktadirlar. Çevre ile ilgili bir bütçe bulunmasinin yasal zorunluluk olmasi oldukça etkin 
bir uygulama olabilir. 

“Çevre ile ilgili yeni bilgi gereksiniminiz var mi?” sorusuna; % 66,6 “Evet”; % 33,3 “Hayir” yaniti 
alinmistir. Yanitlarin bu oranlarda olmasinda bazi isletmelerin kendilerini yeterli görmeleri kadar bazi 
isletmelerin kendilerini çevre konulariyla iliskilendirmemelerinin de etkisi vardir. Isletmelerin çevre 
konusunda bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri çevre sorunlarini stratejilerinin bir parçasi yapmalarini, 
dolayisiyla çevresel yararliliklar göstermelerini saglayacaktir. Bilgilendirme, Çevre Bakanligi, Üniversiteler ve 
KOSGEB araciligiyla yapilabilir. Isletmelerin çevre konusunda bilgilendirilmeleri, çevreciligin stratejik 
öneminin anlatilmasi, isletme  içinde bu yönde gerekli degisiklikleri yapmalarini saglayacaktir. Bütçe 
olusturulmasi, çevresel uygulamalarin bir yönetici ile iliskilendirilmesi, birim  olusturulmasi, geri dönüsüm, 
yeniden kullanim, atiklarin azaltilmasina yönelik uygulamalar böyle bir bilgilendirme, bilinçlendirme süreci 
sonunda gerçeklesebilecektir.  

“Çevre ile ilgili danismana gereksiniminiz var mi?” sorusuna % 35,4 “Evet”; % 64,5 “Hayir” 
yanitlari alinmistir. Çevre ile ilgili bir danismanin istenme oraninin düsüklügünün nedenlerinden biri, böyle 
bir uygulamanin getirecegi düsünülen ekonomik yük olabilir. Dolayisiyla bu tür bir hizmetin Çevre 
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Bakanligi, Üniversiteler ve KOSGEB araciligiyla yerine getirilmesi dogru bir çözüm olacaktir. KOSGEB 
bünyesinde danismanlarin bu tür faaliyette bulunmalari oldukça etkili olabilir.  

“Çevre denetimi ile ilgili danismana gereksiniminiz var midir?” sorusuna; % 39,5 “Evet”; % 60,4 
“Hayir”  yanitlari alinmistir. “Evet” yanitlarinin oraninin  düsüklügünün nedenlerinden bir yine ekonomik yük 
olabilir. Çevre ile ilgili bir danisman varligi çevre ile ilgili yasalar, çikar gruplarinin beklentileri konusunda 
isletmelerin dogru sekilde bilgilenmelerini saglayacaktir. Çevre denetimi ile ilgili bir danismanin olmasi 
denetimden istenilen sonucun elde edilmesini saglayacaktir. 

“Isletmenizde gürültü ölçümü yapilmakta midir?” sorusuna; % 16,6 oraninda “Evet”; % 83,3 
oraninda “Hayir” yanitlari alinmistir. Istenmeyen ya da dinleyen için anlami olmayan ya da hosa gitmeyen 
sesler bütünü olarak tanimlanan gürültü insan üzerinde su olumsuz etkilere yol açabilir :Kulak çinlamasi ve 
sagirlik gibi fiziksel hasarlar, kaslarda yorgunluk sonucunda is verimliligi ve üretkenliginin azalmasi, 
yorgunluk ve sinirlilik durumu, dikkatin dagilmasi, uyku düzeninin bozulmasi, fizyolojik ve toplumsal 
davranislardaki degisiklikler. (Keles ve digerleri,1997). Isletmeler, çalisanlarin gürültüden en az 
etkilenmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmalidirlar. Gürültünün çalisanlara zararinin en aza indirilmesi 
verimliligin artmasini saglayacaktir. Ayrica, disariya yansiyan gürültünün de olabildigince azaltilmasi 
gereklidir. 

  
Tablo 4:  Çevre Politikalari 

 Evet  Hayir  
Frek.  % Frek. % 

Misyon açiklamalarinizda çevre ile ilgili noktalara yer veriyor musunuz? 28 58,3 20 41,6 
Yillik raporlarda çevre ile ilgili bilgi var mi? 10 20,8 38 79,1 
Yesil (çevreci) satin alma politikaniz var mi? 13 27 35 72,9 
Bir çevre egitim programiniz var mi? 4 8,3 44 91,6 
Isletmenizde, yesil (çevreci) bagis (yardimlasma) var mi? 6 12,5 42 87,5 

 
“Misyon açiklamalarinizda çevre ile ilgili noktalara yer veriyor musunuz?” seklindeki soruya; % 

58,3 “Evet”; % 41,6 “Hayir” yanitlari alinmistir. Bu soruya verilen yanitlarda “Evet” yanitlarinin oran olarak 
yüksekliginin nedenleri arasinda; isletmelerin, çikar gruplarinin beklentileri ile ilgili olduklarini gösterme 
kaygisi öne çikmaktadir. Çevre  koruma ile ilgili faaliyetler konusunda isletmelerin çogunlugu baslangiç 
düzeyindedir. Çevre ile ilgili faaliyetlerini isletmenin biçimsel yapisiyla, isletme politikasiyla iliskilendiren 
isletmelerin orani; % 20 düzeyindedir. Digerlerinin faaliyetleri daha çok tepkiseldir ve isletmelerin imaj 
olusturma çabalariyla ilgilidir. Buna karsin; “Evet” yanitlarinin oran olarak daha yüksek olusu , çevre 
konusunun isletmelerin gündeminde yer aldigini göstermesi açisindan ilginçtir. 

“Yillik raporlarinizda çevre ile ilgili bilgi var mi?” sorusuna % 20,8 oraninda “Evet”; % 79,2 
oraninda “Hayir” yanitlari alinmistir. Elde edilen sonuç isletmelerin yaklasik % 20 oraninda çevre  konularina 
biçimsel yapilarinda yer verdikleri bulgusunu desteklemektedir. Çevre konularina bakis büyüklük ve 
kurumsallasma ile ilgilidir.  

“Yesil (çevreci) satin alma politikaniz var mi?” sorusuna; % 27 oraninda “Evet”; % 72,9 oraninda 
hayir yanitlari alinmistir. Bu soru, çevre için zarari en az olacak hammadde, çevreye  zarar vermeyecek 
ürünler, geri dönüsümü, tekrar kullanimi mümkün olan ürünler ve çevreye duyarli girdi saglayanlardan 
satin alma gibi tutumlari ortaya koymaya yöneliktir.  

“Bir çevre egitim programiniz var mi?” sorusuna % 8,3 “Evet”; ve % 91,6 “Hayir” yanitlari 
alinmistir. Isletmelere  çevre konusunda gerekli egitim, Çevre Bakanligi, Üniversiteler ve KOSGEB isbirligi ile 
verilmelidir.  

“Isletmenizde, yesil (çevreci) bagis (yardimlasma) var mi?” sorusuna; % 12,5 “Evet”; % 87,5 
“Hayir” yanitlari alinmistir. Her isletme kendi içinde çevre ile ilgili bir fon olusturabilir. Böyle bir fonun 
olusturulmasi, çalisanlarin çevre konusu ile ilgilenmeleri ve konuyu sahiplenmeleri yönünde katkida 
bulunacaktir. Bunun yaninda organize sanayi bölgelerinde ve isletmelerin bir arada bulundugu yerlerde 
çevre  ile ilgili fonlar olusturulmasi elbette çevreciligin gelistirilmesine katkida bulunacaktir.  

 
 
 
 



 
 

 356 

Tablo 5 :  Yatirim Kararlarinda Çevreci Bakis Açisi 
 Evet  Hayir  
Frek.  % Frek. % 

Temel yatirim kararlarinda çevresel boyutlar göz önünde bulundurulur mu? 34 70,8 14 29,1 
Finansal planlamalarda çevresel boyutlar göz önünde bulundurulur mu?  30 62,5 18 37,5 
Yeni ürün gelistirmede çevresel boyutlar göz önünde bulundurulur mu? 36 75 12 25 

 
“Temel yatirim kararlarinda çevresel boyutlar göz önünde bulundurulur mu?” sorusuna; % 70,8 

“Evet”; % 29,1 “Hayir” yanitlari alinmistir. Çevre ile ilgili konulara biçimsel yapilarinda yer vermeyen 
isletmelerin “Evet” yanitlarinin oraninin yüksekligi isletmelerin çevre yasalarini göz önünde 
bulundurmalariyla açiklanabilir. “Hayir” kendilerini çevre ile iliskilendirmeyen isletmelerin yanitidir.  

“Mali (finansal) planlamalarda çevresel boyutlar göz önünde bulundurulur mu?” sorusuna; % 62,5 
“Evet”; % 37,5 “Hayir” yanitlari alinmistir.  

“Yeni ürün gelistirmede çevresel boyutlar göz önünde bulundurulur mu?” sorusuna; % 75 “Evet”; 
% 25 “Hayir” yanitlari alinmistir.  

Her üç soruya alinan  “Evet” yanitlarinin oran o larak yüksekligi yasalarin isletmeler üzerindeki 
etkisi olarak yorumlanabilir. Biçimsel örgüt yapilarinda çevre ile ilgili olusumlara yer veren isletmelerin orani 
yaklasik % 20 düzeyinde iken; temel yatirim kararlarinda, finansal planlamalarinda ve yeni ürün 
gelistirmede çevresel boyutlari dikkate alan isletmelerin orani yaklasik % 70’e çikmaktadir. Bu durum ayni 
zamanda isletmelerin çikar gruplarinin beklentilerini dikkate aldigini da göstermektedir.  

 
SONUÇ 

Yesil yönetim; teknolojik, kültürel, sosyal ve ekonomik boyutlariyla bir bütündür. Yesil yönetim; 
kirlilik, atik, proses, üretim, yönetim vb. içeren bir sistemi yönetmektir, bütünü ele alan bir yaklasimdir. 
Çevreci faaliyetleri olan isletmeler toplumda daha saygin hale geleceklerdir. Örnek olacaklardir. Çevreye 
duyarli bir isletme yönetimi; birim ürün basina; atik miktarini, kaynak ve enerji tüketimini azaltarak; geri 
dönüsüm, yeniden kullanim oranlarini yükselterek verimliligi artirabilir. Enerji tüketimini en aza indirmek 
için ürünler, nesneler maksimum dayaniklilik ve onarilabilirlik için tasarlanmalidir. Böyle bir sonuç için 
kuskusuz, isletmelerde üretim sistemleri ve yönetsel, düsünsel egilimleri bu yönde degistirilmelidir. Avrupa 
Birligine üyelige aday olan ülkelerin tam üye olabilmek için yerine getirmeleri gereken kriterleri içeren 
“Kopenhag Kriterleri”nin “AB müktesebatinin benimsenebilmesi” basligi dahilindeki çevre ile ilgili bölüm; 
yatay düzenlemeler, hava kalitesi, atik yönetimi, su kalitesi, doganin korunmasi, sanayiden kaynaklanan 
kirliligin kontrolü, kimyasallar, gürültü ve nükleer güvenlik konularini içermektedir. Dolayisiyla ülkemizde 
devletin, yasama, yönlendirme ve denetim islevleri ön plana çikarilarak, bir isbirligi anlayisi içinde, 
isletmelerin AB müktesebatinin gereklerini yerine getirmeleri saglanmalidir. Çevre konusu Avrupa Birligi 
ülkelerinde isletme stratejilerinin ayrilmaz bir parçasidir. Avrupa Birligine üyelik sürecindeki ülkemizde, 
KOBI’lerin böyle bir yapiyi kurmalari zorunludur.  

Orta ve Dogu Karadeniz’de yapilan arastirma sonuçlari göstermektedir ki; KOBI’ler çevre 
sorunlarini oldukça önemli görmektedirler. Böyle bir sonucun ortaya çikmasinda elbette isletmelerin böyle 
bir gündemin içinde olmalarinin ve yasalarin da payi vardir. Arastirma kapsamindaki KOBI’lerin önemli bir 
kisminin çevre ile ilgili kaygilari ve çevre ile ilgili uygulamalari vardir. Genel olarak isletmelerin çevre  ile ilgili 
kaygilari, belirli uygulamalari var ancak bunlar daha sistemli hale getirilmeli, daha iyi örgütlenmelidir. Çevre 
ile ilgili konulari, uygulamalari biçimsel yapilariyla iliskilendiren isletmelerin orani yüksek degildir. 
Isletmeleri çevre  konusunda uygulamalara yönelten, çevreci kayginin kökeni, en önemli baski unsuru, 
yasalardir. Isletmelerin çevre  ile ilgili uygulamalara yönelebilmeleri için yasalarin elbette çok hassas bir 
sekilde uygulanmasi gerekir. Çevre  denetimi etkin bir sekilde uygulanmalidir. Ancak yasalarla birlikte ciddi 
bir bilinçlendirme, egitim programinin uygulanmasi gereklidir. Çevre ile ilgili faaliyetlerin çok iyi koordine 
edilmesi gerekir. Isletmelere çevreciligin stratejik önemi anlatilmalidir. Çevreci politikalarin, uygulamalarin 
isletmenin verimliligine nasil yansiyacagi vurgulanmalidir. Genel olarak isletmenin bütün çikar gruplarinin 
çevre  koruma ile ilgili taleplerini isletmelere yöneltmeleri gerekir.  
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ÖZET 

Ülkemizdeki imalat sanayi isletmelerinin % 99,5’ini olusturan KOBI’lerin, Avrupa ülkeleri arasinda 
rekabet gücünü artirabilmek için AB standartlarinda üretim yapmasi gerekmektedir. Bu standartlari 
saglayabilmek için isletmeler, üretimde ve hizmette kalite artisinin yaninda çevreye de gerekli duyarliligi 
göstermelidirler.  

Bu çalismada, çesitli AB ülkelerinde KOBI’lerle ilgili yapilan çalismalar incelenerek AB KOBI’lerinde 
çevre sorunlari ve çevre stratejileri degerlendirilmistir. Ayrica, çevreye duyarli üretim teknikleri hakkinda 
bilgi verilerek ülkemizdeki KOBI’lerin AB’ye uyum sürecindeki yasal gerekliliklerinden bahsedilmistir. Son 
olarak, ülkemizdeki KOBI’lerde çevre bilinci gelistirmeye yönelik ve çevre yönetimi ile ilgili çesitli öneriler 
getirilmistir.  

Anahtar Kelimeler: KOBI, AB KOBI’leri, Çevre koruma 
 

1. GIRIS 
Küçük ve Orta Büyüklükteki Isletme’ler (KOBI’ler) çalistirdiklari kisi sayisi ve bütçeleri bakimindan 

küçük olmalarina karsin ülkemizde ve Avrupa Birligi (AB) ülkelerinde imalat isletmelerinin çogunlugunu 
olusturduklari için çevreye etkileri de küçümsenmeyecek kadar çoktur. Dogal kaynaklarin hizla tükendigi ve 
çevre problemlerinin artarak küresel boyutlara ulastigi günümüzde, kaynak ve enerji tüketiminde azalma; 
geri dönüsüm ve yeniden kullanim oraninda artis saglanmasi ile isletmelerde hem verimlilik artisi 
saglanabilir hem de olusan atik miktarinin azaltilmasi ile çevreye verilen zarar en aza indirilebilir.  

Çalismada ilk olarak AB KOBI’lerinin çevresel durumu analiz edilmistir. Daha sonra bu bilgiler 
isiginda KOBI’lerin uyguladiklari çevre stratejileri incelenerek çevreye duyarli isletmecilik  anlayisindan 
bahsedilmistir. Bir sonraki bölümde AB sürecinde KOBI’lerin uymasi gereken çevre mevzuati özetlenmistir. 
Çalismanin sonuç bölümünde çevre koruma konusunda öneriler gelistirilmistir. 

 
2. AB KOBI’LERI VE ÇEVRE 

KOBI’ler Türk imalat sanayisinin %99,5’ini olusturmakta olup imalat sanayisi istihdamindaki 
paylari % 54’tür. AB ülkelerinde KOBI’ler, isletmelerin % 99,8’ini olustururlar ve istihdamdaki paylari % 
71,5’tir (Pimenova ve Vorst, 2004; Çolakoglu, 2002). KOBI’lerin gelismis ülkelerde ekonomiye katkilari % 
50’nin üzerindedir. Bunun yaninda, is olanaklari saglamasi,  müsteri odakli olmasi ve yaratici girisimciligin, 
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yeni fikirlerin ortaya çikmasi açisindan önemlidirler. Ayrica, KOBI’ler dinamik ve esnek yapilari sayesinde 
ekonomik degisikliklere kolay uyum saglamalari nedeniyle ülke ekonomilerinde önemli bir konuma 
sahiptirler. Ülkelerin ekonomisinde bu kadar önemli olmalarinin yaninda  KOBI’lerin çevresel etkileri 
hakkinda fazla sayisal veri bulunmamaktadir. Endüstriyel kirliligin % 70’inin KOBI’lerden kaynaklandigi 
varsayilmaktadir (Hillary, 2004). Ayrica, 1998 Marshall Raporu’na göre karbon dioksit emisyonlarinin % 60’i 
KOBI’lerden kaynaklanmaktadir (Thankappan ve dig., 2004). Bu nedenle ekonominin yapitasi olan 
KOBI’lere yönelik çevre  programlarinin sürdürülebilir kalkinma açisindan oldukça faydali olacagi açiktir.  

Geçiste olan ülkeler olarak adlandirilan Dogu Avrupa ülkelerinde, KOBI’ler geçis ekonomisi 
döneminde karsilasilan esasli zorluklardan dolayi giderek daha fazla önem kazanmaktadir. Fakat, birçok 
geçis ülkesi saglikli bir KOBI sektörü olusturmanin ekonomik dönüsüme ve  gelisime olan katkisini fark 
etmis degildir. Bati Avrupa deneyiminde görüldügü üzere KOBI’ler, pazar ekonomisinde yarattiklari isgücü, 
çevresel ve sosyal iyilestirmelerle gelisim yolunda itici güç olmuslardir (Pimenova ve Vorst, 2004). Merkez 
ve Dogu Avrupa ülkelerinde AB’ye geçis döneminde halkin çevre kalitesi konusunda endisesi azalmistir. 
Bunun nedeni, maliyetinin yüksek olmasi nedeniyle çevre konusunun önemli bir engel oldugunun 
düsünülmesidir. Ayrica sosyalist rejimi zamaninda Merkez ve Dogu Avrupa’da çevreye verilen zarar önemli 
boyutlara ulasmistir. Örnegin, ordunun topragi ve yer alti su kaynaklarini jet yagi ve yakiti ile kirletmesi, en 
ucuz ve tehlikeli enerji kaynaklarinin kullanilmasi ve tehlikeli atiklarin kontrolsüz olarak gömülmesi önemli 
çevresel hasarlara yol açmistir. Merkez ve Dogu Avrupa’da yer alan, Çek Cumhuriyeti, Romanya, 
Macaristan, Slovakya, Litvanya ve Polonya enerji santrallerinde kullanilan ucuz kömürün neden oldugu 
ciddi hava kirliligi problemi ile karsi karsiya kalmislardir. Bu ülkelerde, hükümetler ABD ve Bati Avrupa 
standardlarina dayanan daha zorlu çevre yönetmeliklerini hayata geçirmislerdir. Macaristan ve Romanya, 
çevre kanunlarini güçlendirerek, vergi kredileri saglayarak, kirlilik kontrol donanimina yatirim yaparak çevre 
konularinda gelismeler saglamistir. Polonya ise kirlilik önleme ve atik minimizasyonu üzerinde durarak 
sürdürülebilir çevre stratejisine uyum saglamistir. Çek Cumhuriyeti, kimya endüstrisinde çevresel imajini 
güçlendirmek için su çalismalari yapmistir: çevresel yatirimi arttirmak, çevresel performans bilgilerinin 
yayinlanmasi (sektöre ve bireysel isletmelere ait), uluslararasi gönüllü standardlara uyma. Bu ülkelerden 
çogu hava, atik ve su vergileri, kirletme ücretleri, bagislar ve özel vergileri kapsayan özel çevre  koruma 
fonlari olusturmus ve bunlari çevre problemlerini çözmede kullanmistir. Benzer fonlar Beyaz Rusya, 
Ukrayna ve Kazakistan’da da olusturulmustur. Bulgaristan, 1992’de Ulusal Çevre Eylem Plani ile çevre 
koruma kanununu hayata geçirmistir (Botcheva, 2002; Rondinelli ve Vastag, 1998).  

Endüstri gruplarinin ilgi ve stratejileri, çevre düzenleyici politika sonuçlarinda önemli karar vericiler 
olarak düsünülmektedir. Merkez ve Dogu Avrupa ülkelerinin, AB’ye bölgesel entegrasyonu, endüstrilerin 
çevre stratejilerini 3 önemli mekanizma yolu ile etkilemistir: 1. Uluslararasi pazar tesvikleri 2. Uluslararasi 
organizasyonlar 3. Uluslararasi normlara uyum için devlet sorumlulugu. Bu ülkelerdeki ticaretin çevreye 
duyarli AB ve OECD pazarlarina açilmasi, ihracatçilari daha fazla çevresel arastirmaya yöneltmistir. 
Endüstride olusan çevreye duyarli degisiklikler, uluslararasi sözlesmeler ve yaptirimlar,  yerel çevre 
politikasinda da önemli degisikliklere neden olmustur. Uluslararasi pazar baskisinin, çevresel performansi 
gelistirmek için ilk olarak ihracat tabanli uluslararasi firma ve sektörleri etkilemesi nedeniyle bu firmalar, 
uluslararasi gönüllü standardlar ve çevresel bilgi raporlari gibi çevresel stratejilere uyum saglamaktadir. 
Ayrica, endüstriyel organizasyonlar, devlet kurumlariyla daha yakin isbirliginin yollarini arastirmakta ve 
yasalarin endüstri için maliyetini düsürecek uluslararasi standardlara uyum  yollarini aramaktadir 
(Botcheva, 2002). 

Pimenova ve Vorst’un (2004) Ingiltere’deki KOBI’lerle ilgili yaptigi arastirmalar neticesinde su 
sonuçlara varilmistir. Çevre konulari, KOBI’lerin gözönünde bulundurdugu 11 konunun besinci sirasindadir 
(rekabet, çalisanlarin egitimi, verimlilik, yatirim, faiz oranlari ve kredi kontrolünden sonra). KOBI’lerin % 
45’i, çevresel politika uygulamanin ticari yarar getirecegini savunmus, % 20’si ise daha iyi müsteri iliskileri 
ve isletme imaji olusturulacagini düsünmüs, % 12’si ise çevresel performansi gelistirmek için simdiden 
finansal birikim yapmistir. Katilimcilarin % 40’inin çevre politikasi mevcut olup % 20’si ÇYS kurmus 
bulunmaktadir, % 28’i ise uygulamayi düsünmektedir. KOBI’lerin % 44’ünde çevresel sorumluluk 
yöneticilerdedir. Çevresel kaygi duyanlar % 60’i olusturmaktadir. KOBI’lerin çevresel etkilerini gözönüne 
almalari arastirildiginda ise, çok büyük bir oran çevresel etkilerinin az oldugu ve % 20’si ise hiç negatif 
etkide bulunmadiklari düsüncesindedir . Bu rakam daha önce yapilan bir arastirmanin sonucu olan  % 58 
rakamindan daha düsüktür (Hillary, 1995). Isletmelerin çevresel gelisimlerinin önünde yeralan engeller 
arasinda zaman (% 55), finansal kaynaklar (% 45), teknoloji (% 32) ve bilgi yetersizligi (% 27) 
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yeralmaktadir. Çevresel sorumluluk genel olarak sirket yöneticisine veya sahibine birakilmaktadir. Zaman 
probleminden yakinan isletmeleri çogunlukla EMAS (Eco management and audit scheme) ve ISO 14001 
konusunda çalisanlar olusturmaktadir. Çevresel harekete geçiste ana etkenler sosyal sorumluluk (% 68), 
yasa ve yönetmelikler (% 31) ve gelisen toplum farkindaligi olarak siralanabilir. Çevresel performansin en 
büyük geri dönüsü ise isletme imajinda gelisme olarak görülmektedir. Bu arastirmaya göre, KOBI’lerin % 
70’i çevresel bilgi ve öneri eksikligi, % 30’u ise finansal destege ihtiyaç hissetikleri görülmüstür. Teknoloji 
ve egitim ihtiyaci ise % 20’lik bir orani olusturmaktadir. Talep edilen destek tipleri ise “basili kontrol listeleri 
(checklist)”, “do it yourselve guide” lar  ve “internet bilgisi” dir. Egitim, seminer, video ve konferanslarin 
basili kaynaklara göre pek ilgi görmedigi gözlenmistir (Pimenova ve Vorst, 2004).   

Ilomaki ve Melanen (2001) tarafindan Finlandiya’da yapilan arastirmada, paydaslarin baskilari ve 
yasal düzenlemelere dayanarak KOBI’ler çevresel performanslarina göre 4 gruba ayrilmistir. 1. ve 2. 
gruptaki KOBI’ler, en yenilikçi ve aktif isletmelerdir. Bu isletmeler, ÇYS’lerini paydaslarin baskilari üzerine 
kurmaktadirlar. 1. gruptaki KOBI’ler, çevresel fayda ve maliyet tasarrufu konularinda 2. gruptakilere göre 
daha fazla firsata sahiptirler. 1. gruptaki isletmeler, daha fazla çalisana sahip olduklari için çalisanlarin bir 
kismi çevre koruma ile görevlendirilebilir. Sonuç olarak, bu isletmelerin çevresel performanslari daha 
sistematik olarak gelistirilebilir ve ÇYS’lerin katkisi daha fazla olur. 3. ve 4. gruptaki isletmelerin, paydas 
baskisi olmadan çevre korumada rol oynamalari zordur. 3. grupta yer alan küçük isletmeler çevre koruma 
konusunda çok pasiftirler. Bu gruptaki isletmelerde, çevre konulari diger islerle de ilgilenen yöneticinin 
sorumlulugundadir. Bu isletmelerde çevreye önem verilmemesinin nedenleri su sekilde siralanmistir: 
isletmelerin çevre koruma konusundaki zaman yetersizligi, bilgi eksikligi ve çevresel konularin ekonomik 
öneminin az olmasi. 4. gruptaki isletmeler yasal öncelikle zorlayici yasalari, düzenleyici yönetmelikleri takip 
ederler ve ekonomik araçlarin önemi çok fazladir. Çevre konusunda alinan önlemler, çevre koruma ve 
sürdürülebilirlik amaciyla degil maliyeti düsürmek için alinir.  

Danimarka’da dis baski giderek artmasina ragmen çevre stratejileri  yalnizca yasalara uyum 
stratejisi olmaya devam etmektedir (Brio ve Junguera 2003).  

Thankappan ve dig., (2004) tarafindan yapilan çalismada, çevresel tesviklere uyum saglamada  
yönetimin rolü ve küçük  isletmelerin kültür rolü karsilastirilmistir. 4 üye ülke (Almanya, Italya, Irlanda, 
Ingiltere) ve 3 üretim sektöründen isletmeler ile yüz yüze görüsmeler yapilmistir. Arastirmada belirlenen 
çevresel performans ölçütleri çevresel girdi ve çevresel yönetim uygulamalarina dayanmaktadir. Yönetimin 
çevreye olan duyarliligi gözönünde  bulundurulmaksizin, çogu küçük isletme çevre ile ilgili pratikte çok az 
sey yapmaktadir. Arastirma, ortalama ekonomik  performansi olan firmalarin çevresel yeniliklere en az 
yüksek rekabette olduklari  firmalar kadar adapte olduklarini göstermektedir. Bazi KOBI’ler kendi çevresel 
ve sosyal etkilerini iyi bir yapilanmayla yönetmektedirler. ÇYS’ye sahip olan  firmalar, çevre ve sosyal 
performanslarini rapor haline getirmekte, çevre etigi hakkinda personeli  egitmekte ve ürünlerin ve 
hizmetlerin çevresel etkilerinin azaltmak için tedarik zincirindeki firmalarla isbirligi yapmaktadirlar. Fakat 
önemli bir kismi, hala çevre ve sosyal etkiler konusunda ve bu konularin  yönetimi  hakkinda yeterli bilince 
sahip degildirler. KOBI’ler yasalara uyum saglamanin pahali oldugunu düsünmektedirler. KOBI sahipleri, 
çevresel katkilarinin çok az olacaginin düsündükleri için, çevre konusunda sinirli sorumluluga sahip 
olduklarini düsünmektedirler. Ayrica, yüksek fiyatli danismanlik destek aglarina basvurmak için zaman ve 
paraya ihtiyaçlari vardir. KOBI’ler gönüllü tesviklere de direnç göstermektedirler. Çogu küçük isletmede, 
yönetici ve sahip ayni oldugu için, isletme performansi açisindan önemli bir rolü vardir. Çevresel sorunlarin 
çözülmesi için çalismada önerilen iki ana nokta sudur: “bireyler ve firmalar nasil seçim yaparlar” ve “onlari 
daha farkli hareket etmeleri için nasil ikna etmeliyiz?” in anlasilmasi ve analizi, yatirimlarin ve tercihlerin 
mikro ekonomik düzeyde anlasilmasi. Arastirmaya göre çevresel girisimler, yenilik kapasitesi veya 
yetenegini sistematik olarak AR-GE’ ye aktaramamaktadir. Çevresel girisimlere uyum saglamak için gerekli 
nedenler sektörler arasinda benzer olmasina karsin ülkelerarasinda farklilik göstermektedir. Italya’da 
çevresel girisimlere neden olan unsurlar arasinda yönetmelikler hakimdir. Ingiltere ve Irlanda’da fiyatlar ve 
maliyetler, Almanya’da ise pazar baskilari önemlidir. KOBI’lerin çogunda, çevreye verilen önem büyük 
olmasina ragmen, gelistirme için devamli bir baski olmadigi için, uygulama kapasitesi düsüktür. Firmalarin 
çevresel tutumlari , çevresel performansa  direk olarak  çevrilmez. Bu durum bireysel anlik ve uzun süreli 
toplu ilginin çatismasini yansitmaktadir. Görüsülen makamlar, kültür ve yönetimin  rolünün çevresel 
yeniliklere uyum için çok önemli oldugunu söylemislerdir. Firmalar, çevre dostu firmalarda çevreye zararli 
davranislarda bulunanlara göre vergilerin düsürülmesini istemektedirler. Almanya’da kirleten firmalardan 
alinan vergilerin arttirilmasi istenmistir. Schaper’in (2002) üzerinde durdugu üzere, yas, cinsiyet ve egitim  
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seviyesi gibi demografik  veriler firmalarin gerçek performanslariyla iliskili degildir. Diger tarafta dis 
degiskenler (isletme sahiplerinin çevresel aktivitelerini uygulama veya üstlenme için yeterli zaman, isletme 
sahiplerine ulasan çevresel bilgi seviyesi) “yesil” uygulamalarla pozitif ve belirgin iliskidedir. Temiz 
teknolojileri uygulamanin önündeki en büyük engellerden birisi yönetim zamaninin eksikligidir. Pozitif 
çevresel tutumla, çevre performansi arasinda bir iliski vardir (Thankappan ve dig., 2004).  

Ingiltere’de Ticaret ve Endüstri Bölümü (Department of Trade and Industry), Çevre Bölümü 
(Department of Environment), Ulastirma ve Bölgeler Bölümü’nün (Department of Transportation and 
Regions) tarafindan desteklenen her büyüklükte KOBI’nin yeraldigi en iyi çevresel teknoloji ve enerji 
verimliligi uygulayanlarini tesvik eden 2 ulusal program vardir. Diger destek programlari sunlardir: Ingiltere 
Envirowise, Ingiltere enerji verimliligi en iyi uygulama programi (EEBPP), Çevre ve enerji yardim hatti, 
Ingiltere enerji ve çevre yardim hatti, Küçük isletmeler federasyonu (FSB), yerel otoriteler, Businesslink, 
SBS. Isletmeler genellikle çevre konusunu 2. planda görürken Envirowise, çevrenin bir isletme isi oldugunu 
anlatma yoluyla bu düsünceyi yikmaya çalisarak, KOBI’lerin atik ücretinin düsündüklerinin aslinda 10 kat 
daha fazla oldugunu anlatmaktadirlar. Çalistiklari konular arasinda atik minimizasyonu, temiz üretim, çevre 
yönetim sistemleri (ÇYS) ve Good Housekeeping1 yer almaktadir. EEBPP enerji tasarrufu, tüketim ve ürün 
verimliligi; Çevre ve enerji yardim hatti  çevre, vergiler ve yönetmelikler; FSB tam çevre olmasa bile yakit 
vergileri; SBS yönetmelik ve diger yardim konulari; yerel otoriteler çevre ve enerji teknolojileri,  saglik, 
güvenlik, su konulari; Groundwork çevresel performans degerlendirme ve ÇYS üzerinde çalismalar 
yapmaktadir (Pimenova ve Vorst, 2004).  

 

3. KOBI’LERIN ÇEVRE STRATEJILERI 
KOBI’lerde çevre stratejileri ve çevresel performansi etkileyen faktörler, Brio ve Junguera (2003) 

tarafindan yapilan literatür arastirmasindan yararlanilarak özetlenmistir. KOBI’lerin çevre yönetimi 
problemleri ilk olarak 1997’de Danimarka baskanligindaki Resmi Olmayan Çevre Konseyi’nde (Informal 
Environment Council) tartisilmistir. AB’de KOBI’lere ait yeterli kirlilik verisi olmadigi için Entegre Kirlilik 
Önleme ve Kontrol (IPPC) ile ilgili yeni yasalar kirlilik kayitlarini tutma amacini  içermektedir.  

Çevre konularinin stratejik olarak düsünülmesi “birlesik çevrecilik” (corporate environmentalism) 
anlayisina dayanabilir. Bu anlayis isletmelerin çevre sorunlarini yönetmesi ve çevre yönetim stratejileri 
gelistirmesi için gerekli bir  islem olarak tanimlanir (Banerjee, 2001). Çok sayida çevre stratejisi 
bulunmaktadir: Amaçlari sadece yasalara uymak olan tepkisel (reactive) stratejiler, minimum maliyet için  
çevre korumayi bir problemden çok bir firsat olarak gören stratejiler ve çevre konusunda dis baski 
hissetmedikleri için herhangi bir tepki vermeyen stratejiler.  

Sirketlerin büyüklügü çevresel yaklasimlarini etkileyen bir faktördür (Azzoni ve dig., 1997). Çogu 
çalisma, KOBI’lerin çevresel yaklasimlarinin sinirli gelismeleriyle tanindigini göstermistir. KOBI’lerin çevresel 
olarak az gelistigi görülmüstür. KOBI’ler yalnizca çevre yasalari, ekolojik pazar, diger dis güçler ve baskilar 
nedeniyle sirketler yeterli çevresel yaklasimlara uyum saglarlar. 

Büyük sirketler küçük sirketlere göre arastirma için daha fazla çaba harcarlar, bu nedenle çevresel 
yenilikleri daha fazladir (Wood, 1986). AR-GE çalismalari, çevresel baskilar  ve köklü yenilikler arasinda 
önemli bir arabulucudur. En gelismis ve rekabete uyabilen teknolojiler AR-GE aktiviteleri sonucu çikar. 
KOBI’lerdeki AR-GE çalismalarinin azligi ve bilginin merkezilestirilememesi çevresel baskilarin  daha az 
radikal yeniliklere neden  olmasinda etkilidir (Sanchez, 1997). Benzer büyüklüklerdeki isletmeler ayni 
çevresel yenilik yaklasimlarina sahip degildir. Yenilik kapasitesi fazla olan KOBI’ler gelismis çevre stratejileri 
gelistirebilirler (Noci ve Verganti, 1999).   

Büyük sirketler, kamu yönetimlerinin düzenledigi çalisanlar için çevre egitimi programlari 
konusunda daha avantajlidir. Çünkü kriterlerini düzenleyicilere empoze etmekte daha fazla  kapasiteye 
sahiptirler (Arora ve Cason, 1995). Çevre yönetmelikleri sirketlerin büyüklüklerine göre degisiklik 
göstermedigi  için KOBI’lerin bu yönetmeliklerden daha fazla etkilendigi öne sürülmüstür. Çünkü KOBI’ler 
siki yönetmelik lere uyum saglamak için büyük sirketlere göre yeterli kaynaga sahip degildirler (Birnbaum, 
1983; Ungson ve dig., 1985). KOBI’ler için kirlilik önleme teknolojisine uyum prosesi büyük sirketlere göre 
daha zordur. Bunun nedeni teknolojik zorluk, deneyim etkisi ve ekonomik kaynaklarin yetersizligidir 
(Barney, 1982; Porter, 1980; Scherer ve Ross, 1990). KOBI’lerin temiz üretim teknolojileri konusunda bilgi 
ihtiyaçlarini ögrenmek, destek vermek açisindan önemlidir (Anastas ve Bren, 1997).  KOBI’lerin kaynak 
kullanimi ve  emisyonlari hakkindaki bilgileri saglamak önemli bir görev olarak görülmektedir. Ispanya’nin  
                                                 
1 Eko-verimlilik – Temiz Üretim bölümünde açiklanmistir. 
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Cataluna ve Pais Vasco gibi bazi bölgelerinde bu anlamda KOBI’lere  tavsiye veren destek programlari 
mevcuttur (Brio ve Junguera, 2001). 

Birçok çalisma, yönetim biçimi ile KOBI’lerin çevresel gelisimi arasinda bir iliski oldugunu 
göstermektedir. Yöneticilerin çevresel egitimi bir dereceye kadar çevre stratejisinin gelismesinde önemli bir 
faktördür (Azzone ve Noci, 1998). Yöneticilerin çevre egitimlerine bagli olarak sirketlerin çevresel 
hareketlerinde önemli farkliliklar bulunmustur.  Egitim seviyesi arttikça çevresel yaklasimlarin gelismektedir 
(Brio, 1999). Yöneticilerin çevresel baskilari tehdit olarak algilamasi, isletmede yapilan degisikliklerin daha 
az yenilikçi olmasina neden olur ve bu da rekabet kapasitesini etkiler. KOBI yöneticileri, ekolojik aktiviteye 
bagli olan rekabet avantajlarini kullanmaktan kaçinirlar (Sanchez, 1997). Bu durum KOBI’lerin tepkisel 
davranisini açiklar ve müsterilerin ve paydaslarin  gözünde rekabet gücünü azaltir. 

Çevre sorunlarinin bir organizasyon yapisina dahil edilebilmesi için, organizasyonun daha öncelikli 
konulari arasina entegre edilmelidir. Örnegin atik minimizasyonu; yönetmeliklere uyma, müsteri 
memnuniyeti ve ekonomik kazanç gibi konularla birlikte tesvik edilebilir. KOBI’lerin ilgilerini ve dikkatini 
çekme, KOBI’lerin  davranis ve aktivitelerini etkilemede baslangiç olarak ilk adimdir. Kullanilan iletisim 
metotlari seminerler, gazeteler, dergiler, ve internet olarak siralanir (Bradfort, 2005). 

KOBI çalisanlari genellikle düsük seviyede çevre bilincine sahiptir (Azzone ve dig., 1997; Azzone 
ve Noci, 1998). Çalisanlarin çevre alaninda egitim seviyesi arttikça sirketin çevresel yaklasimlari 
gelismektedir.   

Büyük sirketlerin kaynaklari ve ekonomik ölçekleri daha gelismis oldugu için çevre alanindaki 
yenilikleri desteklerler (Greening ve Grey, 1994; Russo ve Fouts, 1997). Bu sirketler  baskilara uyum 
saglamak için gerekli kaynaklara sahiptir, fakat KOBI’ler çevresel  etkilerini  görmezden gelir veya gizler 
(Marcus, 1984). Çevresel performans ve isletme karliligi  arasindaki pozitif iliski deneysel olarak  
kanitlanmistir (Russo ve Fouts, 1997). Sirketin büyüklügü ve çevresel gelisim arasinda pozitif bir iliski 
bulunmustur (King ve Lenox, 2000).  

KOBI’ler limitli finansal kaynaklara sahip olduklari için uzun dönemli rekabetsel güç gösteremezler, 
sirketin ana aktivitesi disindaki ikincil  aktivite olan ekolojik aktivitelere fon ayiramazlar (Azzone, 1997; 
Azzone ve Noci, 1998). Kaynaklarin yetersizligi çevresel gelisimlerin engellenmesine neden olabilir. KOBI 
yöneticileri çevresel hareketlerinin esnekliklerini kaybedeceginden korkmaktadir. Çevresel aktivitelerin 
sonucu bu olmak zorunda degildir, çünkü gelismis bir çevre yönetimi, beklenmeyen durumlarda bile 
organizasyonlari daha verimli hale getirebilir. KOBI’ler hizli çevre programi  gelistirme ve yönetimi 
konularinda bu kapasiteye sahip olmalarina ragmen çevresel açidan büyük sirketlerden daha az 
gelismislerdir (Alberti ve dig., 2000).  

Dis baski  gruplari ile olan iliskiler, sirketlerin çevresel yaklasimlarinin ve  özellikle yesil ürünlerin 
gelismesinde öncelikli bir konudur.  KOBI’ler kamu yönetimleriyle, lojistik servis saglayan sirketlerle,  
arastirma  laboratuarlariyla ve diger dis organizasyonlarla iliski kurmak için sinirli kapasiteye sahiptir (Noci 
ve Verganti, 1999). Dis iliskilerinin sinirli olmasina ragmen sirketler arasindaki gönüllü katilimlar çevresel 
performansi gelistirir (King ve Lenox, 2000). Dis iliskilerdeki zorluk, KOBI’lerin çevre yönetimi için bir 
dezavantaj olusturmaktadir.   

Isletmelerin karar alma prosesleri ve iç yapilari, yönetmelikler ve paydas baskilari gibi dis etkilere 
olan tepkilerini büyük ölçüde etkiler. Bundan dolayi, ayni sektöre ait ve ayni dis baskiyla karsi karsiya olan 
isletmeler, çevresel zorluklarla bas etmede farkli çözümler gelistirirler. Ilomaki ve Melanen’in (2001) 
Finlandiya’da KOBI’lerle yaptigi görüsmelere göre, dis paydaslarin baskisi proaktif KOBI’ler için önemli bir 
etkendir. Ayrica, yönetmeliklerin çevresel performansa olan etkisinin az oldugu görülmüstür. KOBI’lerin 
çevre korumayla olan iliskilerini etkileyen diger faktörler isletme büyüklügü ve çevresel etkilerin önemidir. 
Finlandiya’nin gelismis bir ülke ve bu nedenle çevre konusunda proaktif olmasi sebebiyle Türkiye gibi 
gelismekte olan  ülkelerde durum farkli olacaktir. 

Çevre sorumlulugu ile ilgili diger bölümlere bagli olan veya olmayan bir bölüm olusturma gittikçe 
artan bir  uygulamadir, fakat bunlarin rolü bazen sorgulanmaktadir (King, 1995). Literatürde çogunlukla 
böyle bir bölümün tercih edildigi görülmektedir. Fakat, sirket basarili olmak için yeterli mekanizmayi 
kurmak zorundadir. Böylece bütün personel bazi çevre sorumluluklarina sahip olabilir (Sadgrove, 1991; 
Beaumount, 1992; Ledgerwoor ve dig., 1992). Çevre yönetimi ile ilgili özel bir bölüme sahip olmayan 
birçok  KOBI  çevre stratejileri gelistirmekte zorluk yasar (Azzone ve dig., 1997).  

KOBI’lerin çevresel farkindaliklarini artirabilmek için faydali olabilecek araçlar (ADAPT programi) 
sunlardir: bültenler, yerinde ziyaretler, yüzyüze tavsiyeler, düzenli rehberlik saglayacak yardim hatlari, 
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çevresel gözden geçirmeler, en iyi uygulama ziyaretleri. KOBI’lerin çalisma isteklerini ve sorumluluklarini 
sürdürerek ilgisini çekebilmek için “ne nasil yapilmali” ya karar verebilmek hala bir eksikliktir. Bunun için 
sorulmasi gereken  sorular vardir: çevresel fayda saglamak için en büyük ihtiyaç nerededir?, finansal fayda 
saglamak için en kisa yol nedir?, en büyük finansal ödül nerede durmaktadir?, yeterli derecede herhangi 
bir dis baski var mi?. KOBI’leri çevre uygulamalari konusunda ikna etmekte en etkili organizasyonlar: yasa 
düzenleyiciler, çevre ajanslari, sigortacilar, müsteriler, finansal kurumlardir (Bradfort, 2005). 

 

4. ÇEVREYE DUYARLI ISLETMECILIK 
Günümüzde küresel boyutlara ulasan çevre sorunlari, isletmelere de önemli sorumluluklar 

yüklemekledir. Isletmeleri çevreye duyarli olmaya iten nedenler su sekilde siralanabilir: Çevreci hareketler 
ve kamuoyunun giderek artan baskisi, yasal düzenlemelerdeki artis, sosyal sorumluluk anlayisindaki 
gelismeler, teknolojik kaza ve risklerdeki artislar, maliyetlerde yasanan artislar ve tasarrufun geregi, 
toplumsal itibar ve sayginlik kazanma, çevre yönetim standardlarinin gelistirilmesi ve yesil denetim 
uygulamalarindaki artis, toplam kalite yönetimi uygulamalarindaki artis, toplumda gönüllü kuruluslarin 
artmasi, sürdürülebilir kalkinmanin saglanmasi geregi (Welford, 1995: Akt. Öge, 2004). 

Türkiye’deki imalat sanayi isletmelerin büyük çogunlugunu olusturan KOBI’lere yönelik olarak 
gelistirilecek çevre yönetimi uygulamalari, dogal kaynaklarin korunarak çevreye verilen zararin en aza 
indirilmesini saglayarak ülkenin ekonomik kalkinmasi için de önemli bir rol oynayacaktir. Atik yönetimi ve 
geri kazanim tekniklerinin belirlenmesinde sektörel bazli kaynak ve atik incelemesinin yapilmasi isletmeye 
uygun çevre yönetimi uygulamalarinin belirlenmesinde yararli olacaktir. Çevre konusunda artan sorunlar, 
küresel pazarin ve yasal düzenlemelerin getirdigi yaptirimlar ve tüketici talepleri ülkeleri çevreye dost 
üretim teknikleri arastirmaya yönlendirmistir.        
Eko-Verimlilik – Temiz Üretim 

Çevre kirliliginin ve bu nedenle çevreye verilen önemin artmasi üzerine, ülke ekonomisine önemli 
katkilari olan KOBI’lerin de üretimi arttirmalari ve pazarlarini genisletmeleri için uymasi gereken bir takim 
çevresel zorunluluklari bulunmaktadir. Eko-verimlilik, pozitif çevresel yarari olan ekonomik verimlilik 
konulariyla ilgilenir. Temiz üretim ise pozitif ekonomik yarari olan çevresel verimlilik odaklidir (WBCSD, 
1996). 

Eko-verimlilik, ekonomik karliligi ve verimliligi arttirirken diger yandan da kaynaklari daha verimli 
kullanmayi ve çevreye verilen zarari en aza indirmeyi hedefler. Bir isletmenin eko-verimliligi saglayabilmesi 
için: birim ürün basina kullanilan kaynak ve enerji miktarini azaltmasi, birim ürün basina atik miktarini 
azaltmasi, geri dönüsüm ve yeniden kullanim oranini artirmasi, tehlikeli maddelerin yayilimini azaltmasi ve 
ürünlerin ömrünü uzatmasi gibi temiz üretim teknikleri gerekmektedir (Nemli, 2000, TÜBITAK, 1999). Eko-
verimliligin temel vizyonu “daha azdan daha çok” üretmektir ve uzun dönemli isletme sürdürülebilirligi için 
ön kosuldur. Eko-verimlilik, hammadde-ürün-bertarafi kapsayan yasam döngüsü perspektifini sunmaktadir. 
Bundan dolayi toplam kalite yönetimi prosesinin bir uzantisidir. Eko-verimlilik, sirketlerin pazarin degisen 
dinamiklerine adapte olmalarini saglayan gelisen, evrimlesen bir kavramdir (WBCSD, 1996). 

Temiz üretim, öncelikle atik olusumunu engelleyerek veya mümkün olan en aza indirerek ve 
kullanilan kaynak ve enerjinin en az tüketilmesini saglayarak çevreyi ve biyolojik çesitliligi korumayi yani 
sürdürülebilir üretimi amaçlar. Temiz üretim, eko-verimliligi arttirmak için, sürekli ileri, önleyici çevresel 
stratejilerin proseslere, ürünlere ve servislere uygulanmasi ve insanlar ve çevre için risklerin azaltilmasidir. 
Temiz üretimin proseslere uygulanisi, hammadde ve enerji korunumu, zehirli hammaddeleri elimine etme, 
bütün emisyon ve atiklarin miktarini ve zehirliligini azaltmayi kapsar. Ürünlerle ilgili temiz üretim teknikleri 
ise ürün yasam döngüsü içinde varolan negatif etkilerin azaltilmasini, hammaddeden nihai bertarafa kadar 
geçen sürenin dikkate alinmasini içerir. Bu tekniklerin, servislere uygulanmasinda, çevresel düsünce ve 
kaygi, tasarim ve hizmet dagitimiyla birlestirilir (WBCSD, 1996).  

Kaynak verimliligindeki artis, isletmelerin dogal bir amaci olarak görüldügü için çevre dostu bir 
aktivite olarak görülmemektedir. Hammadde ve ürün akisi , KOBI’lerin en önemli çevresel etkilerini 
olusturur. Isletmeler, atiklarini kaybolan hammadde olarak görmektedirler. Kayip hammaddeyi 
degerlendirme ihtiyaci, üretimde kullanilan bu maddenin ucuz veya pahali olmasina baglidir. Farkli 
sektörler , kaynak verimliligini arttirmak ve atik minimizasyonunu saglamak için farkli metotlara sahiptir. 
Örnegin, genis orman kaynaklarina sahip olan Finlandiya’da odun ürünleri üreten bir firmanin madde  
kaybini indirmeye çalismasi, metal endüstrisinde olan bir firmaya göre çok daha az olacaktir. 
Hammaddenin veya atiginin degeri arttikça, temiz teknolojileri kullanma tesvikleri de artar. Teknoloji 
kullanimi, kaynaklarin  verimli kullanimi ve atik minimizasyonunu saglamak için önemlidir. Fakat temiz 
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üretim yatirimlari genellikle pahalidir ve KOBI’ler yatirim karari alirken çevresel argümanlari tek basina bu 
yatirim için yeterli görmemektedir. Finlandiya’da yapilan çalismada KOBI’lerin çevre yönetim sistemlerinin 
atik minimizasyonuna çok etkisi olmadigi görülmüstür. Bunun üstesinden gelebilmek adina kaynak 
verimliligi ve yasam döngüsü analizi ÇYS’lerin sürdürülebilir gelismeleri için ana amaçlar arasinda yer 
almalidir (Ilomaki ve Melanen, 2001). 

Üretim sirasinda kullanilan kaynak ve enerjinin azaltilmasi ve olusan degerli atiklarin geri 
kazanilmasi hem isletme karliliginin artmasini hem de kullanilan dogal kaynaklarin ve olusan atiklarin 
azalarak çevreye verilen zararin en aza indirilmesini saglayacaktir. “Good Housekeeping (Isletme 
verimliliginin arttirilmasina yönelik çevre yönetimi)” teknikleri hammadde kaybinin azaltilmasi, su ve enerji 
tasarrufu ve firmanin yönetimsel uygulamalarinin gelistirilmesi gibi çalismalari içermektedir. Good 
Housekeeping uygulamalari, eko-verimliligi arttirmanin ilk ve en gerekli adimidir. Bu uygulamalar, 
isletmelerin üretimleri sirasinda ortaya çikabilecek çevresel etkileri azaltmayi, üretim maliyetlerini 
düsürmeyi ve isletme verimliligini arttirmayi amaçlar. Good Housekeeping uygulamalarinin diger eko-
verimlilik uygulamalarina göre daha kolay ve düsük maliyetli olmasi nedeniyle özellikle KOBI’ler için 
uygundur. Good Housekeeping uygulamalarinin amaci üretim ve prosesleri kaynaklarin akilci kullanimi ve 
optimizasyon çalismalari ile gelistirmektir. Bu nedenle, KOBI’ler için pahali temiz üretim yatirimlari 
gerektirmez, düsük riskli ve teknolojili çözümler içerir. Bu uygulamalarin gerçeklestirilebilmesi ve atik 
azaltilmasini saglamak için, her düzeydeki isletme personelinin davranis biçiminin degismesi, yeni bir 
üretkenlik ve atik azaltimi kültürünün olusturulmasi gerekmektedir. Firma çalisanlarinin problemin 
çözümüne katkida bulunmasi saglanmalidir. Ayrica, Good Housekeeping uygulamalari ile ilgili bilginin firma 
içinde yayilmasi, bilinçlendirme ve uygulamalarin günlük iseyisin bir parçasi haline getirilmesi 
gerekmektedir. Hammadde ve malzemelerin kullaniminin/kaybinin azaltilmasi (sizinti ve dökülmelerin 
önlenmesi, ekipman bakimi, kalibrasyon ve ölçme vb.), bilinçli atik yönetimi (atiklarin geri kazanimi vb.), 
malzeme ve ürünlerin dogru sekilde tasinmasi (depolama alaninin temizlenmesi ve düzenlenmesi, 
hammaddenin ve son kullanma tarihinin kontrolü vb.), su tasarrufu (su kaçaklarinin önlenmesi vb.) ve 
elektrik tasarrufu (boru izolasyonu vb.) konularinda hazirlanan kontrol listeleri ile isletme verimliliginin 
arttirilmasina yönelik çevre yönetimi saglanabilir (Nafti ve dig., 1998).  
Çevre Yönetim Sistemleri 

KOBI’lerde çevresel performansi artirmanin yollarindan biri de ÇYS uygulanmasidir. Günümüzde 
yaygin olarak uygulanan ve resmi nitelik tasiyan çevre yönetim sistemleri; EMAS ile ISO 14001 
standartlaridir. Her iki sistem de isletmelerin çevresel etkilerini kontrol etmeleri için politika ve 
prosedürlerini formalize eden bir dizi yönetim sistemi asamalarinin uygulamasini gerektirmektedir. AB’ye 
üye ülkelerdeki KOBI’lerde yapilan arastirmalar ISO 14001 standartlarinin EMAS’tan daha yaygin bir 
biçimde benimsendigini göstermektedir. KOBI’lerde ÇYS uygulamalarinin isletmeler için dahili ve harici 
faydalari olup bu faydalar su sekilde özetlenmektedir. Dahili faydalar, organizasyonel faydalar, ekonomik 
faydalar, insan kaynaklari üzerindeki faydalardir. Harici faydalar ise ticari faydalar, çevresel faydalar olarak 
siralanabilir. Bu faydalara ragmen KOBI’lerde ÇYS’yi hayata geçirirken bir dizi sorunla karsilasilmakta bu 
yüzden de ÇYS’ye karsi genel olarak kuskucu bir yaklasim benimsenmektedir. Özelliklede küçük 
isletmelerde rastlanan düsük çevre bilinci ve müsterilerden çevresel baskilarin gelmemesi nedeni ile bu 
isletmelerde çevre yatirimi yapmak için tek itici güç yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanan yaptirimlar 
olmustur. Yine ayni sekilde ÇYS’yi uygulamaya çalisan KOBI’lerin bir çogunda yüksek sertifikasyon 
ücretleri, düsük kaliteli danismanlik hizmetleri, sadece bu alanda çalisacak yeterli insan kaynaklarina sahip 
olunmamasi bu sürecin istikrarsiz bir biçimde yürümesine ve sekteye ugramasina neden olmustur. Öte 
yandan KOBI’lerde ÇYS uygulamalarindan bahsederken KOBI’lerin sektörel olarak homojen olmadigi, çok 
çesitli alanlarda faaliyet gösterip heterojen bir yapi sergiledigi unutulmamalidir. Bu yüzden de ÇYS’nin 
KOBI’lerdeki uygulamalarini degerlendirirken genel hükümlere varmak güçtür, bu alanda KOBI’lerin çesitli 
alt sektörler halinde incelenmesi ve degerlendirilmesi daha dogru olacaktir (Hillary, 2004). 

 

5. KOBI MEVZUATI 
Türk Çevre Mevzuati; anayasanin ilgili maddeleri ile kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, 

uluslararasi sözlesmeler, tüzükler, yönetmelikler, tebligler ve kararlardan olusmaktadir. Türkiye’de KOBI’leri 
dogrudan ilgilendiren çevre me vzuati “KOBI’ler Için Çevre Mevzuati Rehberi” adli çalismada konularina 
göre su sekilde siniflandirilmistir: Hava Kirliligi Denetimi ile Ilgili Mevzuat, Gürültü Denetimi ile Ilgili 
Mevzuat, Su Kirliligi Denetimine Iliskin Mevzuat, Kati Atik ile Ilgili Mevzuat, Tehlikeli ve Zararli Atiklarin 
Denetimi ile Ilgili Mevzuat, Çevre Finansmani, Vergi ve Tesviklerle Ilgili Mevzuat, Dogal Çevrenin 
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Korunmasi ile Ilgili Mevzuat, Tarihi Çevrenin Korunmasi ile Ilgili Mevzuat, Çevre Yönetimi ile Ilgili Mevzuat 
(Boztas ve dig.,199-?) 

Diger tüm alanlarda oldugu gibi Çevre basliginda da tüm hukuki ve idari usullerin AB müktesebati 
ile paralel hale getirilmesi yani “Mevzuat Uyumu”nun saglanmasi Türkiye’nin Avrupa Birligi’ne tam 
üyeliginin bir ön kosuludur. Türkiye’de özel sekt örün; mevcut Türk Çevre Mevzuatina dahi yasal anlamda 
uymakta sikinti yasadigi bilindiginden, AB’ye üyelik kapsaminda degistirilen ve daha yüksek çevre koruma 
standartlari getiren yeni çevre mevzuatina uyum konusunda problemler yasanmasi olasidir. Özellikle de 
imalat sanayinin % 99,5’ini olusturan KOBI’ler için degisen mevzuati takip etmek ve mevzuat gerekliliklerini 
uygulamak oldukça güç olacaktir. Bu baglamda özel sektöre, öncelikli olarak da KOBI’lere yönelik teknik ve 
hukuki destek, egitim ve danismanlik hizmetlerinin verilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Avrupa Komisyonu 
LIFE birimi, Hacettepe Üniversitesi, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme 
Idaresi), OSTIM (Ortadogu Sanayi ve Ticaret Merkezi) ve Ekodenge Ltd. Sirketinin ortak yürüttügü “Türk 
KOBI’leri Için AB Çevre Müktesebatina Uyum Ile Ilgili Bilgi Sisteminin Kurulmasi Projesi” için Ocak 2005’te 
çalismalara baslanmistir. Projenin amaci Türk sanayicisinin AB Çevre Müktesebatini ve ona bagli olarak 
degisiklige ugrayan  Türk Çevre  Mevzuatini takip etmesinde ve uygulamasinda gerekli bilgileri sunarak 
kolaylik saglayacak bir bilgi sisteminin kurulmasidir (Hacettepe Üniversitesi, 2005). 

KOBI’ler Türkiye’de oldugu gibi AB’de de ekonomik büyüme ve istihdamin en önemli itici 
güçlerinden biridir. Fakat ayni zamanda ekosistem üzerinde yaratilan çevresel baskilardaki toplam paylari 
da büyük ölçekli isletmelerden daha az degildir. Bu yüzden de AB Çevre Politikasinin özel sektöre getirdigi 
tüm yükümlülükler KOBI’ler için de imtiyazsiz bir biçimde geçerlidir. Bu baglamda KOBI’lerin tabi olduklari 
çevre politikalari hakkinda detayli bilgi sahibi olmasi öncelikli bir önem arz etmektedir. 

AB’de bütünlesmenin temel unsurlari olan serbest rekabet ve dolasim, çevre alaninda da ortak 
girisimleri ve ortak bir politikayi zorunlu kilmistir. Çünkü Birlige üye ülkelerde farkli çevre politikalarinin 
uygulanmasi, özellikle de farkli çevresel ölçütlerin belirlenmesi ürünlerin maliyetlerinin degisik olmasina 
sebep olabilmekte, benzer sekilde bazi üye ülkelerdeki çevre kalite standartlari diger üye ülkelerle 
uyusmazlik gösterip birligin ilk kurulus amaçlarindan biri olan serbest dolasima engel teskil edebilmektedir 
(Meriçli, 2005). Bu nedenlerden ötürü ortak bir sekilde yürütülen AB Çevre Politikasi su temel ilkelerden 
olusmaktadir: 
Bütünleyicilik Ilkesi: Çevre koruma anlayisinin Birligin diger politikalarina (sanayi, ulasim, turizm vb.) 
entegre edilmesi, 
Yüksek Seviyede Koruma Ilkesi: Toplulugun farkli bölgelerindeki çevre kosullarinin da hesaba katilarak 
yüksek seviyede çevre korumanin amaç edinilmesi, 
Kaynakta Önleme Ilkesi: Atigin mümkün oldugunca üretildigi yerde önlenmesi, minimizasyonu veya 
bertarafi, 
Kirleten Öder Ilkesi : Olusabilecek kirlilikte sorumlu tarafin gereken her türlü önlemi almasi, kirlilik 
önlenemiyorsa bertarafi için gereken yatirimlari yapmasi (TÜSIAD, 2002). 

Yukaridaki ilkelerin yön verdigi AB Çevre politikasi sektörel bir yaklasimla su alt basliklarda 
kategorize edilmistir: 1.Yatay Düzenlemeler (ÇED, bilgiye erisim vb.), 2.Hava Kalitesi, 3. Atik Yönetimi, 4. 
Su Kalitesi, 5. Doganin Korunmasi, 6. Sanayiden Kaynaklanan Kirliligin Kontrolü, 7. Kimyasallar ve Genetigi 
Degistirilmis Organizmalar, 8. Araçlardan ve Makinelerden Kaynaklanan Gürültü, 9. Nükleer Güvenlik ve 
radyasyondan Korunma. Bu basliklar altinda 300 ün üzerinde direktif ve düzenleme yer almakla beraber, 
sanayiciyi dolayisiyla KOBI’leri dogrudan etkileyen ve endüstriyel kirliligin kontrolü ile ilgili dört direktif 
asagidaki gibidir; 
- Entegre kirlilik önleme ve kontrolü ile ilgili 24 Eylül 1996 tarih ve 96/61/EC sayili Konsey Direktifi (EKÖK 
Direktifi, IPPC: Integrated Pollution Prevention and Control) 
- Endüstriyel tesislerden kaynaklanan hava kirliligi ile mücadele edilmesi hakkinda 28 Haziran 1984 tarih ve 
84/360 sayili Konsey Direktifi 
- Büyük yakma tesislerinden havaya yayilan bazi kirletici maddelerin sinirlanmasi hakkinda 23 Ekim 2001 
tarih ve 2001/80/EC sayili Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 
- Tehlikeli maddeler içeren büyük kaza risklerinin kontrolü hakkinda 9 Aralik 1996 tarih ve 96/82/EC sayili 
Konsey Direktifi (Seveso II Direktifi) 
Bu dört direktifin disinda konu ile ilgili iki adet de önemli tüzük bulunmaktadir. Bunlar: 
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- Sanayi sektöründeki sirketlerin, Birlik Eko-Yönetim ve Denetim Sistemine gönüllü katilimina iliskin 29 
Haziran 1993 tarih ve 1836/93 sayili Konsey Tüzügü (EYDS Tüzügü, EMAS: Eco-Management and Auditing 
Scheme), 
- Gözden geçirilmis Birlik eko-etiket ödül sistemi konusunda 17 Haziran 2000 tarih ve 1980/2000/EC sayili 
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzügü (IKV, 2004). 

Öte yandan çevre alaninda AB’ye tam uyumun saglanabilmesi yani yukaridaki düzenlemelerin 
hayata geçirilebilmesi büyük miktarlarda altyapi yatirimini gerekli kilmaktadir. Bu yatirimlarin büyüklügü ve 
toplam miktarin ne kadarinin kamu ne kadarinin özel sektör tarafindan karsilanacaginin henüz belirsizligini 
korumasi çevre alaninda uyumlastirmanin önünde duran en temel ve somut engeldir. Özellikle “Büyük 
Yakma Tesislerinden Havaya Yayilan Bazi Kirletici Maddelerin Sinirlanmasi Direktifi” ile EKÖK Direktifinin 
uygulamada en yüksek maliyetli direktifler olacagi tahmin edilmektedir (Carl Bro International, 2002). 
Kobi’lere Yönelik Çevre Yardimlari 

Türkiye gümrük birligi nedeniyle at devlet yardimlari kurallarina uyum saglamakla yükümlüdür. 
2003 ve 2004 yili Ilerleme Raporlari’nda devlet yadimlarinin izlenmesine iliskin olarak mevzuatin AB 
müktesebati ile uyumlu olmadigi ve devlet yardimlarini izleme otoritesinin kurulmasi gerekliligi belirtilmistir. 
2005 yili raporunda ise bu konu önemini korumus ve Devlet Planlama Teskilati (DPT) bünyesinde bir 
izleme ve denetleme kurulu kurulmasi hedefi yer almistir. AB ülkelerinde devlet tarafindan KOBI’lere 
verilen çevre koruma yardimlari su konulari kapsar: AB çevre standardlarina uyum, enerji tasarrufu ve 
yenilenebilir enerji, çevre dostu kati atik yönetimi, çevre koruma nedeniyle belirli konularda vergi indirimi 
veya muafiyeti (Erdem, 2004).  

Türkiye’de 2001 yilinda yürürlüge giren “Küçük ve Orta Ölçekli Isletmelerin Yatirimlarinda Devlet 
Yardimlari Hakkinda Karar” geregince KOBI’lerin çevre korumaya yönelik harcamalarinda yatirim indirimi 
uygulanmasi öngörülmektedir (Küçük ve Orta Ölçekli Isletmelerin Yatirimlarinda Devlet Yardimlari 
Hakkinda Karar, 2001). Ayrica, ihracata yönelik devlet yardimlari kapsaminda Çevre Maliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkindaki Teblig’e göre, Dis Ticaret Müstesarligi tarafindan yapilacak yardim, KOBI’lerin 
ülkemiz ihraç ürünleri için bir ülke pazarina giriste zorunlu olarak aranan uluslararasi nitelikteki çevre 
yönetim sistemi belgeleri (ISO 14000), ve diger kalite ve çevre belgelerinin alinmasi sirasinda yapilan 
faturalandirilmis harcamalarin (belgelendirme ve tetkik harcamalari) % 50’sini kapsamaktadir (97/5 Sayili 
Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkinda Teblig Ve Sözkonusu Teblig’de Degisiklik Yapilmasina Dair 
98/13 Sayili Teblig’in Uygulama Usul Ve Esaslari). 

 

SONUÇLAR VE ÖNERILER 
AB’de ve Türkiye’de KOBI’lerin sayilarinin fazla olmasindan dolayi çevreye verdikleri zarar da 

fazladir. Fakat KOBI’ler, çevreye zararlarinin fazla olmadigini düsünmektedirler ve çevre koruma konusunda 
bilgileri ve katkilari oldukça azdir. Yasal düzenlemeler, müsteri beklentileri ve dis baskilar isletmeleri çevre 
konusunda yatirim yapmaya yönlendiren en önemli faktörlerdir. KOBI’lerin çevresel performanslari ülkelerin 
gelismislik düzeylerine bagli olarak da degismektedir. Türkiye’deki KOBI’lerin gelismis ülkelerle olan rekabet 
edebilirliklerini arttirabilmeleri için çevre ile ilgili çesitli gereklilikleri saglamalari gerekmektedir. 

AB ülkelerinde KOBI’ler ve çevre konusunda çesitli arastirmalar mevcuttur. Türkiye’de de ilgili 
kuruluslarca KOBI’lerin çevre konusundaki bilgi düzeyleri, mevcut durumlari ve ihtiyaçlari gerçekçi bir 
sekilde analiz edilmelidir. Bunun sonucunda, sektör ve isletme büyüklükleri gözönüne alinarak çevre 
koruma ve yönetimi konusunda bilinçlendirme, egitim ve danismanlik programlari gelistirilmelidir. Bu 
programlarda çevre konusunda etkili bir role sahip olan isletme yöneticileri öncelikli konumda olmalidirlar. 
Daha önce bahsedildigi üzere KOBI’ler, zaman ve maliyet gibi unsurlardan dolayi, ilk etapta basili 
kaynaklari (kontrol listeleri, bilgilendirici dökümanlar vb.) seminer ve danismanliga tercih etmektedirler. 
Ayrica, eko-verimlilik ve temiz üretim ile ilgili daha önceki deneyimlerden yararlanma yolu ile de 
isletmelerin çevreye yatirim yapmalari tesvik edilebilir. Good Housekeeping teknikleri, uygulama kolayliklari 
ve düsük maliyetleri nedeniyle KOBI’ler için en uygun eko-verimlilik yöntemidir. 

KOBI’ler çevresel etkilerini görmeme veya algilamama özelligi gösterdiklerinden dolayi çevresel 
konularda harekete geçmede zorlanmaktadirlar. Ayrica bugüne kadar KOBI’ler için gelistirilen fikirler ve 
çevre programlari KOBI’lerin gerçek ihtiyaçlarini yansitmamislardir. Yasal düzenlemelere uyum saglamanin 
da isletmeler için önemli ekonomik giderleri bulunmaktadir. Bu nedenle, çevre yasalarina uyum 
saglayabilmeleri için isletmelere mali destek ve teknik danismanlik saglanmalidir. KOBI’lere, devlet 
tarafindan verilen destek ve tesvik programlarina yönelik bilgilendirme yolu ile, isletmeler çevre 
konusundaki yardimlar hakkinda bilgi sahibi olacaklardir. Böylece, KOBI’lerin çevresel yatirimlarinin 
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arttirilmasi saglanabilir. Ayrica, yerel otoriteler ve sivil toplum kuruluslari tarafindan isletmelerin 
büyüklüklerine ve sektörlere uygun olarak düzenlenecek destekleme programlari, çalisanlara yönelik egitim 
programlari ve gönüllü ortakliklar, KOBI’leri çevresel yatirim yapmaya tesvik edecektir.  
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ÖZET 

 Ülkemizde finans hizmet isletmeleri olan bankacilik, islem maliyetleri nedeni ile mevcut 
müsterilerini elde tutmak için gelen sikayetleri daha fazla dinlemek zorundadir. Bu istatistik incelemede 
banka çalisanlarinin gözlemledikleri farkli müsteri sikayetleri analiz edilecektir. Bankalar sikayet eden kisiler 
ile kolay baglanti kurmali, hizli cevaplandirmali, sikayet ücretsiz yapilmali, bankacilar müsteri sikayetlerini 
karsilayacak sekilde egitilmeli ve yetkilendirilmeli, müsteri veri tabani olusturmali, banka yönetimi kurumsal 
olarak sikayetleri çözülmesine ve bunun için kaynaklarin tahsis edilmesi gerektigine inanmalidir. Çünkü 
müsteri sikayetlerinin hizla çözülmesi ve sorunlarin giderilmesi çapraz satis açisindan firsat 
yaratabilmektedir.  . 
 Anahtar sözcükler: Hizmet kalitesi, Müsteri tatmini, Bankacilik. 
 
1.GIRIS 
 Türkiye de bankacilik artik farkli bir noktadadir. Türkiye de ulusal bankaciligin gelismesinde 
baslangiç noktasi 1924 yilinda kurulan Is Bankasi olmustur. Ticari kredi ve tasarruf mevduatinda en önemli 
mali kurum bu ilk dönemde Is Bankasi olmustur. Ikinci Dünya Savasi sonrasi yeni mali kurumlar kredi 
piyasasina girmistir. Yapi ve Kredi 1944 de Garanti Bankasi 1946 da faaliyete baslamistir.(Ergin, 1975,s.30-
31). 
 Günümüzde genel olarak bankacilik, ülke içindeki iktisadi ve siyasi çevredeki istikrar ortaminda 
büyümeye devam etmektedir. Ülke içindeki istikrara bagli olarak uluslararasi piyasalardan ülke içine 
sermaye girisinin sürekliligi devam etmektedir. Ayrica artan talep düzeyi bankacilik kesiminin aracilik 
fonksiyonunu gelistirmesine katkida bulunmaktadir. 2004 Yilinda ülkemizde 35’i mevduat, 14’ü kalkinma ve 
yatirim bankasi olmak üzere 49 banka mevcuttur. Mevduat bankalarinin 3’ü kamu, 18’i özel, 12’i yabanci, 
2’si TSMF bankasidir. Bankalarin bu dönemde sube sayisi 6126, personel sayisi  
126274’dür. Bankacilik kesiminde mevduat en önemli fon kaynagi olmaya devam etmektedir.(BDDK, 2004, 
s.33-34.) 
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 Banka, genel bir kavramdir. Mevduat bankalari ve yatirim bankalari, perakende bankalar ve 
toptanci bankalar gibi farkli bankalar faaliyetleri itibari ile birbirine karistirilmamalidir. Bankacilik kavramlari, 
genis ve ayrintili bir konudur. (McCoy, 1994,s.96.)  
 Türkiye de  bankacilik kesimi kurumsal, ticari ve bireysel çagdas hizmetleri, artan ürün sayisi, ileri 
teknoloji kullanimi, ülkenin en uç köselerine kadar yayilmis genis sube agi, seçkin, egitimli ve deneyimli 
personeli, yönetim kadrosu ile toplumun beklentilerini karsilayan, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini 
koruyan saygin mali kuruluslari arasinda yer almaktadir. Bununla birlikte artan rekabet, yasanan banka 
krizleri, müsterilerin bilinçlenmesi ve buna karsilik genel olarak kisisel gelirlerinin düsmesi, ekonomideki 
yillik enflasyon oranlarinin azalmasi gibi bir çok dis ve iç etken nedeniyle  banka müsterilerinin yakinma ve 
sikayetlerinin daha dikkatli incelenmesi, degerlendirilmesi ve denetlenmesi bir zorunluluk haline gelmistir. 
 
2. BANKADA MÜSTERI SIKAYETLERININ ÖNEMI  
 Bir bankanin subelerinde ortaya çikan sorunlarin gün isigina çikmasina yardimci oldugu için, 
müsterilerden gelen sikayetler çok önemli olmaktadir. Bu nedenle, isletmelerin pazarlama iletisimi bölümleri 
mümkün oldugu kadar müsterilerin sikayet etmelerini cesaretlendirmekte ve bir sorun çikarsa önerilerini 
almaya çalismaktadir.(Perreault/Mccarty,2005,s.528) 
 Ayrica, pazarlama açisindan bir çok isletme müsterilerinin memnun etmenin yolunun müsteri 
sikayetlerinin karsilanmasindan geçtigini düsünmektedir. Memnun müsteriler sadece üç kisiye bu durumu 
anlatirken, memnun olamayan müsteriler ortalama on bir kisiye memnuniyetsizliklerini 
aktarmaktadir.(Kotler, 2001 s.48,441-443,561.) 
 Konuyla ilgili baska bir arastirma, mutsuz müsterilerin %96’sinin sikayetlerini banka yönetimine 
iletmedigini ve bu mutsuz müsterilerin %91’nin bir daha o kurumla islem yapmadigini göstermektedir. Bir 
sikayetin altinda banka tarafindan görünmeyen bir çok neden bulunabilir. Bir sikayetin bir çok nedeni 
arasinda banka üst yönetiminin hizmet konusuna stratejik olarak önem vermemesi, banka birlesmeleri ve 
satin almalarin hizmet kalitesine olumsuz etkisi, operasyon personelinin sayisal ve niteliksel yetersizligi  gibi 
çok çesitli faktörler etkili olabilmektedir. (Grubbs ve Reidenbach, 1989, s.4-7.) 
 
3. BANKA HIZMETLERININ PAZARLAMA VE SATISI 
 Banka hizmetlerinin pazarlanmasi, son yillarda pazarlama yöneticileri tarafindan ürün 
pazarlanmasindan ayri ve farkli bir görev olarak düsünülmektedir. Banka hizmetlerinin pazarlanmasi ile 
imal edilmis ürünlerin pazarlanmasi arasinda büyük benzerlikler bulunabilecegi gibi büyük farklar da 
mevcuttur. Ilk fark olarak, bankacilikta müsterilerin memnun edilmesi için sürekli yeni hizmetlerin 
sunulmasi, ikinci olarak mevcut hizmetlerin çesidinin ve kalitesinin sürekli olarak gelistirilmesi ve nihayet bu 
hizmetlerin müsteriye en uygun sekilde ulastirilmasi ve sunulmasi gelmektedir..(Peter ve Donnelly, 2001, 
s.195.) 
 Bugün için bankalarin islevinin sona erdigini söylemek için çok erkendir. Ancak, bugün bankalar 
baska açilardan oldugu gibi pazarlama  açisindan da büyük degisimler geçirmektedir. Geçmiste 
maliyetlerini düsürmek için ugrasan bankalar simdi yogun rekabet kosullari içinde ayakta kalmak için 
ugrasmaktadir. Günümüzde bankacilik ileri teknolojilerin kullanildigi bir alan olmustur. Bankacilar banka 
hizmetlerinin müsterilere bir bütün olarak sunulmasinin önemini anlamislardir. Bankalar sadece bankalar ile 
degil baska mali kurumlar ile de rekabet etmektedir.(Peter ve Donnelly, 2001,s.199) 
 En yalin anlami ile sikayet, müsteri beklentilerinin karsilanmamis oldugunun ifadesidir. Ayrica, 
banka açisindan sikayet, subeye gelen müsteriye sunulan finans ürünlerindeki veya banka hizmetlerinin 
kusurunun düzeltilmesi firsatidir. Bu nedenle, bankalar sikayet eden kisiler ile kolay baglanti kurmali, hizli 
cevaplandirmali, sikayet ücretsiz yapilmali, bankacilar müsteri sikayetlerini karsilayacak sekilde egitilmeli ve 
yetkilendirilmeli, müsteri veri tabani olusturmali, banka yönetimi kurumsal olarak sikayetleri çözülmesine ve 
bunun için kaynaklarin tahsis edilmesi gerektigine inanmalidir.(Taskin, 2005, Naumann ve Giel, 1995) 
 
4. MÜSTERI ILISKILERININ GELISTIRILMESININ YARARLARI 

Ülkemizde bir yanda müsterilerin mali kurumlardan taleplerinin miktari ve yapisi degisirken, diger 
yanda mali kurumlarin arz ettigi bankacilik ürün ve hizmetlerinin çesidi ve yapisi degismektedir. Müsteriler 
farkli bankalari farkli hizmetler için kullanmaktadir. Müsterilerin ekonomik krizler ile bilinç düzeyi yükselmis, 
kendisine en iyi imkani saglayan mali kurumu tercih etmeye baslamistir. Müsteri sadakati azalmistir. Bir 
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bankada çalisan personel bile baska bir bankanin kredi kartinin kendisine sagladigi mali imkanlar nedeniyle 
rakip bankalarin kredi kartini kullanmaktadir. .  
 Güncel bir öncelik olarak bankalarin mevcut hesaplarinda kazançli müsteri iliskilerini 
gelistirmelerini saglayacak en uygun yöntem, çapraz satis olarak görünmektedir. Bir mali kurum tarafindan 
saglanan ve bütün yukarida sayilan bankacilik ürün ve hizmetleri, müsterinin ihtiyacina göre kendisine 
sunulabilir. Iliski satisi ve çapraz satis, bankacilik alaninda uzun yillardan beri bilinen bir kavram olmasina 
karsin, müsteri iliskileri ve kaliteli hizmet için uygulanmasi son yillarda yayginlasmistir. Bankalarda bazi 
ürün ve hizmetlerin çapraz satisi çok kolayken bazi ürünler için bu çok zordur. Bu nedenle, bankalar 
ihtisaslasmis, yeni örgüt yapilari kurmus, personelde yeni düzenlemeler yapmis, bireysel bankacilik, ticari 
bankacilik, kurumsal bankacilik, yatirim bankaciligi, sigorta, emeklilik fonlari gibi çok farkli uzmanlik ve is 
bölümü alanlarina bölünmüstür.(Ritter, 1993, s.7-8.) 

Mevduat bankalarinin her kesiminde çalisanlarin, ancak özellikle pazarlama ve satis temsilcilerinin, 
müsteri odakli satis yapma düsüncesinin en önemli ilkesi, mudi ile mali kurum arasindaki iliskilerin güvene 
dayali olmasinda gizlidir. Güvene dayali iliskileri gelistirmek için, mali kurum mümessilinin mudilerin 
ihtiyaçlarini anlayacak bir satis felsefesinin gelistirilmesine ve bu felsefeye uygun bir satis programinin 
uygulanmasina baglidir.(Harb ve Sleight s.131-160.)   

Günümüzün müsterisi deger aramaktadir. Günümüzün isletmeleri müsteri degeri yaratma 
felsefesini benimsemek ve müsterinin deger arama ihtiyacini karsilamak zorundadir. Müsteri degeri bütün 
sanayi ve ticari kesimlerde güçlü bir rekabet silahi olmustur. Müsteri, ayni kalitede fayda saglayan ürüne 
daha düsük fiyat ödeyerek satin almak istemektedir. Bankacilik kesiminde de içgüdüsel bir sagduyu ile 
müsteriler fiyat duyarli olmustur. Bu nedenle bankacilar, belirli bir ürün veya hizmete göre deger firsatlarini 
tanimlamak, belirli bir ürün veya hizmete göre deger yaratmak ve  iliskilerini gelistirmek veya sürdürmek 
zorundadir. Gerçegin sürdürülebilir deger farklilastirma için rekabet üzerine yogunlasmak oldugu açiktir. 
Bankalar üstün performans göstermek ve uzun dönemde hayatta kalabilmek için deger farklilastirmayi 
sürdürmelidir. (Reidenbach vd., 1995, s.15-18.) 

Bankaciliktaki müsteri iliskilerinin önemli konusu, bir müsterinin bir bankada hesabinin bulunmasi 
o müsteri ile banka arasinda bir iliski kurulmus oldugu anlamini tasimamasidir. Önemli olan iliskinin kalitesi 
ve derinligidir. Banka müsteri iliskilerinin anlasilmasi noktasinda, tasarruf sahiplerinin mali aliskanliklarini ve 
ilgilerini tespit etmek, buna uygun ürün ve hizmetleri tasarlamak ve müsteriye tam hizmet sunabilmek çok 
önemli olmaktadir.(Violano ve Collie, 1992, s.9-10.) 

 
5. ARASTIRMADA KULLANILAN VERILER VE ARASTIRMANIN MODELI 

Arastirma bir bankanin çalisanlarin düsüncelerine dayanmaktadir. Veri toplama asamasinda 
önceden hazirlanan anket formu banka çalisanlarina yüz yüze görüsme yöntemi ile uygulanmis ve 
çalisanlardan kendilerine ulasan müsteri sikayetlerini degerlendirmeleri istenmistir. Toplanan veriler SPSS 
11.5 paket programi kullanilarak bilgisayar ortamina aktarilmis ve elde edilen bulgular frekans tablolari, 
çapraz tablolar yardimi ile analiz edilmistir. Toplanan veriler bankanin çalisanlarinin uygulamada karsilasilan 
sorunlarin neler olduguna iliskin düsüncelerini içerdiginden bu sorunlarin gruplandirilabilmesi amaciyla 
hiyerarsik kümeleme analizinden de yararlanilmistir. 

Arastirmada kullanilan anket formu, 182 bankaciya hizmet içi egitim sirasinda tarafimizdan 
uygulanmistir. Katilimcilarin yaklasik %35’i bankanin ürün ve hizmetlerinin pazarlanmasi dogrudan 
satisindan sorumlu olanlar ile müsteri temsilcileri olusturmaktadir. Ikinci sirada ise %29 gibi bir oranla, gise 
yetkilisi ve nakit islemlerini gerçeklestiren görevliler gelmektedir. Üçüncü orani yaklasik %13 ile bankoda 
operasyon görevinde çalisan bankacilar olusturmaktadir. Arastirmaya katilan daha az sayida bankaci ise,  
11 kisi dis islemler, 6 kisi krediler, 5 katilimci girisimci bankacilik, 3 kisi bireysel emeklilik, 2 kisi banka 
tahsilat, 1 kisi bilgisayar ve 1 kisi güvenlik görevlisidir.  

Arastirma anketini egitim bitiminde dolduran bankacilarin 111’i uzman yardimcisidir. 53 bankaci 
uzman, 14 bankaci ise yönetici yardimcisi unvani ile açiklanan görevleri sürdürmektedir.  

Arastirma sorularini cevaplandiran, 147 Bankaci Üniversite, 30 Bankaci ise Lise mezunudur. 2 
katilimci Yüksek Lisans yaptigini belirtmis, 3 kisi ise egitim durumunu belirtmemistir.  

Katilimcilarin görevleri, unvanlari ve yaslari ile de dogrudan baglanti vardir. 22-26 yas araliginda 
121, 27-35 yas araliginda 39, 18-21 yas araliginda 12 Bankaci varken, 36-64 Yas araliginda sadece 2 
bankaci vardir.  
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6. ARASTIRMANIN AMACI 
Arastirmanin amaci, bir bankanin piyasadaki faaliyetleri sirasinda mudilerine sundugu bankacilik 

ürünleri ile banka hizmetlerinin, mudilerden banka çalisanlarina yansiyan müsteri sikayetleri çesitli yönleri 
ile tespit ederek, müsteri arzu, ihtiyaç, istek ve beklentilerini en hizli ve en güvenilir bir sekilde karsilamaya 
yönelik düsünce ve öneriler gelistirmektir. Mudilerden bankanin her düzeyinde çalisanlara gelen sikayet ve 
isteklerden yola çikarak bankanin memnun müsterilerini sayisini yükseltmek ve böylece bankanin 
amaçlarini gerçeklestirmesine giden yolda öne çikan engelleri görmesine yardimci olmaktir. 

 Arastirmanin amaci, banka yönetimine ulasan mudilerle ilgili sorunlari arastirmak, bankacilik 
islemlerini gerçeklestiren personele gelen sikayetleri ögrenmek, banka yönetici ve çalisanlarina iletilen 
müsteri istek ve beklentilerini ölçmek, bankanin mudilerinin istek ve beklentilerini karsilama ölçüsünü 
siniflandirmak, mudilerin istek ve beklentileri karsilama yolunda çikan engelleri belirlemeye çalismak, sube 
ve genel müdürlük islemlerinde mudilerden gelen geri bildirimleri degerlendirebilmek, belirlenen bu 
engelleri  ile banka yönetimine etkenligi yükseltmek için bir bakis açisi vermek, bankanin rekabet stratejisi 
içinde, pazarlama taktikleri verebilmek ve çapraz satis politikalari olusturmak, rekabetin yogun oldugu ve 
kazançlarin düstügü mali piyasalarda bankanin mudilerine yogunlasmasini saglamak, bankanin kaliteli 
hizmet stratejisi içinde, gelistirilen pazarlama taktiklerine yardimci olacak güncel bir müsteri memnuniyeti 
politikasi olusturulmasina destek olmak, bankalara mevduatlarini emanet eden veya bir islem için subeye 
giden tasarruf sahiplerinin insani iliskiler açisindan hak ve menfaatlerini koruyacak temel ilke ve kurallarin 
belirlenmesine bir ölçüde yardimci olmak biçiminde siralanabilir. 
 
8. ARASTIRMANIN ISTATISTIK BULGULARI 

Tablo1. Bankacilik Islemi Müsteri Odakli

2,2
39,0
58,8

100,0

katilmiyorum
kismen katiliyorum
katiliyorum
Toplam

%

 
Bankacilar, kendi bankalarina iliskin olumlu görüsler içindedir. Genel olarak çok yüksek bir oran 

(58,8) yapilan bankacilik islemlerinin müsteri odakli oldugunu düsünmektedir. 

 Tablo 2. Bankacilik Islemleri, Finans
Ürünleri  Müsteri Isteklerini Karsilar

5,5
57,1
37,4

100,0

katilmiyorum
kismen katiliyorum
katiliyorum
Toplam

%

 
Bankalar hergün farkli bir finans ürünü veya hizmeti kitle iletisim araçlari ile tanitirken, bu ürün ve 

hizmetler mudilerin isteklerini karsiliyor mu? Bankacilarin %57.1’i mudi isteklerinin karsilanmasi derecesi 
konusunda kararsizliklarini belirtmislerdir.  

Tablo 3. Müsteri Odakli Iliski Yönetimi Egitimi Alinmasi

14,0
33,0
53,1

100,0

katilmiyorum
kismen katiliyorum
katiliyorum
Toplam

%

 
Bankacilarin yarisi müsteri iliskileri egitimi alindigini isaret etmistir. %14’lük bir kesim ise müsteri 

odakli egitim alindigi düsüncesine katilmadigini isaretlemistir. Ancak, %33 gibi yüksek bir oran kararsiz 
kalmistir. Oranin bu kadar yüksek çikmasi bu egitimlerin uygulanmasi konusunda ciddi bir çeliski oldugunu 
göstermektedir. 
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Tablo 4. Müsterilere Nazik ve YardimseverDavranilmasi

7,2
24,3
68,5

100,0

katilmiyorum
kismen katiliyorum
katiliyorum
Toplam

%

 
Görüsülen kisilerin %68,5’i bankada müsterilere nazik ve yardimsever davranildigini belirtirken, 

çok düsük bir oranda (7.2) katilimcilar bu noktada aksi düsüncede oldugunu belirtmistir.  

Tablo 5. Çalisanlarin Bbirbirlerine Nazik ve
Yardisever Davranmasi

11,6
45,9
42,5

100,0

katilmiyorum
kismen katilmiyorum
katiliyorum
Toplam

%

 
Çalisanlarin yani iç müsterilerin, birbirine nazik ve yardimsever davranilmasi  konusunda 

düsünceler çalisanlarin bu konudaki kararsizliklarini ortaya koymaktadir. Banka çalisanlari %11.6 oraninda 
mesai arkadaslarinin nazik ve bu nezaketin yardim sever davranmadiklarini düsünürken, kismen 
gösterildigini düsünenlerin orani da hayli yüksektir (%45.9). 

Tablo 6. Müsteri Sikayetlerinin Degerlendirilmesi

6,0
36,8
57,1

100,0

katilmiyorum
kismen katiliyorum
katiliyorum
Toplam

%

 
Bankacilar yaklasik %94 ile gelen müsteri sikayetlerinin alinmasi, degerlendirilmesi ve düzeltilmesi 

konusunda olumlu düsünmektedir.  

Tablo 7. Satistaki Bankacilarin Ürün
Özelliklerini Bilmesi ve Aktarmasi

10,4
40,7
48,9

100,0

katilmiyorum
kismen katiliyorum
katiliyorum
Toplam

%

 
Kredi kartlari, bireysel emeklilik, girisimcilik gibi çesitli finans ürünlerinin dogrudan satisindan 

sorumlu olan bankacilar bu ürünlerin müsteri açisindan önem tasiyan özellikleri ve faydalarini kismen dahi 
olsa bildigi düsünülmektedir (%88.6). 

Tablo 8. Müsteri Iliskileri ve Ileri
Teknolojideki Gelismler Izlenirve Uygulanir

12,1

45,1
42,9

100,0

katilmiyorum
kismen katiliyorum
katiliyorum
Toplam

%
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Bankanin müsteri iliskilerinde ileri teknolojileri izlemesi ve bu teknolojileri uygulamaya 
dönüstürüldügü düsüncesine banka çalisanlarinin %45.1 kismen katilmakla birlikte, %42.9 oraninda 
yüksek teknolojilerin gelismelerin izlenmesi konusunda olumlu düsünce tasimaktadirlar.  

Tablo 9. Müsterilerin Islem Maliyetinden Sikayeti

9,9
36,8
53,3

100,0

katilmiyorum
kismen katiliyorum
katiliyorum
Toplam

%

 
Havale masrafi, kredi karti dönem faizi EFT ücreti gibi islem maliyetlerinden sikayet edenlerin 

orani %9.9 gibi çok düsük bir oranda kalmistir. On çalisandan yalniz bir tanesi müsterilerin bu konudan 
sikayet ettigini düsünmededir. 

Tablo 10. Müsterilerin Kuyrukta Bekleme Sikayeti

11,0
21,4
67,6

100,0

katilmiyorum
kismen katiliyorum
katiliyorum
Toplam

%

 
Banka subelerinde ciddi bir sira bekleme sikayeti oldugu (67.6) yüksek bir oranda ifade 

edilmektedir.  

Tablo 11. Müsterilerin Sira Bekleme Makinesi Sikayeti

19,8
32,4
47,8

100,0

katilimiyorum
kismen katiliyorum
katiliyorum
Toplam

%

 
Sira beklemeleri düzenlemek için alinan kuyruk sira numarasi makineleri, kuyrukta beklemekten 

yakinanlari azaltmis, buna karsilik makineden numara alan mudilerin yaklasik yarisi (47.8) bu kez 
makineden sikayetini iletmistir.  

      Tablo 12. Müsterilerin Bilgisayar Sistemlerinin
Yavasligindan Sikayeti

15,4
30,8
53,8

100,0

katilmiyorum
kismen katiliyorum
katiliyorum

Toplam

%

 
Bankanin kullandigi bilgisayarlarin yazilim ve donanimlarinin yavasligi nedeni ile alinan sikayetlerin 

oraninin %53.8 gibi yüksek olmasi, bu yavas sistemlerin kullanilmasindan sadece müsterilerin degil 
bankacilarin da sikayetçi oldugunu düsündürmektedir 
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Tablo 13. Müsterilerin ATM Makinelerinden Sikayeti

28,6
46,2
25,3

100,0

katilmiyorum
kismen katiliyorum
katiliyorum
Toplam

%

 
Müsteriler ile bankalarin karsi karsiya geldigi sikayetler arasinda bir alternatif kanal ATM 

(Automated Teller Machine) elektronik dagitim kanali niteligi ile kismen öne çikmaktadir. Arastirmaya 
cevap verenlerin %70’den fazlasi ATM sikayetlerinin oldugunu belirtmistir.  

Tablo 14. Müsterilerin Kredi Karti Sikayeti

12,1

44,0
44,0

100,0

katilmiyorum
kismen katiliyorum
katiliyorum
Toplam

%

 
Müsterilerin adreslerine hesap bildirim cetvellerinin gelmemesi, dönem faizleri, limit asimi 

ücretleri, kredi kartlari ile ilgili sorunlarini çagri merkezine anlatamamasi gibi bir çok nedenle, dogrudan 
bankaya gelerek sube personeline anlatmasi toplam %88 gibi çok yüksek oranda gerçeklesmektedir.  

Tablo 15. Müsterilerin Banka Dekarasyonu ve
Oturma Yerlerinden Sikayeti

61,0
29,7

9,3
100,0

katilmiyorum
kismen katiliyorum
katiliyorum
Toplam

%

 
Müsterilerin bankanin iç dekorasyonu, fiziksel ortami, sira beklerken oturma yeri bulamamasi  gibi 

sikayetlerinin %9.3 gibi çok düsük olmasi; üst yönetimin bankanin kurum kimligi ile birlikte tefrisi ve 
mefrusatina önem verdigini gösterebilir.  

Tablo 16. Müsterinin Kural ve Talimatlardan Sikayeti

29,7
53,8
16,5

100,0

katilmiyorum
kismen katiliyorum
katiliyorum
Toplam

%

 
Bankalar kanunu, ilgili mevzuat ve sube yönetim uygulamalari nedeniyle, bankacilar mudilerinden 

çesitli yasal yükümlülükleri yerine getirmesi için, kural ve talimatlarin ciddi bir sekilde uygulanmasindan 
%70.3 oraninda sikayetçi gözükmektedir. 

Tablo 17. Bankaya Daha Fazla Müsteri Gelmesi
Için Yapilmasi Gerekenler

24,5

9,2
37,4
13,5

15,3
100,0

hiz
reklam
müsteri odakli

kaliteli hizmet
güleryüzlü yaklasim
Toplam

%
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Bankalarina daha fazla müsteri gelmesi için, müsteri odakli yaklasimin yapilmasi gerektigini 
düsünenler %37.4 bankanin islem hizinin yükseltilmesi gerektigini düsünenler %24.5 ile öncelik 
vermislerdir.  

Tablo 18. Bölümde veya Subede Müsteri Iliskileri
Açisindan Yapilmasi Gerekenler

6,8
17,8
11,6
14,4
24,0
25,3

100,0

altyapi
hiz
egitim
gelisim
kaliteli hizmet
müsteri odakli yaklasim
Toplam

%

 
Buna karsilik, ayni sorunun sube veya bölüm ayriminda cevaplandirilmasi, müsteri odakli 

yaklasimin gerektigini düsünenlerin oranini %25.3’i indirirken, hizin yükseltilmesi %17.8 ile üçüncü siraya 
inmis ve kaliteli hizmet verilmesi düsüncesi %24 ile ikinci siraya yükselmistir.  

Tablo 19. Müsteri Iliskileri Açisindan Genel Müdürlük
veya Pazarlama Bölümünde Yapilmasi Gerekenler

48,6
14,3
13,6

7,1
7,1
9,3

100,0

müsteri odakli hizmet
hiz
gelisim
genis hizmet yelpazesi
egitim
reklam, promosyon
Toplam

%

 
Bankanin genel müdürlügü ve özellikle pazarlama müdürlügü’nün %48.6 ile müsteri odakli hizmet 

verilmesini saglayacak yatirimlarin yapilmasi istegi çok açik bir sekilde ifade edilmistir.  
 

8. ÇAPRAZ TABLOLARIN DEGERLENDIRILMESI 
• Bankacilik islemlerinin müsteri odakli oldugunu düsünenler bankacilik islemlerinin, finans 

ürünlerinin de müsteri odakli oldugunu ifade etmektedir.  
• Ilginç bir sonuç olarak bankacilik islemlerinin müsteri odakli olduguna inanmayanlarin %75’i 

müsteri odakli iliski yönetimi egitimi aldiklarini söylemektedirler.  
• Bankacilik isleminin müsteri odakli olduguna inanlar ve inanmayanlarin büyük bir bölümü 

çalisanlar tarafindan müsterilere nazik ve yardimsever davranildigini belirtmislerdir. Bu noktada 
bankacilik isleminin müsteri odakli oldugunu düsünmeyenlerin tamaminin müsterilere nazik ve 
yardimsever davranildigini belirtmesi bankacilik islemlerinin müsteri odakli olabilmesi için müsterilere 
nazik ve yardimsever  davranilmasinin yeterli olmadigini göstermektedir.  

• Benzer sekilde ankete cevap verenler arasinda hizmetlerin müsteri odakli olmadigini düsünenlerin 
%50’si müsteri sikayetlerinin degerlendirildigi kanisini tasimaktadir.  

• Müsteri odakli hizmet verildigi konusunda kötümser fikir beyan edenlerden iyimser fikir beyan 
edenlere dogru gidildiginde bankanin müsteri iliskileri ve ileri teknolojideki gelismeleri izledigini 
düsünenlerin oranlarinda  artis kaydedilmektedir.  

• Müsteri odakli hizmet verildigini düsünsün ya da düsünmesin çalisanlar müsterilerin kredi karti ile 
ilgili hizmetlerde sorun yasadiklarini belirtmislerdir. Bu sonuç ile tam zit bir görüs ise müsteri odakli 
oldugunu düsünsün ya da düsünmesin çalisanlar bankanin fiziksel sartlarinin uygun oldugu 
düsüncesini tasimaktadirlar. Dolayisiyla bu yönüyle ankete cevap verenlerin müsteri odakli hizmeti 
fiziksel sartlardan ve dissal nedenlerden fazla somut bankacilik hizmetlerine baglamaktadir. 

• Bankacilik h izmetinin müsteri odakli oldugunu düsünmeyenler subede yada ilgili bölümde 
personelin egitim ve gelisimine  daha fazla önem verilmesini vurgulamislardir. Müsteri odakli hizmet 
verildigini düsünenler ise daha çok kaliteli hizmet ve hiz kavramlarini öne çikartmalidir. 
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• Bankacilik islemleri finans ürünlerinin müsteri gelisimlerini karsiladigini düsünmeyenlerden 
düsünenlere dogru gidildikçe müsteri odakli iliski yönetimi egitiminden memnuniyet ve müsterilere 
yardimsever davranildigini düsünen çalisanlarin oraninda artis kaydedilmektedir.  

• Müsteriye sunulan bankacilik islemlerinin müsterinin ihtiyaçlarini karsilamasi ile müsterilerin 
sikayetlerinin degerlendirilmesi oraninda da çok kuvvetli iliski bulunmustur. Buna paralel bir deger 
sonuçta sunulan bankacilik islemlerinin yeterli olmadiginin düsünenlerin %70’inin müsterinin bilgisayar 
sistemlerindeki yavasliktan %60’inin ise ATM kullanimindan sikayet ettiklerini belirtmeleridir.  

• Banka tarafindan verilen müsteri odakli iliski yönetimi egitimlerinin ayni zamanda çalisanlarin 
birbirlerine nazik ve yardimsever davranmalarini sagladigi çalisanlar tarafindan ifade edilmistir. Bu 
alanda verilen egitimlerin yüz yüze bankacilik ürünlerini satanlarin ürünlerin özelliklerini daha iyi 
kavrayarak müsterilere aktardiklari ve alinan egitim sayesinde müsterilerle kurulan iliskilerin 
müsterilerin kural ve talimatlarda kaynaklanan sikayetlerini azalttigi da diger önemli bulgulari 
olusturmaktadir.  

• Banka çalisanlarinin birbirlerine karsi olan davranislarinin müsterilere karsi olan davranislari ile 
paralellik gösterdigi anlasilmistir. Çalisanlarin birbirine karsi olumlu davranislari müsterilere karsi da 
olumlu davranmalarina yol açmaktadir. Benzer bir durum müsterilere karsi nazik ve yardimsever 
davranilmasi ile müsteri sikayeti degerlendirmesi arasinda da paralellik bulunmaktadir. 

• Müsteri sikayetlerinin degerlendirilmesi ile bankadan müsteri iliskileri ve ileri teknolojideki 
gelismelerin izlenmesi arasinda iliski bulunmaktadir. Zira bankanin yüksek teknoloji ile hizmet sunmasi 
müsterilerin sikayetlerinin degerlendirilmesini dogrudan etkilemektedir.  

• Müsteri sikayetlerinin büyük kismini sira beklemeden kaynaklandigi çalisanlar tarafindan ifade 
edilmektedir. Bulgulara göre, müsteri sikayetlerinin tam olarak degerlendirmedigini belirten çalisanlarin 
%91’i müsterilerin yogun sekilde sira bekledigi düsüncesini tasimaktadir. Bu gruptaki çalisanlarin 
%72’si müsterilerin kredi karti sorununa ön plana çikarmaktadirlar. 

• Bankada yüksek teknolojideki gelismelerin islendigini düsünenlerin yaklasik yarisi (%43.6) buna 
ragmen müsterilerin bilgisayar sistemindeki yavasliktan sikayet ettikleri düsüncesini tasimaktadirlar. 
Bununla birlikte ATM için bu oran (%20) civarindadir. Bu  sonuç ATM teknolojilerinin genel olarak 
banka içinde kullanilan bilgisayar teknolojilerinden daha iyi oldugunu göstermektedir. 

 
10.KÜMELEME ANALIZINDEN ELDE EDILEN BULGULAR 
 Arastirmada banka çalisanlarinin müsterilerin olabilecek sikayetlerine iliskin düsünceleri alinmistir. 
Dogal olarak bu konuda çok sayida sikayetten söz edebilmek mümkündür.  
 Bu nedenle hiyerarsik kümeleme analizinden yararlanilarak  siralanan sikayetlerin 
gruplandirilmasina çalisilmistir. Hiyerarsik kümeleme analizi siniflamaya dayali çok degiskenli istatistik 
yöntemler basligi altinda yer alan ve uygulamada sikça kullanilan bir analizdir. 
 Kümeleme analizinde gruplanacak olan degiskenler arasindaki uzakliklar hesaplanir ve hiyerarsik 
kümeleme metotlarindan yararlanilarak gruplama islemi gerçeklestirilir. Uzakliklarin ve kümelemenin 
belirlenmesinde degisik ölçü ve yaklasimlardan yararlanilabilir. Burada konunun ayrintilari üzerinde 
durulmayacaktir. (Güler,1999) 
 Yararlanilan üç farkli kümeleme yönteminde genel olarak banka çalisanlarinin müsterilerin 
sikayetlerinin 12 farkli kümede toplandiklari anlasilmistir. Buna göre olusturulan kümeler; 
Küme 1    Çalisanlar birbirine nazik/   Sira bekleme makinesi sikayeti 
Küme 2    Müsteri odakli iliski yönetimi egitimi/ATM sikayeti 
Küme 3    Dekorasyon ve oturma yerleri 
Küme 4    Teknolojik gelisimler izlenir/Bilgisayar yavasligi 
Küme 5    Bankacilar ürün özelliklerini bilir ve müsteriye aktarir./ Kural ve talimat sikayeti 
Küme 6    Islem maliyeti sikayeti 
Küme 7    Müsteri sikayeti degerlendirilir 
Küme 8    Kredi karti sikayeti 
Küme 9    Müsterilere nazik ve yardimsever 
Küme 10  Sira bekleme makinesi sikayeti 
Küme 11  Bankacilik islemleri finans ürünleri müsteri isteklerini karsilar 
Küme 12  Bankacilik islemi müsteri odakli 
seklindedir.  
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 Dikkat edilecek olursa olusturulan kümeler içinde 4. küme hariç olusturulan gruplar içinde anlamli 
bir bütünlük veya mantiksal bir toplanma bulunmamaktadir. Bu sonuç bankacilik alaninda karsilasilabilecek 
sorunlarin her birinin çalisanlarin gözünde ayri bir yere sahip oldugunu ve birlestirilmelerinin mümkün 
olamayacagi seklinde yorumlanabilir. 

 
SONUÇ  

Bankacilikta yeni yasalar, standart ücretler, çesitli vergiler ve çesitli düzenlemelerin hizla 
yapilmasindan önce bu konulara müsterilerin gözüyle bakilmasinda yarar vardir.  

Bankacilik ve finans konularinda çalisan her kesimin bildigi müsteri sik ayetleri konularinin kamu 
oyunun diger kesimleri için de giderek daha önemli olmaya basladigini unutulmamalidir. 

Bankacilikta hizmet pazarlanmasi soyut ve karmasik ölçülmesi zor bir konudur. Müsterilerin 
ihtiyaçlarini anlayan ve bunlari etkili olarak karsilayan bankalar daha basarili olacaktir. Bankacilik ürün ve 
hizmetlerin pazarlamasi, artik somut ürünlerin pazarlanmasindan farkli derinlemesine bir uzmanlik alani 
olmustur. Hizmet kalitesi, banka pazarlanmasinin müsteriler açisindan önemli ve farkli bir alanidir. Hizmet 
kalitesi,  alaninda banka müsterilerinden gelen müsteri sikayetlerinin alinmasi, toplanmasi, 
degerlendirilmesi ve çözülmesi gerekebilir. 

Hizmet kalitesini gelistirmek için müsteri sikayetlerinin derlenmesi, gruplandirilmasi için istatistiksel 
olarak incelenmesi bankacilik kazançlarini yükseltecek bankalarin hedeflerine ve isletme amaçlarina 
ulasmasini kolaylastirabilir. 
 Bankacilikta müsterilerden gelen her türlü olumlu övgüler ve olumsuz sikayetler sürekli olarak 
alinarak, degerlendirilerek, gereken çagdas düzenlemeler önceden yapildigi taktirde ve bankalarimizda 
mudilerle iliskiler konusundaki çalisma usul ve esaslari kisisel satisi da kapsayacak bir sekilde bir 
yönetmelikle düzenlendigi taktirde ülkemizde bankacilik daha da mükemmel bir noktaya gidebilir. 
 Bankacilarin ticari ve bireysel mudilerle çalisma usul ve esaslarini gösteren bir yönetmelikle 
baglantili, genis kapsamli müsteri odakli bankacilik egitimleri düzenlendigi ve sürdürüldügü taktirde, 
bankacilik islemlerinin gerçeklestirilmesi için gereken teknolojik donanima ek olarak insan kaynaklarinin 
deneyimi yükselecek ve müsteri beklentilerinin ötesinde hizmet verecek olan bankalarimizin kaynaklarini 
daha etkin kullanarak mali amaçlarini gerçeklestirmesi kolaylasabilir. 
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ÖZET 

Bu çalismada; pazarlama konusunda Avrupali akademisyenlerin görüsleri incelenerek pazarlama 
teorisinin gelisimine sagladiklari katkinin bir degerlendirilmesi yapilmistir. Içinde bulundugumuz bilgi 
çaginda ortaya çikan hizli ekonomik, sosyal ve teknolojik gelismelere ragmen pazarlama teorisinin yavas 
ilerledigine ve bugünkü sekliyle 1960’li yillardan kalinti olarak nitelendirilebilecegine isaret eden bu 
akademisyenler; pazarlamanin gelistirilmesi için daha fazla sistemik örnek olay arastirmasina dayali 
çalismalarin gerektigini düsünmektedirler. Çalismada karsilastirmali olarak Amerikan tarzi pazarlama olan 
pazarlama karmasi paradigmasi ile Avrupa tarzi pazarlama olan Iliskisel Pazarlama kavramlari ele alinarak 
iliskisel pazarlamanin üstünlükleri ortaya konulmaya çalisilmistir.  

Türkiye’deki KOBI’lerde pazarlama kavramina, özellikle 1990’li yillarla birlikte giderek daha fazla 
ilgi gösterilmeye baslamistir. Ancak pazarlama faaliyetlerinde bulunmak isteyen KOBI’ler nasil bir yaklasim 
ile bunu basarabilecekleri konusunda oldukça yetersiz kalmaktadirlar. KOBI’lerin pazarlama konusunda 
daha yetkin olabilmelerine katkida bulunmak amaciyla bazi öneriler sunulmustur.  

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Iliskisel Pazarlama, KOBI’ler, Avrupa Yaklasimlari. 
 
1. GIRIS  
 Son yillarda pazarlama alaninda pek çok yeni gelisme olmakta, yeni kavram ve tekniklerden söz 
edilmektedir.  Bilgi çaginin baslamasi, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelismeler, rekabetin artmasi gibi 
faktörler isletmelerin pazarlama gündemini temelden degistirmektedir. Artik 1960’li yillarda ortaya atilmis 
olan pazarlama karmasi (4P) paradigmasi pek çok isletme için ise yaramamaktadir. Bunun farkina varan 
bazi yazarlar; 5P, 6P, 7P, 8P ve 12P gibi tamamlayici yeni faktörlerle klasik 4P paradigmasini  
güçlendirmeye ya da gelistirmeye çalismaktadirlar. Bu açidan bakildiginda eksiklikleri pek çok kisi 
tarafindan algilanmis bulunan 4P paradigmasi yerine, bu çalismada deginilecek olan Avrupa yaklasimiyla 
pazarlama olan “Iliskisel Pazarlama” yaklasiminin “Pazarlama Karmasi (4P)” paradigmasina göre 
üstünlükleriyle Türkiye’deki KOBI’lerin de gündemine girerek yayginlasmaya baslamasinin daha yararli 
olacagi düsünülmektedir.  

Kuzey Avrupali pazarlama bilim adamlari tarafindan gelistirilen iliskisel pazarlama kavrami, 
pazarlama anlayisinda ortaya çikan en önemli degisimlerden birisidir. Isletmeler, pazarlama kavraminin 
temelini teskil eden degisim süreci üzerine odaklanarak üretici-tüketici iliskisinin sadece isleyisiyle degil, bu 
süreçte yasanan iliskinin karakteri ve yapisi üzerinde durmaktadirlar. Baska bir ifadeyle, üretici-tüketici 
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iliskisinde sadece degisime konu olan degerler degil, degisim olayinin kalitesi ve taraflar arasindaki 
yakinlasmanin da önemli oldugu vurgulanarak iliskisel pazarlama kavraminin öneminin ortaya çikmasini 
saglamaktadirlar. 

Markalasma sürecine girmek isteyen KOBI’ler, pazarlama faaliyetlerini basariyla yürütebilecek bir 
model olusturmazlarsa marka yaratmanin yalnizca bir hayal oldugunun bilincinde olmalidirlar. Bu 
çalismada, KOBI’lere önemli bir isik kaynagi olacak iliskisel pazarlama yaklasimi anlatilacak ve KOBI’ler için 
öneriler sunulacaktir.  

 
2. YENI EKONOMI KOSULLARINDA PAZARLAMA 

Bilgi çagi, küresellesmeyle birlikte rekabetin çok yogun oldugu pazarlari yaratmistir. Müsteriler, 
rekabetçi sunumlarin daha fazla farkindadirlar, fiyata duyarlidirlar ve geçmise göre talepleri degismistir. 
Yeni ekonomi, isletmelerin odaklarini ve pazardaki konumlarini yeniden belirleme zorunlulugunu ortaya 
çikarmistir.  

Bu gelisme ve yaklasimlarin pazarlamaya dogrudan etkilerine bakildiginda; toplam kalite 
yönetiminin müsteri odakliligi ve müsteri tatminini esas almasi (Deming, 1998), iliskisel pazarlama 
paradigmasinin pazarlama fonksiyonu ile diger fonksiyonlari bütünlestirme çabalari (Gummesson, 1996), 
kismi-zamanli pazarlamacilar yaklasimi (Gummesson, 1987), hizmet pazarlamasi ve endüstriyel 
pazarlamanin öneminin artmasi, degisim mühendisliginin süreç yönetimi anlayisi (Hammer ve Champy, 
1994) ve bunun yaninda pek çok etkili faktörü görmek mümkündür. Sayilan bu gelismelerin disinda 
pazarlama çesitli faktörlerden de etkilenmektedir (Grönroos, 1990b; Piercy ve Cravens, 1995; Trim, 2002): 

• Üretilen mal ve hizmetin dogasi, 
• Isletmenin içinde bulundugu dis çevre kosullari, 
• Müsteri çevresi, 
• Degisen iç çevre kosullari ve 
• Pazarlama stratejisi.  
Pazarlama karmasi (4P) paradigmasinin sinirli gerçek dünya verisine dayanmasi, tüketim mallari 

pazarlamasiyla sinirli kalmasi ve Avrupali pazarlama gurularinin orijinal katkilarina yer vermemesi nedeniyle 
elestirilmektedir. Iliskisel pazarlama paradigmasi ise; ekonomik, sosyal ve teknolojik gelismelerle birlikte 
sürekli gelistirilmesi ve bugünün is dünyasini daha etkili bir sekilde yorumlamasi nedeniyle tercih edilen bir 
anlayis olarak görülmektedir.  

 
3. PAZARLAMA FELSEFE MI FONKSIYON MU? 

Pazarlamanin tarihsel gelisimi içinde, pazarlama kavraminin felsefe, fonksiyon ya da ikisi arasinda 
bir noktada oldugu seklinde yapilan degerlendirmeler (Üner, 2003) pazarlama anlayisini sekillendiren en 
önemli tartisma konusu olmustur. 1960’li yillara kadar pazarlama fonksiyon olarak degerlendirilmis, sadece 
ünlü yönetim bilimci Drucker (1954), “Pazarlama ayri bir fonksiyon seklinde düsünülmeyecek kadar 
temeldir.....isletmenin bütünüdür” diyerek pazarlamanin bir felsefe olmasi gerektigini söylemistir. Ardindan 
Bartel (1970), “Pazarlama kurumsal bir süreçtir” diyerek ve Baker (1971), “bir isletme felsefesi olarak 
pazarlama.....” seklinde bir tanimlamada bulunarak pazarlamanin bir felsefe olduguna isaret etmislerdir. 
Ancak 1970’li yillarda pazarlama karmasi (4P) paradigmacilari, halen pazarlamanin fonksiyonelligine iliskin 
tanimlamalarina devam etmislerdir (Üner, 2003). Buna karsilik sebeke yaklasimini temel alan iliskisel 
pazarlama paradigmacilari ise, pazarlamanin daha çok felsefi olarak ele alinmasi geregini ortaya 
koymuslardir (Üner, 2003).  

 
4. ILISKISEL PAZARLAMA PARADIGMASI  

Iliskisel pazarlama paradigmasi arastirmacilari, iliskisel pazarlama paradigmasinin gelisimine ve 
öneminin artmasina katkida bulunan farkli faktörleri tanimlamislardir. Bunlar (Peppers ve Rogers, 1995; 
Bitner, 1995; Buttle, 1996: 17): 

• Artan küresel rekabet, 
• Daha fazlasini isteyen müsteriler, 
• Tüketici pazarlarinin gittikçe daha fazla bölünmesi, 
• Müsteri satin alma davranislarinin hizla degismesi, 
• Kalitede sürekli yükselen standartlar, 
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• Sürekli bir rekabet avantaji yaratmak için kalitenin tek basina yetersizligi, 
• Tüm mal ve hizmetlerde teknolojinin etkisi ve 
• Geleneksel pazarlamanin isletmenin hedeflerine ulasmasindaki etkisinin azalmasi. 
Günümüzde pazarlama, müsteriyi elde tutmaya ve baglilik olusturmaya odaklanmak 

durumundadir. Geleneksel olarak isletmenin satis gücü, satis hacmini arttirarak karliliga ulasmada yeni 
müsterilerden yararlanmak ister ve bu yüzden yapilan her bir faaliyet, mevcut müsterilerin tüketimlerini 
arttirmak yerine müsteri portföyüne yeni müsterileri katmak yönündedir. Bir isletme kuskusuz yeni 
müsterilere ulasmali ve müsteri portföyüne yeni isimleri eklemelidir. Ancak bunu yaparken, yeni müsteri 
kazanma ile eski müsteriyi elde tutmanin maliyetlerini karsilastirmalidir. Bilindigi gibi, eski müsteriyi elde 
tutmanin maliyeti yeni müsteriyi kazanma maliyetinden daha düsüktür. Bu yüzden iliskisel pazarlama 
anlayisinda, pazarlama amaçlarinin gerçeklestirilmesinde öncelikle, var olan müsterinin tüketiminin 
arttirilmasi, ardindan yeni müsterilere ulasma benimsenmekte ve müsterinin yasam boyu degerine 
ulasilmaya çalisilmaktadir.  

4P pazarlama anlayisinin, uzun dönemli müsteri iliskilerini kurmayi ve bunlari sürdürmeyi olumlu 
biçimde gelistirmeye yönelik bir bakis açisina sahip olmadigi bilinmektedir (Holmlund ve  Koch, 1996). 
Gummesson, hem pazarlama karmasi hem de iliskisel pazarlama kavramlarini degerlendirerek iliskisel 
pazarlamanin yalnizca yeni bir paradigma olmadigi, ayrica pazarlama yönelimli yeni bir yönetim kuraminin 
baslangici oldugu sonucuna ulasmaktadir (Gummesson, 2002).  

 
5. PAZARLAMA KARMASI PARADIGMASINDAN ILISKISEL PAZARLAMAYA GEÇIS 

Pazarlama kavraminin gelisimi incelendiginde, kavramin ürün anlayisindan günümüze dek geçirdigi 
asamalar boyunca çesitli anlamlar kazandigi görülmektedir. Ürün anlayisinin geçerli oldugu kitlik 
dönemlerinde pazarlama kavramindan söz edilmezken; ürün arzinin arttigi dönemde isletmeler tarafindan 
benimsenen satis anlayisinda pazarlama, satis kavrami ile bütünlestirilmistir. Ancak artan rekabet ile 
birlikte isletmelerin içinde bulundugu is ve pazarlama çevresi degistiginde pazarlamanin, müsterinin 
degisen gereksinimlerine karsilik vermeye odaklanan bir faaliyet oldugu ortaya çikmistir. Artik önemli olan, 
yalnizca müsterinin degisen gereksinimlerine uygun karsilik vermek degil, bunun disinda bireysel müsteri 
gereksinimlerini de karsilamaktir. Özellikle bu dönemde, müsterilerle uzun dönemli iliskiler kurmak ve bu 
iliskileri bagliliga dönüstürmek, yeni akimla birlikte karliligin anahtari haline dönüsmüstür (Helm, 2001). 
Iliskisel pazarlamada önemli olan nokta müsterilerin sadik birer dost olmasini saglamaktir. Degisim 
esnasinda müsteriyle sicak iliskiler kurarak samimiyeti gösterebilmek iliskisel pazarlamanin özünü 
olusturmaktadir. 

Pazarlama alanindaki akademisyenler ve uygulamacilar, iliskisel pazarlamayi destekleyen 
kavramlari içeren ve bu yeni felsefeyi açiklayan, farkli tanimlar ileri sürmüslerdir. Ilgili literatür 
incelendiginde, genel kabul görmüs bir iliskisel pazarlama tanimi bulunmamasina karsin; farkli 
arastirmacilarin, isletmeyi etkileyen iç ve dis çevredeki iliskileri belirledikleri; böylece yeni pazarlama 
stratejilerini açiklamayi kolaylastiran kavramlari ve anlayislarini ortaya koyduklari görülmüstür.  Örnegin 
Grönroos’a göre iliskisel pazarlama, “isletmenin amaçlarina ulasmasini saglamak için, müsteri ve baska is 
ortaklariyla iliskinin kurulmasi, sürdürülmesi ve bu iliskinin kapsaminin zenginlestirilmesidir” (Grönross, 
1996). Bu tanima göre iliski karliligi, pazarlamanin hedeflerinden birid ir. Aslinda bu yaklasimin odak 
noktasini, tatmin paradigmasi olusturmaktadir ki bu, iliskisel pazarlama anlayisinin özüdür. Bu paradigma 
ile ilgili kaynaklar incelendiginde su varsayimlar ortaya çikmaktadir: 

• Müsterilerin satin alma davranislari, onlarin kalite ve tatmine iliskin algilamalarina dayalidir. 
• Müsteriler,  ürün seçiminde ve satin almada tam bir özgürlüge sahiptirler. 
• Sadik müsteriler daha az sadik olan ya da baglilik göstermeyen müsterilere göre daha karlidir. 
Iliskisel pazarlamanin islevini, müsteriyi bulmak ve ele geçirmek olarak belirten Cristopher, isletme 

müsterileriyle uzun dönemli iliskiler kurmak ve bunu sürdürmek istiyorsa müsteri hizmeti ve kalitesi üzerine 
yogunlasmasi gerektigini belirtmektedir (Cristopher, 1991). Kandapully ve Duddy’e göre iliskisel pazarlama, 
her bir tüketiciyle iliski kurma, bu iliskiyi tanimlama ve sürdürmeye yönelik isletme çabalaridir (Kandapully 
ve Duddy, 1999).  

Iliskisel pazarlamayla ilgili yapilan diger tanimlara da bakildiginda, kavramin ilk ortaya çikisinda 
iliskisel pazarlamanin kapsaminda yalnizca müsteriyle kurulan iliskiler ele alindigi görülmektedir. Ancak 
isletmenin rekabet üstünlügü kazanmasinda yalnizca müsterilerle uzun dönemde kurulan karli iliskilerin 
degil, ayni zamanda isletmenin is iliskisi içinde bulundugu tedarikçiler ve dagitim kanalinin baska üyeleriyle 



 384 

kurulan iliskilerde çok önemlidir.  Bu yönde, iliskisel pazarlama anlayisinda iki ayri akim çikmistir. 
Isletmenin tedarikçiler, dagitim kanali üyeleri ve is iliskisinde bulundugu baska isletmelerle olan iliskisini 
müsterilerle kurulan iliskilerle birlikte ele alan ve kurulan tüm iliskilerde uzun dönemli doygunlugu 
hedefleyen bu yeni akima  ilgili literatürde, neo-iliskisel pazarlama adi verilmektedir Healy ve digerleri 
2001).  

Iliskisel pazarlama yoluyla müsteri hizmeti, kalite ve pazarlama bütünlesmektedir. Iliskisel 
pazarlama su alanlarda kolaylik saglamaktadir (Christopher ve digerleri, 1991): 

• Müsteriyi elde tutmaya odaklanma, 
• Daha üst düzeyde mal/hizmet yararlari sunma, 
• Uzun dönemli vizyonu izleme, 
• Örnek olabilecek müsteri hizmetleri üzerinde durma, 
• Müsteri baglantilarini öngörme ve  
• Bütünüyle istenen kaliteye ulasma. 
 

6. ILISKISEL PAZARLAMA YAKLASIMINDA PAZARLAMA ÖRGÜTLENMESI 
Pazarlama fonksiyonunu diger isletme fonksiyonlarindan ayiran fonksiyonel örgütlenme, 

pazarlama felsefesinin tüm isletme çalisanlarinin zihinlerine yerlestirilememesine neden olmaktadir. 
Isletmenin önemli bir kisminin pazarlama egitiminden yoksun olusu, müsterilere sadece müsteri iliskisi 
hayat seyrinin baslangiç ve satin alma asamalarinda yüksek düzeyde ilgi gösterilmesine yol açar. Tüketim 
ve kullanim sürecinde, iliskinin pazarlama bölümü disi personel tarafindan yönetilmesi, müsteri 
düsüncelerinin gerektigi sekilde dikkate alinmamasi sonucunu ortaya çikarir. Nitekim, özellikle KOBI’lerde 
ve hizmet isletmelerinde isletme içerisinde pazarlama bölümü çalisanlarinin yani sira kendi alanlarinin 
uzmani olan diger bazi çalisanlarda pazarlama sürecine katilacaklardir (Üner, 2003). Bu durum, fonksiyonel 
pazarlama örgütlenmesinin yetersizliginin bir göstergesidir.  

Süreç tipi pazarlama örgütlenmesinde; pazarlama faaliyetlerinin sorumlulugu, pazarlama uzmani 
olmayan diger çalisanlar tarafindan da paylasilir ve yakin faaliyetler entegre edilerek süreçler olusturulur. 
Özellikle hizmet sektörünün gelismesi (Heskett, 1986; Fisk ve digerleri, 1993) ve müsterilerle uzun dönemli 
iliskilerin gelistirilmesi geregi (Hakansson ve Sharma; 1996) uzun yillar boyunca süregelen pazarlamanin 
birim/bölüm seklinde örgütlenmesi hegemonyasini kirmis (Laing ve McKee, 2000) ve yeni bir örgütlenme 
sekli gereksinimini ortaya çikarmistir. Zira tüketici pazarlarindan farkli olarak, sadece satis ve pazarlama 
çalisanlarinin tüketici ile karsilasmasinin aksine; KOBI’lerde ve hizmet sektöründe tüm çalisanlarin 
müsteriyle etkilesim içinde olabilecegi gerçegi, pazarlamanin sadece pazarlama bölümüne 
birakilamayacagini ve süreç tipi örgütlenme geregini ortaya koymaktadir.   

Zaten bu noktada pazarlama hakkinda ortaya atilan bir dar görüsü belirtmek gerekir. Bu dar 
görüs, pazarlamanin aslinda yalnizca isletmenin bölümlerinden biri oldugunu söylemektedir. Tabii ki 
isletmelerde pazarlama konusunun ele alindigi ve bu konuda çalismalarin yürütüldügü bir pazarlama 
bölümü olabilir. Ancak, pazarlama ile ilgili yaklasim ve uygulamalar, isletmenin yalnizca bu bölümünde ele 
alinirsa, isletmenin fena halde tökezleyebilecegi unutulmamalidir. Hewlett-Packard’in kurucularindan olan 
David Packard’in su bilgece sözlerine kulak vermek gerekir (Kotler, 2000): “Pazarlama, yalnizca pazarlama 
bölümüne birakilamayacak kadar önemlidir”. 

Fonksiyonel bölümleri birakip süreç ekipleri olusturmaya baslayan bir isletmenin, pazarlama 
bölümüne gereksinimi olmayabilecektir. Isletmelerin çogu son zamanlarda fonksiyonel bölümlendirmeden 
sogudular. Çünkü bu bölümleri kendi çikarlarinin pesinde kosan depolar olarak görmeye basladilar. Buna 
göre, satin alma bölümü, kendi satin alma maliyetlerini düsürmeye çalisacaktir. Ama bu da bazen ürün 
kalitesini düsürme pahasina olur. Sevkiyat bölümü, müsterilerin malin ellerine geçmesi için daha uzun süre 
beklemeleri gerekse bile, tasima maliyetleri düsük olan demiryolunu havayoluna tercih edebilir (Kotler, 
2000). Bu açidan, bölümler arasi çatismalari önleyen, örgütsel amaçlar çerçevesinde fonksiyonlari entegre 
eden süreç yaklasimi, müsteriler nezdinde isletmelerin bütünsel imaji için önemlidir.  

Müsterinin merkeze yerlestirildigi bugünün is dünyasinda, “müsteri bulma ve müsteriyi memnun 
etme” isi sadece pazarlama bölümüne ait bir kavram olmamalidir. Bugünün çagdas isletmeleri bütün 
çalisanlarinin müsteri merkezli yaklasimla olmasa da, müsteri memnuniyetine yönelik bir yaklasimla hareket 
etmelerini saglamaya çalismaktadir (Kotler, 2000). Sonuç olarak; süreç tipi pazarlama örgütlenmesi, bütün 
çalisanlarin müsteri odakli olmasini fonksiyonel örgütlenmeye göre daha fazla saglayabildigi için daha fazla 
tercih edilebilecek bir örgütlenme tipi olarak gözükmektedir.  
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7. KISMI ZAMANLI PAZARLAMACILAR 
Son yillarda pazarlamanin bir fonksiyondan daha çok uygulamasina tüm fonksiyonlarin katildigi bir 

grup deger ve süreçler olarak görülmeye baslanmasi (Moorman ve Rust, 1999) pazarlama sorumlulugunun 
yaygin bir sekilde paylasilabilecegi konusunu gündeme getirmektedir. Kismi zamanli pazarlamacilar 
yaklasiminda; geleneksel pazarlama fonksiyonlari olan pazarlama arastirmasi ve pazarlama karmasi 
faaliyetlerini pazarlama bölümü yerine getirirken, interaktif pazarlama faaliyetlerini yani müsteriyle 
karsilasmadaki etkilesimleri ve burada müsteri odakli faaliyette bulunma görevini ise pazarlamaci olmayan 
diger isletme çalisanlari yerine getirmektedirler (Üner, 2003). Hatta; Grönroos (1990), iddia etmektedir ki, 
isletmelerde sadece reklam, halka benimsetme ve fiyatlandirma faaliyetlerini pazarlama bölümü yerine 
getirmeli bunun disinda kalan faaliyetler ise, kismi-zamanli pazarlamacilar tarafindan yerine getirilmelidir. 

Iliskisel pazarlama paradigmasinda detayli bir sekilde açiklandigi gibi isletmede her çalisan bir 
kismi-zamanli pazarlamaci gibi (Gummesson, 1987) hareket ettiginde fonksiyonel örgütlenme geregi 
tamamen ortadan kalkmaktadir. Kismi-zamanli pazarlamaci ifadesi, pazarlama örgütlenmesindeki 
gelismeler isiginda yükselmis bir ifadedir. Kismi-zamanli pazarlamacilar, tam zamanli pazarlama uzmani 
olmayip müsteri iliskilerini güçlendirebilen isletme çalisanlaridir (Üner, 2003). Bu çalisanlar, pazarlamanin 
geleneksel fonksiyonlari disinda kalan interaktif fonksiyonlari gerçeklestirirler. Interaktif pazarlama 
fonksiyonlari; “pazarlama bölümü disinda pazarlama” seklinde de adlandirilip, alici ve saticinin hizmet 
tecrübesindeki etkilesimini ifade eder (Üner, 2003). 

 
8. KOBI’LERDE PAZARLAMA 
 Bu bölümde KOBI’lerin pazarlamada karsilastigi sinirlamalara deginilecek, ardindan KOBI’lerde 
pazarlama faaliyetleri anlatilacaktir.  
 
8.1. KOBI’LERIN PAZARLAMADA KARSILASTIGI SINIRLAMALAR 

Bilindigi üzere KOBI’ler kendilerine özgü bir takim özelliklere sahiptir. KOBI’lere uygun pazarlama 
örgütlenmesi modelini seçmek için bu özelliklerini dikkate almak gerekir. Bu sinirlayici özellikler asagidaki 
gibi özetlenebilir (Carson,1990 ve Schneider, 2005):  

a. Bütçe Kisiti: KOBI’ler, pazarlama faaliyetleri için genellikle düsük bütçe ayirabilmektedirler. Bu 
yüzden gerekli pazarlama faaliyetlerini gerçeklestirememekte ve nitelikli pazarlama çalisanlari istihdam 
edememektedir. 

b. Küresellesememe: Ikinci olarak KOBI’ler uluslar arasi pazarlara açilmakta zorlanmaktadirlar. 
Özellikle ihracatta yaygin ve güçlü bir aga sahip olamamaktadirlar. 

c. Plan Eksikligi: Üçüncü olarak KOBI’ler nakit, zaman ve harcama kisitliligindan dolayi 
planlamaya çok fazla önem vermezler. Operasyonel ve günlük çalismalara agirlik vermekte veya tercih 
etmektedirler.  

d. Arastirma Yapilmasi: Pazar firsatlarinin, mevcut ve gelecek durumun, rakiplerin ve pazar 
egilimlerinin temel olarak arastirilmasi gerekir. Ancak KOBI’ler pazarlama arastirmasina gereken önemi 
vermemektedirler. 

e. Tanitim Sorunlari: Besinci olarak KOBI’ler reklam, fuar ve sergilere katilma, alicilarla karsilikli 
veya yüz yüze görüsme gibi tanitim faaliyetlerine sinirli bir öncelik ve önem verirler.  

f. Pazara hakim olamama: Altinci ve son olarak KOBI’ler piyasada fiyat tespitinde birtakim 
zorluklarla karsilasmakta ve maliyetlerdeki artislari fiyatlara yansitamama ve kâr elde edememeleri 
sonucuyla sik sik karsilasmaktadirlar. 

 
8.2. KOBI’LERDE PAZARLAMA FAALIYETLERI 

KOBI’lerin pazarlama konusunda, satis faaliyetlerini pazarlamaya iliskin taktikleriyle birlikte 
yürütebilecek bir program uygulamalari en etkili (Schneider, 2005) ve verimli bir yol olarak gözükmektedir. 
Pazarlama faaliyetleri için ayrilacak bütçenin gider olarak görülmesi yerine uzun vadeli marka olusturma 
sürecinin ilk adimlari olarak görülmesi de bu asamada gereklidir.   

KOBI’ler bugünün is dünyasinda hayatiyetlerini devam ettirebilmeleri amaciyla asagidaki 
pazarlama faaliyetlerini yerine getirmelidirler: 

• SWOT (firsat/tehdit ve güçlü/zayif yönler) analizi yapmak, 
• Müsteri çevresini analiz etmek, 
• Pazari bölümlendirerek hedef pazarlari belirlemek, 
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• Pazarlama stratejileri gelistirmek, 
• Hitap edilen pazara uygun bir konumlandirma ya da yeniden konumlandirma stratejisi 

olusturmak, 
• Seçilen pazarlama stratejilerine uygun pazarlama karmasini belirlemek,  
• Tek basina ihracatin zor oldugu durumlarda sektörel dis ticaret sirketleri (SDTS) araciligiyla 

yurt disi pazarlara açilmak, 
• Müsterilerle ve diger ilgili taraflarla iliskileri sürdürmek ve gelistirmek, 
• Müsteri tatmin arastirmalari yapmak, 
• Rekabet üstünlügü bulunmayan mal veya hizmetler yerine yeni mal veya hizmetler 

gelistirmek, 
• Bayilerle birlikte ortak reklam kampanyalari yürütmek ve  
• Bölgesinde veya yurt çapinda sosyal sorumluluk amaçli faaliyetler yürütmek.  
 

9. KOBI’LER IÇIN PAZARLAMA ÖNERILERI VE SONUÇ  
  Basta MPM’nin Kayseri, Afyon, Balikesir, Mersin, Karaman ve Adana Verimliligi Artirma 

Projelerinde (MPM, 1999-2000-2001-2003-2004a-2004b) ve Türkiye genelinde gözlemlendigi gibi 
KOBI’lerde pazarlama faaliyetlerine gereken önemin verilmedigi, kavram olarak “pazarlama” ve “satis”in ya 
birbiriyle karistirildigi ya da ikisinin ayni faaliyetler oldugu düsünüldügü, pazarlama bölümünün kurulmadigi 
ve bazi pazarlama faaliyetlerinin de ya satis bölümü çalisanlarinca ya da üst düzey yöneticiler tarafindan 
gerçeklestirildigi bir gerçektir.  

Burada sunu belirtmek yanlis olmayacaktir: Mevcut durumda KOBI’lerde pazarlama bölümünün 
olmamasi ve pazarlama faaliyetlerinin de diger bölüm çalisanlari ve yöneticileri tarafindan yerine getirilmesi 
bir yanlislik degil, pazarlamaya önem verilmemesi hiç degil; aksine süreç tipi pazarlama yaklasimi ve kismi 
zamanli pazarlamacilar yaklasimlarina bilinçli sekilde olmasa da uygun hareket edilmesi anlamina 
gelmektedir. Bu açidan kurumsallasma adi altinda mutlaka pazarlama bölümü kurulmasi KOBI’lerde ek 
kaynak gereksinimi, gereksiz yere formellesme ve ek istihdam gereksinimi doguracagindan dolayi dogru 
görülmemektedir.  

Hem KOBI’lerde pazarlama konusunda yasanan mevcut durumun reorganizasyonu açisindan hem 
de pazarlama faaliyetlerinin daha kolay ve etkili bir sekilde uygulamaya alinabilmesi açisindan KOBI’lerin 
iliskisel pazarlama yaklasimini benimsemesi ve kismi zamanli pazarlamacilar yaklasimini acilen uygulamaya 
almalari gerekmektedir. KOBI’lerde kismi-zamanli pazarlamacilar, müsteri iliskilerini güçlendirmek amaciyla 
pazarlamanin geleneksel fonksiyonlari disinda kalan faaliyetleri yerine getirirler. Müsteri ile yakin iliski 
durumlarinda müsteri odakli davranarak isletmelerini en basarili sekilde temsil ederler.  
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ÖZET 

Geleneksel rekabet iliskilerinin ve araçlarinin önemli ölçüde etkisini kaybettigi günümüzde müsteri 
ve isletme arasindaki iliski önemini korumaktadir. Bu iliskinin basit ve kolay yolunun bulunmasi ve genel 
kurallarla dengelenmesi oldukça zordur. Teknolojik ilerlemeler yeni olasiliklarin kapisini aralarken, müsteri 
iliskilerinin yönetiminde de büyük yenilikleri sart kosmaktadir. Bu çalismada AB ülkelerindeki müsteri 
iliskilerinde “zamaninda elde edilen bilgi, servis kalitesi, çabukluk, teknik ve kurumsal gelisim” gibi 
kavramlarin günümüze yansima biçimleri ve uygulamalarina iliskin, literatür çalismasi ve analizi yer 
alacaktir. 

Anahtar Kelimeler: Müsteri iliskileri, Servis kalitesi, Çabukluk, Teknik ve kurumsal gelisim.  
Kaynakça, Bernard Dubois, Forseen, Observation International des Tendances Socilogiques, 

Plan.1999.Gérard Mermet, Tendances1998 Paris 1997 
 

1.MÜSTERI ILISKILERI KAVRAMI 
Küresellesen rekabet ortami, son yillarda yasanan gelismeler, müsteri sayisinin daha fazla 

artmasini ve sürekliligini gerekli kilmaktadir. Isletme ve müsteri arasinda kurulan olumlu iliskiler, isletmenin 
rekabetini üstün kilmakta ve motive edici bir unsur olarak ortaya çikmaktadir. Saglikli ve uzun dönemli 
müsteri iliskileri kuruluslarin tek ve önemli rekabet araci olarak karsimiza çikmaktadir. Teknolojik gelismeler 
ve diger uygulamalar çok kisa süre içerisinde taklit edilmekte ve bu durum rekabet üstünlügünü uzun 
dönemde koruyamamaktadir. Kurulusun uzun ve zahmetli ugraslari sonucunda olusturdugu “müsteri 
iliskileri”nin ise taklit edilmesi zor ve maliyetli oldugu genel kabul görmektedir. Bu durum, gelecekte 
rekabetin yogun biçimde müsteri iliskileri üzerinde olacagini  isaret etmektedir. Müsteri kavrami, (müsteri) 
bir magaza ya da kurulustan para karsiliginda ürün ya da hizmet alanlara denmektedir. Müsteri iliskileri, 
kurulus ile müsteri arasinda kurulan, satis öncesi ve satis sonrasi tüm eylemleri kapsayan, karsilikli yarari 
ve ihtiyaç tatminini içeren bir süreçtir. Günümüzde yapilan çalismalar,  müsteri tatmini ve bagliligi  
(sadakati)   yaratmada en önemli amaç oldugudur.  
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2.MÜSTERI ILISKILERINDE TEKNOLOJININ KULLANILMASI 
Müsteri iliskilerinde teknolojinin kullanilmasi ve self-servis uygulamalari hiç süphesiz ekonomik 

alanda oldugu kadar sosyal alanda da büyük bir gelismenin göstergesidir. Bununla birlikte, insan psikolojisi 
ile ilgili bazi kurallar özel durumlar göz önünde bulundurulmazsa bütün yeni açilimlar gibi, her çesit engel 
ve problemle karsilasilabilir.  

Bir aletin ucunda bulunan mikrofona siparis vermek süphesiz bir sürücüyü saskina çevirebilir. 
Fakat bu sistem çabukluk ihtiyacina cevap vermek için gereklidir. Vizyondaki filmleri ögrenmek için 
sinemaya telefon eden bazi sinemaseverleri karsilastiklari “makine ile görüsmek için 1’i, müsteri temsilcisi 
ile görüsmek için 2’yi tuslayin.” diyen bant kaydi güldürebilir ama bu da sinema müsterilerinin ihtiyaçlarini 
karsilanmasina yardimci olmaktadir. Bunlarla birlikte, otomatiklestirmenin kötü yönetimi, tüketicide çok 
çabuk memnuniyetsizlik hissi yaratabilir. Örnek olarak bankalarin konut kredisi hizmetinde telefonla 
bilgilendirme servisini ele alalim. Müsteri bilgi almak için bu servisi aradiginda, telefonunda onu 
yönlendirecek yildiz tusu “yok” ise operatör onu müsteri temsilcisine baglamak yerine, kendisine Fransa 
Telekom Müdürlügünün yanindaki bir magazadan telefonunu degistirmesini önerebilir. 

 Özellikle bir problem veya hosnutsuzluk söz konusu oldugunda tele-sekreterle karsilasmak 
katlanilmaz bir durum haline gelebilir. Bu örnek, müsteri iliskilerinde otomatiklesmenin olumsuz taraflarini 
da göstermektedir. Bu örnekler, ayrica müsterilerin ihtiyaçlarinin karsilanmasinin nasil gerçeklesecegini ve 
yeni iliski biçimlerine neden engel yarattiklari sorularina cevap aramalidir. Müsteri güvenini tazelemek ve 
dolayli iletisimin kisiligi göz ardi eden tarafinin zayiflattigi, müsteri - firma iliskisini güçlendirmek için 
kisisellestirme kaçinilmaz bir ihtiyaçtir.  Bilinçli kullanildiginda teknoloji göze batmayabilir ve bu iliskiyi 
kisisellestirmek araci rolü üstlenebilir. Örnegin; Washington Post’un ünlü bir elestirmeni, amazon.com’la 
rekabet edebilmenin üstesinden müsteri taleplerinin arkasindaki gerçegi takip ederek geldi. Kütüphane 
görevlileriyle kitap seçimi hakkinda sohbet etmeyi sevenleri memnun etmek amaciyla, okuyuculariyla iliski 
içinde ve onlarin tavsiyeleri dogrultusunda kendi elektronik kütüphanesini olusturdu. Elektronik kütüphane  
“kitap seçimi hakkinda sohbet etmeyi sevenlere” de hitap edecek sekilde   donanimli hale getirildi.  
Programin yeniden yazilimi ile,  kütüphane her türlü kitap okuyucusuna   servis verebilecek  duruma 
getirildi. 

Bire bir interaktif pazarlama sisteminin iyilesmesi için öncelikli olarak müsteri firma iliskileri 
gelistirilmelidir. Teknolojinin bu gereksinimi karsilayamadigi zamanlarda, isletmelerin baska yollar 
kullanarak servislerini kisisellestirmeleri gerekir. Fransa’da 2004 yilinda yapilan bir çalismada, mobilya 
sektöründe, kalite kontrol servisinden baska, müsterilerin belirli beklentilerine cevap veren, kisisellestirilmis 
servisler, müsterilere yaklasmada ve yeni müsteri portföyünde artisinda anahtar rol oynadigi belirlenmistir. 
Bunlar, ilave modüller, ilave renkler, istenilen model ve desende tutamaklar (Poingé) hatta ilave desen ve 
masif boyama teknikleriyle el sanatlari haline gelen dolaplardan olusmaktadir.  Mesafeli servislerin 
kisisellestirilmesi için kullanilabilecek en iyi kaynak hala insandir. Telefona yanit veren kisilerin iletisim 
kalitesine örnek teskil etmesi, telefonda görünmese bile müsteriyi güler yüzle karsilamalari gerektigi bilinen 
bir gerçektir. Müsteriyle iliskide olan herkes, son müsterinin isletmenin elindeki son koz oldugunun farkinda 
olmalidir. 

 
2.1. MÜSTERI ÜZERINDEN BILGI TOPLAMAK MI, MÜSTERIYE BILGI VERMEK MI? 

Ister internet üzerinden olsun, ister diger iletisim yollariyla olsun, bilgiye ulasmak iki karsit yol ile 
mümkün olabilir. Birinci durumda bilgiyi arayan, bulan tüketicidir. Firmalar da «pull» yöntemini kullanarak 
tüketici hakkinda bilgi edinebilirler. Tam tersine «push» yöntemi, alicisi hakkinda hiçbir arastirma 
yapilmadan, yönetilen bilgiden olusur. Müsterilerin  «pull» modunda oldugu zamanlarda, firmanin 
müsterinin (daha önceden belirlenmis bir profil dogrultusunda) ihtiyaç duyabilecegi bilgileri saglayabilecek 
durumda olmasi gerekir. Müsteriyi tanimak, zevklerini, iletisim aliskanliklarini bilmek, bilgilendirme 
mesajinin amacinin dogru belirlenmesini saglar. Isletme uygun ortam buldugu bazi zamanlarda müsteriyi 
dogrudan bilgilendirme yoluna basvurabilir. Diger durumlarda, gerek zamanin elverissizligi, gerekse 
konunun alakasizligi nedenleriyle müsteri firmadan gönderilecek hiçbir bilgiyle ilgilenmeyecektir. Bu 
durumda  «pull» moduna geçmesi gereken firmadir. Firmanin bütün ihtiyaçlara cevap verebilmesi gerekir, 
ama çok daha önemlisi sabirli oldugunu göstermesidir. 
Müsterilerin istedigi zaman iletisim kurabilecegi bir sistem yaratmasi veya iletisim altyapisini müsterilerin 
isteklerine sürekli yanit verecek sekle sokmasi gerekir. «Push», «pull» yöntemlerinin yönetimi müsteri 
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hizmetleri kalitesi açisindan anahtar rol oynar. Sadece müsteri profili bilgilerini derinlestirmek bile, bu iki 
mod arasinda dogru geçisleri yapmayi mümkün kilar.  

Mantik sirasina göre, müsteri iliskilerinin nasil olmasi gerektigi hakkinda bilgiler, müsterilerden 
«pull» yöntemiyle ögrenilir ve firmalar tarafindan «push» yöntemiyle uygulamaya koyulurlar. Bir internet 
kullanicisini örnek alalim. Ek bilgi toplamak amaciyla internet sitesini inceliyor. Müsteri, telefon açip, çagri 
merkezini aramak yerine, internet sitesinde yerlestirilmis bir link sayesinde direkt olarak müsteri 
temsilcisiyle iletisim kurabilir. Yani firma, gerek internet üzerinde video konferans sistemiyle direkt olarak, 
gerekse telefon yoluyla (tüketiciyi çok sikmamak sartiyla) tüketiciyle iletisime girer. Firmanin rolü «Push» 
«pull» yöntemleri arasindaki bu dengesizligi yönetmektir. Ayrica her an hazir olmak, uygun zamanda 
müdahale etmek ve müsteriye, istedigi veya ihtiyaç duydugu her an, iletisim kurma olanagi saglamak da 
isletmenin yükümlülügündedir. Ister bir çagri tusu, ister internet üzerinden bir faks sistemi veya 24 saat 
açik bir çagri merkezi olsun, firma, müsteri iliskilerini gelistirmek için bu yeni teknolojilerden yararlanmak 
zorundadir. 

Amazon.com sitesindeki kitapevi müsterilerine ilgili yapitin teslimat süresinin en fazla ne kadar 
olabilecegini ögrenme imkani sunuyor. Yapitin mevcut olmadigi veya baskinin yayinlanma tarihi bilinmedigi 
zamanlarda bu durum müsteriye elektronik posta yoluyla bildirilmektedir. Fransa’da bilisim ürünleri 
satmakta uzmanlasmis Wstore sitesi, müsterilerine stoklarinda hangi modellerin oldugunu ögrenme imkani 
saglamaktadir. Bu site ayni zamanda stoklarinda arama yaparken hangi kriterleri kullanmak gerektigini de 
açiklamaktadir. Bir malin fiyatinin sunni arttirilmasi gibi servisler siparis süreciyle bütünlesmis bir stok 
idaresine dayandirilmasi iletisim sürecini güçlü kilmaktadir. Hafif sayilabilen ortakliklarda, zaman faktörü 
kaliteli hizmeti garanti etmenin baslica unsurudur. Isletmeler ve müsteriler arasindaki bütün islemleri 
sisteme kaydetmek, görevlilerin gerekli bilgilerden yararlanabilmeleri açisindan önemlidir. Örnegin eger bir 
yolcu önceki uçusundaki gecikme nedeniyle aktarma uçagini kaçirirsa yolcuyu kaydeden görevli kisi ona 
daha iyi bir yolculuk organize edebilmek için karsilastigi sorunlardan geri kalmamak zorundadir hatta 
yolcusunun zararini karsilamak için ona daha üst bir sinifta seyahat imkani saglamalidir. Böyle bir servis, 
müsterilerle yetkililer arasindaki her islemi tarihsel siraya göre düzenleyen bir veri tabaninin varligini 
gerektiriyor. KLM gibi bazi hava yolu isletmeleri bu alanda oldukça ilerlemeyi basarmislardir. Diger 
isletmeler için, müsterilerin bu sürecini kendi sistemleriyle bütünlestirme ihtiyaci dagitim seviyesinde dile 
getiriliyor. Hewlett Packard aracilariyla yani bilgi alip verme  gibi bir iletisim sürecinde  bir çabukluk 
saglamayi basardi. Hewlett Packard aracilarinin bilgi islem ürünlerinde mevcut bütün haberleri internet 
üzerinden danisabilecegi bir sistem gelistirdi ve finansal taslaklar yaparak müsterilerinin alim gücünü 
hesaba katip onlara yol göstermeye çalisti. 

Bütün bu örnekler zamaninda bir müsteri iliskisinin ve müsteri bilgi sistemiyle organizasyonun 
diger bölümlerinin; hatta deger zincirinin diger aktörleri olan mali saglayan kimseler, dagiticilar ve 
müsterilerin ne kadar önemli olduklarini gösteriyor. Bilgiyi zamaninda aktarmak süreci hizlandirir ve müsteri 
memnuniyetini arttirir. 
2.2.HIZMET KALITESI SEVIYESININ BELIRLENMESI 

 Hizmet kalitesinin seviyesi, makul bir strateji çerçevesinde formüle edilmis bir hizmet politikasi 
içinde belirlenmelidir. Bu politikanin tanimlanmasi iki sebepten dolayi önemlidir. 

 Birincisi, bu politikanin uygulanmasi isletme içindeki yönetim birimlerinin yetkilerinin artmasini 
saglayacaktir. Bütün müsteri iliskilerinde yeri olacak bu politikanin, kullanilan kanal ne olursa olsun 
homojen bir yapida olmasini da beraberinde getirir.  

Ikinci sebep ise, hizmet seviyesinin belirlenmesinin müsteriyi daha iyi takip etmeyi ve tanimayi 
saglamasidir. Bu bir standart bildirisi anlamindadir ve müsteride hizmet kalitesi alaninda bir beklenti 
yaratir. Müsteri isletmenin hizmet kalitesine güven duydugu andan itibaren, isletmenin müsteriyle iliski 
kurmasi kolaylasir, fakat  “güven duygusu” ilk denemeden memnun kalinmasi halinde temelleri atilabilir. 
Bu uygulama, isletmeye 48 saat kazandirabilir ve masraflari da müsteriye yüklemeyi saglayabilir, fakat 
isletmenin söylemi kabul görmezse bu beklentiler gerçeklesmez. BBP Bank, müsterilerine, hizmet kalitesi 
standardi saglayacagini taahhüt ettigini bir kalite beyannamesi ile açikladi. Bu bir hesabin açilmasindan 
sonraki sekiz gün içerisinde olusan ihtiyaçlarin teshisi, kisisel görüsler, bankacilik islemlerinden 
kaynaklanan kayiplarin sistematik gösterimini kapsiyordu. Böyle bir çalisma bankanin müsteri sayisini  % 
30 katlamasina neden olmustur. Dogru zamanli düzeltici önlemleri aldiktan, islerligi engelleyen kaynaklari 
bertaraf ettikten sonra, en büyük öncelik müsteriyle siki bir iletisim bagi olusturmak olmalidir. Arastirmalar 
isletmelerin müsteri hizmetlerinin önemli oldugu fikrinde birlesmelerine karsin, uygulamada müsteri 
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hizmetlerindeki kalite seviyesi degil isletmenin karinin optimizasyonunu ön plana çikardiklarini 
göstermektedir.  
   John Anton’un (conter for costumer-driven quality, Purdue University) belirttigi gibi, «bir yatirim 
sonucunda kötü bir sonuç alinabilir ve çagri merkezi firma için bir sikayet servisine dönüsür, müsteri 
kaybina yol açabilir ve pazar üzerinde negatif bir etki yaratir. Yüksek bir performans için, asiri yatirim 
yapilirsa, çagri merkezi, firma için finansal kayip merkezine dönüsebilir”. 
  Oysa etkili bir yatirim stratejik bir harcamayla,  çagri merkezi firma için bir kazanç merkezine 
dönüsebilir. Finansal kaynaklar sinirsiz degildir ve durum pazarlama bölümünün isletmenin hiçbir 
departmaninin olmadigi kadar, kazançli bir bölüm haline gelmesine yol açacak ve bütün yatirim kararlari, 
sektörün rekabetçi ortaminda gerçeklesen ve amaçlanan objektifler üzerine kurulmasina neden 
olabilecektir. Burada amaç, kaynaklarin optimal kullanimina dayanarak, iyi bir yatirim hamlesiyle, rekabette 
isletmeye avantaj saglayacak bir hizmet seviyesine ulasmaktir. Rekabetin ötesinde, dogru hizmet kalitesi 
seviyesi belirlenmesi isletmenin isleyis fonksiyonlardan olmalidir. Müsteri ile görüsmeden önce iki dakika 
beklemek iyi bir çözüm için sorusuna yanit vermek gerçekten de zor bir konudur. Verilecek cevap süphesiz, 
sektöre, müsteri segmentine veya müsterinin bulundugu ülkeye göre degisecektir. Fakat herseyden önce, 
deger degisimi teorisi çerçevesinde müsterinin degerlerine uygun bir hizmet kalitesi olusturulmasi gerekir. 
Müsteri segmentleriyle, müsteriler sadece degisik taleplerini göstermekle kalmayacak, isletmeye güçlü bir 
deger kazandiracaklardir. Yani hizmet seviyesinin yükselmesi, müsteri segmentlerine dayanilarak yapilacak 
farklilastirmalardan geçiyor. Bu farklilastirmalar iki tarzda gösterilebilir.  
Birinci yol, müsteri için katma degeri yüksek çesitli avantajlar (tamamlayici servisler ve daha güçlü 
gerekliliklerin yerine getirilmesini uygulamaya koymak) saglamak. Örnegin Virgin havayollari müsterilerine, 
havaalanina kadar limuzinle servis, masaj, manikür hizmetleri gibi yenilikler sunmustur. Ikinci yol ise, farkli 
bir hizmet kalitesiyle, herkesin beklentilerini kendi segmentinin degerleri içerisinde karsilamak. Örnegin 
havaalanlarinda, büyük havayolu sirketleri, birinci sinif müsterilerine beklemeleri için vip salonlari 
olustururken, daha düsük segmentteki müsterilerini normal bekleme salonlarinda bekletmislerdir. Bununla 
birlikte General Electric gibi bu teoriye uymayan fakat basariya ulasmis firmalar da oldugunu dikkate almak 
gerekir. General Electric sirketi, bir ögrencinin düsük fiyatli ürün satin alabildigi varsayimi ile, yüksek fiyatla 
ürün satin alan müsteriden farkli bir hizmet sunmamayi  ilke edinmistir. Çünki  bir ögrenci hayatinin ileriki 
bölümlerinde alim gücünün artmasiyla daha yüksek fiyatli mallari talep edecegini tahmin ederek simdiden o 
müsteriyi kazanmayi hedeflemistir. Yani isletme, bütün müsterilerine ayni hizmet seviyesini uygulamayi 
seçiyor, bunu bir müsterinin memnun kaldigi ürünün markasina, hayati boyunca, bulunacagi segmentler 
içinde, sadik kalacagi ilkesinden yola çikarak yapmaktadir. Müsteriler, markanin sagladigi kaliteli imaj 
sayesinde daha yüksek bir fiyati ödemeye razi olurlar, bu firmaya farklilastirilmamis bir hizmet uygulama 
imkani sunmaktadir.  Böylece yüksek segmentteki  müsteriler düsük segmentteki müsterilerin hizmet 
masraflarina yardim etmis olurlar.  
 
3. MÜSTERI  BEKLENTILERININ ILERISINE GEÇMEK 

Müsterilerden, sürekli isletmeyle iletisim içerisinde olmalarini beklemek bir hatadir. Genel 
anlamda, bir müsteri, müsteri hizmetleri yoluyla firmayla iletisim kurdugunda,  is isten geçmistir. Müsteri, 
telefon açmaya ya da mektup yazmaya karar verdiginde, büyük ihtimalle çoktan hizmet kalitesinden hayal 
kirikligina ugramis olur ve büyük bir olasilikla müsteri kaybedilmis olur. Özellikle de bir ürünü ya da hizmeti 
satin aldiktan sonra,  iletisim kurma zahmetine katlanmasi müsterinin ne amaçta oldugunu açiklar.  

 Hizmet çalismalari, müsterinin isletme ile iletisime geçmesini ve daha fazla hizmet talep etmesini 
cesaretlendirmeyle baslar. Yani, ürün ya da hizmet satin almadan müsteri ile iletisime geçmek ya da 
dogabilecek beklentilere cevap niteligindeki hizmet müsteriyi önceden kazanmayla sonuçlanmaktadir.  
Örnegin, General Electric sirketi 1981’de bir çagri merkezi olan «Answer Center»i, kurmustur. Bu merkez 
sadece ürünlerin satis asamasinda hizmet vermesi amaciyla kurulmustur. Amerika’da elektronik ürünlerin 
ayni markadan alinma orani % 30 ve kullanim problemi veya yetersizlik sorunlarinda marka kullanimini terk 
etme orani % 90 olarak belirlenmistir. Söz konusu merkezin kurulmasindan sonra, bir müsterinin General 
Electric çagri merkezini arayip aldigi üründen memnun kaldigini belirtme orani % 10’dan, % 80’e  çikmistir. 
Böylelikle ortalama  4 dolarlik bir maliyetle sekiz dolarlik bir yatirim geri dönüsü saglanmistir. Basit olarak, 
müsterileri kendilerini ifade etmeye sevk etmek, müsteriyi firmaya sadik kilmak için önemli bir faktör olarak 
karsimiza çikmaktadir 
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Belçika’da “Carlson Wagonlit Travel” Seyahat firmasi çok basit bir islemi uygulamaya koydu. Bu 
uygulama, seyahat dönüsü havalimanlarina biraktiklari yolcularin, unutulan paket bagaj ve çantalarini, 
unuttuklarini  fark etmeleri ve firmayi aramalari halinde ya da bunu isletmenin fark etmesi durumunda, 
isletmenin servis araci nerede olursa olsun  uzakligina bakilmaksizin unutulan bagajlarin hava limaninda 
bekleyen sahiplerine  geri götürmeyi tahahhüt etmek olmustur. Bu uygulamaya müsteri beklentilerinin 
ilerisine geçmek olarak adlandirmis ve isletme bu stratejik uygulamasi sonucunda Brükselle’de bulunan 
bütün resmi kurumlarin seyahat acentasi olmayi basarmistir..  

.Müsterilerle iletisim kurmak, isletmeye müsterilerin beklentilerinin ve ihtiyaçlarinin çok daha 
üstünde hizmet sunma imkanini saglamaktadir. Müsteri bu tür bir sürprizle karsilastiginda, firmayi takdir 
edecektir. Son dönemlerdeki çalismalar, müsteriyi memnun edecek yeniliklerin ve arastirmalarin  üzerine 
kurulmaktadir. Uygun zamanda, aktif bir hizmet her zaman takdir görecegi gerçegi, göz ardi edilmemelidir. 
Havayolu örnegi gösteriyor ki aktif bir hizmet uygulamasi müsterilerin bagliligini arttirmak yolunda 
önemlidir. Müsteri hizmetinin seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun, yogun trafik ya da kötü hava 
sartlarindan kaynaklanan rötarlarin önüne geçilememektedir. Bunu müsteriler de çok iyi bilmektedirler. 
Ancak, 48 saat ertelenmis bir uçusun iptali, müsteri açisindan katlanilmasi oldukça güç bir durumdur. Böyle 
bir durum karsisinda, Delta havayollari, müsterilerine bir aksilik durumunda ulasmak ve degisik uçus 
seçenekleri sunarak problemi gidermek amaçlariyla bir çagri merkezi olusturdu. Bu servis sayesinde, ayni 
zamanda, müsterilerin uçuslarini baska firmalara kaydirmalarini da önlemis oldu. Sadece böyle bir 
uygulama, Delta havayollarinin müsterilerinin istedikleri yere ulastirma oraninin % 52’den % 90’a çikmasini 
saglamistir. Yine havacilik alaninda, Etats - Unis havayollari, bilgi sistemleri sayesinde, uygulamalariyla, her 
zaman müsteri beklentilerinin bir adim önünde olmustur. Bir yolcu uçus için kayit yaptirirken, bir ayricalik 
istedigi zaman, o birim müsteriye direkt olarak yanit veremiyorsa, bu istegi kaydeder ve cevap otomatik 
olarak gönderilir. Böylece, müsterinin o birimle tartismasina veya o birimin müsteriyi ikna etmeyle 
ugrasmasina gerek kalmaz.  

Böylece, bu uygulamayla yatirilan sermayenin meyvelerinin toplanmasi için bir araçtir. Ayni 
zamanda,  müsteriyle isletme arasindaki bütün iletisim eksiklikleri, firmanin tamamlamasi gereken  noktalar  
su yüzüne çikar. Beklentinin tam tersine, müsteriyle uygun zamanda iletisime hazir olundugunu 
hissettirmek   isletme  için kazanilmis arti bir müsteri demektir.  

Bir baska General Electric Örneginde, bir müsteri  isletmeyi aradiginda, müsteri temsilcisi 
müsteriden birçok bilgi edinir ve kaydeder (satin alinan ürün çesidi, alinis tarihi, aile hakkinda bilgi). Bu 
veriler, ailenin yapacagi ürün alimlarinin önceden tahmin edilip, dogru pazarlama promosyonlarinin 
belirlenmesini saglar. Örnegin bir müsterinin çamasir makinesini tahmin edilen ömrünün yaklastigini 
müsteriye bildirmek ve yeni modellerin kataloglarini müsteriye iletmek dogru bir müsteri iliskileri stratejisi 
olmaktadir.  Sigortacilik alaninda, Amerika’da ülke çapinda    hizmet veren ve merkezi Cleveland Ohioda 
olan bir sirket, müsterilerine, cezaya düsmeden, sigorta süresinin yaklastigini haber veriyor olmasi, müsteri 
kayiplarinin önlenmesine sebep olmustur.  
Bilgi endüstrisinde bir firmanin, bir matbaa sahibiyle ya da bir fotokopiciyle her bir revizyon öncesi randevu 
almasi ve müsterilerini uyarmasi düsünülebilir. Müsteriyle iletisimi korumak, müsterilerin tekrar firmayi 
tercih etme oranini arttiracaktir. Bazi Amerikan disçileri, müsterilerine periyodik muayenelerini hatirlatmak 
için kart atmakta ya da teknolojinin bütün iletisim yollarini kullanmaktan hiçbir sakinca görmedikleri 
belirlenmistir. Bunun nasil ve ne siklikla olacaginin karari ise müsterinin kisiligi ile yakindan ilgili oldugunu 
hemen belirtmek gereklidir. Amerika’da bir kuaför salonu, elektronik posta yoluyla müsterilerine randevu 
almak için müsait oldugunu hatirlatiyor (hatirlatma sikligi müsteri profiline göre degistiriliyor). Bir baska 
kuaför salonunun internet sitesinde her yeni müsteri, siteye ilk girisinde bir kuaför seçmeye yönlendiriliyor. 
Yani istedigi kisiye saç taratma tercihini birakiyor. Böylece diger ziyaretlerinde müsterinin seçtigi kuaföre 
yönlendirilmesi kolaylasmis olmaktadir. 

 Örnekler gösteriyor ki, hizmetlerde aktiflik büyümede motor vazifesi görüyor. Bütün bu 
programlama, hizmet, yatirim ve müsteri hizmetlerinin yönetimi, isletme tarafindan gönüllü olarak 
benimsenmis olmalidir. Pazarlama tanimlanmasinda, bilgi sistemlerinin ve özellikle müsteri hizmeti 
ilkelerinin içinde yer almasi gerekir. Ayrica bu uygulamanin gerçege dönüsmesi için müsteri iliskilerini temel 
alan bir pazarlama stratejisi olusturmak iletisime duyarli pazarlama ve müsterinin hayatindaki önemli 
olaylardan yola çikarak pazarlama programlarindan yararlanmak gerekir. Bu olaylara birkaç örnek vermek 
gerekirse, bir çocugun dogumu, bir dava açilmasi,  veya birisinin valizini kaybetmesi. Her bir olay için, bir 
olay zinciri (senaryo) tanimlanmis ve kaydedilmistir. Böylece, bütün olaylar, ayri ayri, müsteri için geçmiste 
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yasanan olaylarla bagintili olan bir senaryoyu baslatacaktir. Örnek olarak, is için yolculuk eden bir 
müsterinin uçusu bir saatten fazla gecikmisse, havayolu firmalari bu durumda olan yolcusuna ekstra uçus 
mili verir. 

 Internet üzerinden satis yapan çiçekçiler, müsterilerine dogum günlerini, bayramlari hatirlatma 
hizmeti sunmaktadir. Bankalar ödeme gününden bir hafta önce, müsterisine, annesinin dogum gününün 
yaklastigini ve çiçek siparis edebilecegini belirten bir mesaj atabilirler. Seçenekler çoktur, pazarlama 
fonksiyonunun ve müsteri hizmetlerinin, aktif bir sonuç almaya yönelik ve bunun potansiyel getirilerinin 
düsünülmüs ve organize edilmis olmasi kosuluyla, sonsuzdur. 

 
4. SADAKATIN SAGLANMASI  POLITIKALARININ UYGULAMAYA KONMASI 
 Sadakat saglama çalismalari, müsterinin sadakatsiz oldugu kanununun kabul edilmesiyle baslar. 
Bugün, bütün sektörlerde rekabet var, müsterilerin alisveris yaparken kullanabilecekleri birçok seçenekleri 
var. Sartlara göre, müsteri her zaman alisveris ettigi firmayi degil, baska bir firmayi tercih edebilmesi 
bilinen bir gerçektir. Müsterinin, rakip bir firmanin ürün ya da hizmetini denemesi, bu ürün ya da hizmetin 
daha yüksek bir kalite/fiyat orani sunmasi halinde, isletme için büyük bir tehlikedir. Bununla birlikte, 
müsteri için elverisli bir durumda diger markalardan yapilan alimlar, sadakatsizlik olarak 
degerlendirilmemelidir. Isletmeler, müsterilere tarafsiz hakem olma hakkini tanimalidirlar.  
 

Geleneksel olarak, müsteri sadakati konusunda uzmanlasmis yazarlar, enerjilerini sadakatin 
saglanmasi üzerine yogunlastirirlar. Sadakati canlandirmak için klüplerin kurulmasi, indirim kuponlari, ve 
dergi dagitimlari gibi faaliyetleri devam ettirdikleri bilinmektedir. Çogu zaman, bu programlar müsterileri 
tek bir sisteme yöneltmeye çalisirlar. Bugün, bazi firmalar, bu isi sadakat programlarina giris için aidat 
almaya kadar götürdükleri görülmektedir. Böylelikle bu program disinda bir firmayi tercih etmek, elverissiz 
hale gelebilir. Bu tür programlar, müsterinin tarafsiz hakem olma rolünü ciddi bir sekilde kisitladigi hatta 
negatif bir tutum yarattigini arastirmalar göstermektedir. Bu sadakat kartlari, firmanin, müsterisine 
yeterince güveninin olmadiginin ve müsteriyi tutmak için bütün yollari denemeye hazir oldugunu gösterir. 
Müsteriyi nasil tuzaga düsürme düsüncesi yerine, isletmeler müsterilerini incelemeye almalari daha uygun  
bir  davranis olmaktadir. Müsteriler firma tarafindan taninmak yer edinmek ve kendisine bazi ayricaliklar 
saglanmasini beklerler. Bu ayricaliklar çesitlendirilirse ve arttirilirsa, sadakat, finansal bazi avantajlar 
karsisinda yok olmaz. Güncel sadakat programlarinin çogunda, sunulan primler, finansal kazanç seklinde 
aliniyor, ek uçuslar ya da hediyeler çogu zaman müsterinin beklentisini karsilamiyor. Son zamanlarda 
yapilan çalismalar, saglanan ayricaliklarin zamanla degistigini göstermektedir. Günümüzde ise müsteri, 
isletmelerin kendisini tanimasini ve varligini kabul etmesini beklemektedir. Programlarin bütün sektörlerin 
aktivitesine yayilmasi arttikça bu gelismelerin sinirlandirilmasi olasiligi gündeme tasinacak olmasi yazarlarin 
üzerinde tartistiklari bir konudur. Kartlar çogaldikça (hizli bir sekilde) bunlari tercihini yapmak müsteri için 
oldukça zordur. 

  Bu kartlar kuskusuz, onlarin yararinadir ve bu anlatilanlar içinde önem sirasina göre 
yerini alacaktir fakat sadakat programi kendi sloganini yaratmalidir. «Costomer Connections» geleneksel 
sadakat görüsüne bir alternatif olusturmaktadir. Genellikle büyük öncelik (yeni müsterilerin karsilanmasi ve 
eskilerin sadakatini arttirma üzerine kurulmustur) gelistirilen stratejiler ideal kosullari yaratmayi 
amaçlamaktadir. Bu yeni yaklasimin felsefesi, müsteri sadakati görüsüyle yaris içindedir. Bu sadakat her 
zaman müsteri klüpleri veya kartlar verme seklinde kurulamaz, hizmet üzerine kurulmasi arastirmacilarin 
önerileridir. Asagidaki tablo isletmenin bilinmeyen yönlerinin açiga çikmasini saglamasi açisindan anlam 
teskil etmektedir.  

 
  Firmam Hakkinda Ne Biliyorum     
  Müsteri Sadakati Saglama: 10 anahtar soru Evet  Hayir 

1 Yeni teknolojilerin uygulamasi organizasyon planinda degismelere yol açti mi?     
  Çagri merkezinizi kullanan müsterilerinizle iletisim kuruyor musunuz?     
  Müsteri temsilciniz müsteriyi cevaplamak için hazirlikli mi?     
2 Hizmet alaninda sundugunuz en son yenilikler neler?     
3 Müsteriniz uygulamaya koydugunuz yeni teknolojileri nasil karsiliyor?     
  Mesafe hizmetlerini daha kullanilabilir kilmak için neler yapiyorsunuz?     
4 Bir müsteriniz size istedigi zaman ulasabiliyor mu?     
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  Siz uygun zamanlarda müsterinize ulasabiliyor musunuz?     
  «Push» ve «pull» yöntemlerini uyguluyor musunuz?     
5 Bir servis seviyesi belirlediniz mi? Uygun bir seviye mi?     

  Belirlenirken müsteriye saglayacagi arti deger göz önünde tutuldu mu?     
  Bu seviye müsterinin degerlerine uygun mu?     

6 Belli bir sorun halinde müsteriyi firmayla iletisim kurmasi konusunda      
  cesaretlendiriyor musunuz?     
  Memnuniyetsizlikleri karsilamada aktif bir yöntem uyguluyor musunuz?      

7 Müsteri iliskilerinin sagladigi bütün faydalardan yararlaniyor musunuz?     
  Müsteriyi sasirtacak yenilikler yapiyor musunuz?     

8 Belli bir olay sonrasi için pazarlama programi tanimladiniz mi?     
9 Sadakat saglamadaki yöntemleriniz nelerdir?     

  Müsteriyi tanimak için mi yoksa tuzaga düsürmek için mi hazirlanmis?     

10 Programiniz dogal avantajlar  mi yoksa finansal avantajlar üzerine mi kurulu?      
  Zarar ödentileri aninda mi yoksa gecikmeli mi yapiliyor?     
  Baska türlü bir sadakat saglama yaklasimi düsündünüz mü?     
  Bu program, hizmetlerde yenilikler üzerine kurulmus bir program mi?     
Uygulamaya koyulan bütün aktiviteler, direkt olarak müsteri sadakatini hedeflemektedir.  
1 - Stratejik hizmet politikasi tanimlanmasi,  
2 - Kayitlarin yönetilmesi  
3- Temaslarin uyumlastirilmasi,  
4 - Bütünlestirme evresi, 
5 - Müsterilerden elde edilen bilgilerle halkla iliskilerin kisisellestirilmesi, 
6 - Bilginin maliyeti  
7 - Isletme için katma deger saglayacak bilgilerin olusturulmasi olarak siralanabilir.  

Bu kosullar altinda sadakatin belirgin örneklerle gösterilmesi yönetilmesi ve sabitlenmesi zordur. 
Çünki, sonuçta müsteri bagimliligindaki önemli artisi kaydetmeyi saglayacak olan, kendi bütünlügü içindeki 
«Costomer Connections» yönteminin uygulamasidir. Bazi firmalar, klasik sadakat yöntemlerini asarak ve 
yenilikçi hediyeler üzerine kurulmus ve hedeflenmis hareketler sayesinde sinirlari asarak basari kazandiklari 
bilinse de bu uzun ömürlü olmayabilir.  

Örnegin Phillips müsteri hizmetleri, müsterilerine aninda yardim sagliyor. Phillips, Avrupa’nin 
neresinde olursa olsun «First Choice» hizmetiyle,  ürünlerinin güvenilirligini bagli bulundugu bu servise 
dayandiriyor. Önemli bir servis hizmetini söyle gerçeklestiriyor. Bir telefon bozuldugu zaman, müsteri 
temsilcisi talebi kaydediyor ve 24 saat içerisinde,  geçiçi ama islevsel bir telefon gönderiliyor. Tüketici için 
telefon etmek, telefonu satip yenisini almaktan hem daha ucuza gelmekte,  hem de daha pratik ve daha az 
zaman almaktadir. Yapilan bir arastirmaya göre, telefon sahiplerinin, % 42’si alim tercihinde bu servis 
sisteminin olmasi nedeniyle Phillips, markasini tercih ettiklerini belirtmislerdir.  

Fransa telekomu klüp uygulamasina çok yakin bir uygulamayla telefon kullaniminin artmasina ve 
cep telefonu bölümünü gelistirmeyi amaçlamistir. Gençlerin telefon uygulamasina adapte olmasindan 
sonra, toplum bütün olarak uygulamanin sagladigi ucuza iletisim kurma sisteminden yararlanir hale 
gelmistir. Böylelikle Fransa telekomu yeni müsteriler kazanmis, onlari kendine baglamayi basarmistir.  
Fransa halki böylece mobil telefonun avantajlarina alistirilarak bu sektördeki Pazar payini genisletmeyi 
basarmistir. Bu aliskanlik simdilik yetiskinlerin cep telefonlariyla iletisim kurabilmesi için sadece yeterli para 
kazanabilmelerine bagli bir sart olarak kalmistir. Mercedes-Benz, müsterilerinin ihtiyaçlarini mükemmel 
analiz ederek otomobil piyasasindaki yerini  saglamlastirmistir. Müsterileri üzerinde yaptigi arastirmalar 
sonucu, alinan ikinci arabanin spor araba oldugu sonucuna varan marka, kendi spor araba modellerini 
piyasaya sürme kararini almakla kalmamis, kisilerin zevklerine göre “houte-couture” araba tasarimina 
geçere k siparislerde büyük bir patlama yasamistir. Ayrica siparis aldiklari ülkenin yol durumuna göre daha 
dayanikli bir amartiseur gelistirerek bunu müsterinin bilgisine sunmasiyla  basarinin baska bir örnegini 
sergilemistir. Müsterinin isteklerinin mükemmel yönetimi ve isletmeye  sunduklari arasindaki olumlu  uyum 
sayesinde, Mercedes kendi müsterilerini korumayi ve müsteri portföyündeki  yükseltmeyi basarmistir. 

 
 



 395 

 5- AMAÇLARA ADAPTE EDILMIS METOTLARI KULLANMAK 
   Kisa bir süre önce United Airlines’in halkla iliskiler departmani müsterilerine havayolu 
tasimaciligindaki tercihleri   üzerine bir soru kagidi gönderdi: Geçen iki sene boyunca gerçeklestirilen uçus 
sayisi, hangi hava yollarini tercih ettikleri ve tercih sebepleri soruluyordu. Bir de  yörede baglilik programi 
hazirlamis kurumlarin sayisi, yani böyle bir anket çalismasinin yapilip yapilmadigi ya da yapildiysa hangi 
kurulus tarafindan yapildiginin belirlenmesini amaçliyordu.   Bu soru kagidinin amaci kuruma müsterilerinin 
beklentilerini sezmesinde yardimci olmasi ama öncelikle her müsterinin havayolu tasimaciligi bütçesindeki 
portföy payini hesaplamakti. Fikir ilginçti fakat ne yazik ki bilgi toplamak için kullanilan yöntem en uygun 
yöntem olmaktan iki nedenle uzakti: Bunlardan bir tanesi, ne kadar iyi niyetle iradeyle yapilmis olursa 
olsun geçmis iki sene boyunca yapilmis tüm havayolu seyahatlerini kesin olarak hatirlamanin zor 
olmasiydi.Digeri ise soru kagidinin amacinin müsterilere degerlerine göre çesitli avantajlar saglamak oldugu 
bilindiginden tüm tüketiciler bilinçli ya da bilinçsiz olarak rakip sirketlere göre anketi gönderen sirketle 
iliskilerini abartma egiliminde olmalaridir. Yani baglilik karti ile gelecek avantajlari ellerinde toplamak 
isteyen alisilmis müsterilerin sorulari soru kagidini gönderen sirketin lehine 
cevaplamasi büyük bir ihtimaldi. Elde edilen sonuç, amacindan sapmis oldu.  
  Bu davranislar, sadece beklentilerin kavranmasi üzerine kurulmus marketing çalismalarini degil 
temel müsteri verileri bilgileri içinde ki bilgilerden gelen gerçek davranislara göre çikartilmaktadir. United 
Airlines örnegine geri dönersek , müsterilerin “yerlerini belirlemek” için mümkün yollardan biri müsterilerin 
tüm seyahatlerinin gerçek islemlerini kaydeden elektronik ödeme kartlari kullanmaktan ibarettir. Fransiz 
Havayollari kisa bir süre önce Credit Lyonnais ile ortak bir kredi karti çikarmistir. Bu deneme daha önce 
Royal Dutch Shell isbirligiyle KLM tarafindan yapilmisti. Bu tip bir kartin avantajlarindan biri müsterilerin 
harcamalarinin izlenip analiz edilebilmesidir: Böylelikle elde edilen veriler gerçek davranislari gösterirler. 
Müsteri davranislarinin tarihi üzerine kurulmus bu veriler müsterinin sirketle gelecekteki davranislari 
hakkindaki analizi ögreticilik konusunda zengindir ve büyük bir güvenilirligi kanitlarlar. Yani varsayilan ile 
gerçeklesen arasindaki hassas dengesinin önemli bir göstergesidir. Ayrica böyle bir çalisma ile, özellikle 
havayolu sirketi tüm kart sahipleri için yapilan seyahatlerin bütçesinin kaçta kaçini olusturdugunu  
kolaylikla hesaplayabilmistir. Sayisal gelismeler günümüzde müsterilerin gerçek ve geçerli davranislarina 
göre beklentilerini sezmemizi saglar. Iste bu temel verilerin kullanilmasiyla sunulan seçeneklerin artmasi 
pazar arastirmalariyla klasik sondajlarin öneminin azalmaya egilimli olmasinin nedenidir. 
 
 6 -MÜSTERI TOPLULUGUNUN BÖLÜMLENMESI 
  Müsterilerin beklentileri artsa ve çesitlense de bölümlenme zorunludur. Isletmeler gelirlerini 
artirmak ve maliyetleri düsürmek için karli, sürekli ve yüksek potansiyelli bir iliski kurmak istedikleri 
müsterileri belirlemelidirler. Sadece maliyet üzerine bir odaklanmayla artik kazançlilik seviyelerini ayni 
düzeyde tutamazlar. Isletmeler müsterileriyle iliskilerini getirecekleri kazançlara göre farkli olarak 
yönetirlerse kazançli olabilirler. Bir isletme müsterilerinin hepsinin degisen degerlerini anlayabildikçe ve 
stratejilerine bu bilgiyi karistirdikça kazançli olmaktadir. 

Müsterilere servis, isletmelerin yasaminda stratejik bir veri haline gelmistir. Bu diger isletmelerin 
hizmet kalitelerine göre daha güçlü olmak için gereken farklilasma ve rekabet faktörü olarak kabul 
görmektedir. Müsteri isteklerinin durmadan artmasi kabul edilen bir gerçektir.“Onlari artik tekrar istekli 
görmüyor olabilmek kendilerine sunulan hizmetin tekrar gözden geçirilmesi geregi olarak kabul 
edilmelidir.”Eger rekabet yeni bir özel servis gerektirirse müsteri muhtemelen o servisin daha iyisini 
isteyecektir. En ufak bir yanlis islem ya da hatali bir iletisim bile isletmenin degistirilmesine yeterli bir 
neden olabilir. Bu servislerin düzeyi sektörden sektöre degisir. Eger bir müsteri banka islemlerini 
telefondan veya internetten yapmaya alismissa, gün geçtikçe bu yeni ortamlarin bütün islemlere yanit 
veremeyecegini anlayacaktir. O zaman dis hekiminden randevu alir gibi veya restoranda rezervasyon 
yaptirir gibi servis kolayliklari bekleyeceklerinin de bir isareti olarak algilanmalidir. Gerçek bir alistirma etkisi 
olusuyor ve bu da serviste beklentilerin artmasina sebep oldugunun isaretidir. Öte yandan, klasik servis 
sekli artik yeterli olmuyor ve müsteriler ile isyerleri arasinda daha siki baglar olmasi gerekiyor. Müsterilerin 
beklentilerine cevap vermek gün geçtikçe bu konuda daha fazla çalisma ve arastirmanin gerekliligini ortaya 
koymaktadir.  
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SONUÇ 
Dünyanin çesitli ülkelerinde sergilenen  müsteri hizmetleri uygulamalari ve konunun gelistirilmesi  

belli bir sistem içinde   mümkün oldugunu göstermektedir. Gelismis ve gelismekte olan bazi ülkelerin 
uygulamalarinda bunun basarili örneklerinin verildigi  görülmektedir. Müsteri iliskilerinin ayrilmaz bir parçasi 
olarak görülen yenilikçilik ve yaraticilik ülkemizdeki isletmelerinde göz ardi etmemeleri gereken  iki 
kavramdir. Müsteri hizmetlerinin gelistirilmesi ve sistemin bilimsel tabana oturmasi, saglikli ve uzun dönem 
müsteri iliskileri bakimindan önemini daima koruyacaktir.. 
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ÖZET 

 Bu çalismanin amaci, Afyonkarahisar kaplicalarinin modernize edilerek birer termal turizm tesisi 
haline gelebilmeleri ve müsterilerin taleplerine daha etkin cevap verebilmeleri için kiyaslama yöntemi 
kapsaminda gerçeklestirilmis uygulamalari belirlemek ve sonuçlarini degerlendirmektir.. 
 Çalismada kesfedici bir yöntem izlenmis öncelikle müsterilerin zihnindeki kiyasi ortaya koymak 
üzere gerçeklestirilen anket uygulamasi ile müsterilerin geleneksel bir kaplicadan farkli olarak bir termal 
tesisten beklentileri tespit edilmeye çalisilmistir, daha sonra Afyonkarahisar’da mevcut kaplicalardan 
seçilenlerin gerçeklestirdikleri yenilikler isletmelerin yöneticileri ile yapilan mülakatlarla ortaya konulmustur.  
Son olarak piyasada faaliyette bulunan ve nitelikli oldugu düsünülen termal turizm yatirimlari ile kiyaslama 
yapilmis ve gerçeklestirilen yenilikler degerlendirilmis, geleneksel kaplicalarin birer termal turizm tesisi 
olabilmeleri için öneriler sunulmustur.       

Anahtar Kelimeler: Benchmarking, termal turizm, kaplica, termal tesis  
 

GIRIS 
Günümüzde ülkemizin termal baskenti olma ve bunu sürdürme yolunda önemli adimlar atan 

Afyonkarahisar’da kaplica gelenegi Frigler dönemine kadar uzanmaktadir, bölgeye o dönemde “Sifali 
Frigya” anlamina gelen “Frigya Salutiris” adi verilmistir. Bu kadar köklü olan, Osmanlilar zamaninda bile, 
dönemin sartlarina göre bilimsel anlamda verimli kullanilmaya çalisilan Afyonkarahisar kaplicalari, - Padisah 
IV. Murat döneminde, Afyon  Gazligöl kaplicasinin isletilmek üzere Hekim Mustafa Efendi`ye verilmis 
olmasi bunun en güzel örnegidir (Afyon Seriye Sicilleri, Sicil No :1, Metin No: 232, Hicri 1046).-; 
cumhuriyetimizin kurucusu, her alanda önderimiz olan M. Kemal Atatürk’ün ülkemizdeki kaplicalarin 
modern anlamda isletilmesine örnek olmak üzere Yalova Kaplicalari’nda gerçeklestirilmesini sagladigi 
yatirimlar, ülkemizdeki termal kaynaklarin bilimsel olarak ve verimli kullanilmasina öncülük yapmak üzere 
1930 yilinda Türkiye`nin termal kaynaklarinin analizini talep ederek yol göstermesi (KAHRAMAN,1991), yine 
1938 yilinda termal merkezlerin tedavi amaçli kullanimlarina bilimsel anlamda yön vermek üzere kurulan 
Istanbul Üniversitesi Tip Fakültesi Hidro-Klimatoloji Kürsüsü gibi çabalar göz ardi edilerek, bir dönem, en 
fazla parayi verenin ihaleyi alip isletme hakkini kazandigi ya da siyasi hesaplarla ehliyetsiz kisilerin yönettigi 
isletmeler haline gelmislerdir. 1992 yilinda termal tedavi merkezinin yani sira sundugu rekreasyon 
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faaliyetleri ile de ilgi çeken bir tesis olarak dikkatleri toplayan "Thermal Resort Oruçoglu"nun kurulmasiyla 
diger tesisler de kendilerini yenileme ve gelistirme ihtiyacini hissetmislerdir, bu amaçla sistematik olmasa 
bile “kiyaslama” tekniginden faydalandiklari düsünülmektedir. 

 
BENCHMARKING 

Benchmarking, “Bir kurulusun kendi sektöründen veya disindan basarili bir kurulusu referans 
alarak performansini mümkün olan her yolla karsilastirip ondan daha iyisini yapmaya çalismasidir (Soylu ve 
digerleri, 1998). ”Bir baska tanima göre benchmarking, bir kurulusun performansinin, baska departmanlar 
ya da yavru sirketler ile (iç kiyaslama) veya sektördeki baska kuruluslar, rakipler ve lider sirketler ile 
sistematik biçimde karsilastirilmasidir (Hardjono ve Digerleri,1997). Xerox sirketinde benchmarking 
konusunda çalismalar yapan Robert C. Camp’in tanimi söyledir: “Benchmarking, en iyi uygulamalarin 
arastirilmasi ve yürürlüge sokulmasidir, kendi ürünlerimizi, hizmetlerimizi ya da uygulamalarimizi en güçlü, 
rakiplerimizin ya da kendi alaninda lider sayilan isletmelerinkilerle kesintisiz ölçümleme sürecidir (Özalp, 
2000). Koçel’e göre, bir isletmenin kendi performansini yükseltmek için, üstün performansi olan diger 
isletmeleri incelemesi, bu isletmelerin is yapma usulleri ile kendi usullerini kiyaslamasi, bu kiyaslamadan 
çikardigi sonuçlari uygulamasidir (Koçel, 1999). Mavis’in tanimi da benzerdir: ”Isletmelerin kendi 
sektöründe ya da sektörü disinda en iyi uygulamayi, en iyi düsünceyi, en iyi is süreci ve en etkin 
performansi gerçeklestirmis olan isletmeleri sürekli ve sistematik olarak arastirip daha iyisini yapmaya 
çalismaktir (Mavis,1999). Bir diger tanima göre benchmarking, bir sirketin kendini rakipleri, diger sektörler 
ve dis pazarlardaki uygulamalar ile karsilastirip, en iyi uygulamalari örnek alarak zayif yönlerini gelistirmesi 
anlamina gelir, yani bir çesit kiyaslama ve ölçümleme yöntemidir, ancak sadece kiyaslama yeterli degildir, 
sirketin bu çalisma sonucunda elde ettigi bilgiyi kendi bünyesinde uyarlamasi ve daha iyi olma konusunda 
kullanmasi gerekir   (Andersen, 1997). Isletmeyi performansinin doruguna çikarmak amaciyla içinde 
bulundugu sektördeki rakip firmalarin her alandaki en iyi uygulamalarinin arastirilmasi ve uygulamalarin 
isletmenin kendi içsel degerleriyle çelismeyecek sekilde bütünlestirilmesi sureti ile yeniden tasarlanarak, en 
iyi sayilan bu uygulamalari asmak için olusturulan belli bir sisteme dayanan ve süreklilik arz eden bir 
süreçtir (Özgen ve digerleri, 1998). Bu tanimlarin haricinde kiyaslama “basarili uygulamalardan ögrenme 
(Pekdemir, 2000)” seklinde açiklanmistir, “örnegin bir çocuk bisiklete binmesini ögrenmek istediginde 
ögretici kisiyi model olarak alir, onu izler, hareketlerini ögrenir, kendi uygulamasini yapar (Payne, 1995)” 
ve belki de sonraki safhalarda modelden ögrenme digi daha fazla ustalik gereken hareketleri de 
yapabilecektir. 
 Bütün bu tanimlardan hareketle kiyaslamanin kaynaginin isletmeleri rakipleri karsisinda sürekli 
iyilestirme ve gelistirme çabalarina iten rekabet oldugu belirlenebilir. Temeli çevrenin gözlemlenmesine 
dayanan kiyaslama çalismalarinda sadece rakipler degil, rakip olmayanlar hatta sektörden olmayan ancak 
bazi uygulamalarda örnek almaya deger sekilde basarili olan isletmeler de dikkate alinmalidir. Piyasa lideri 
konumundaki isletmeler de kiyaslama yapmak zorundadir, unutulmamalidir ki herhangi bir uygulamayi 
isletmenizi tehdit edemeyecek kadar küçük bir isletme daha iyi yapiyor olabilir. Özellikle bu konu ülkemizde 
eksikligi hissedilen bir durumdur. 

 Basarili bir benchmarking yönetimi için Robert Camp’in öngördügü baslica islemler sunlardir: 
(http://www.canaktan.org/yonetim/toplam_kalite/gurular/camp.htm) 

1.Öncelikle organizasyonda benchmarking analizine tabi tutulacak unsurlar belirlenmelidir. 
2.Sektördeki diger organizasyonlar tespit edilmelidir; ancak daha önce belirtildigi gibi sektör farki 

gözetmeksizin benzer is süreçlerinde basarili olmus isletmeler de dikkate alinmalidir. 
3.Veri toplama yöntemi tespit edilmeli ve veri toplanmaya baslanmalidir. 
4.Organizasyonda mevcut rekabet ve performans açigi tespit edilmelidir; bunun için 

organizasyonun kendi durumunu ortaya koyabilecek SWOT analizi uygun olabilir. 
5.Analiz sonucu elde edilen bulgular degerlendirilmeli ve sonuçlar ortaya konulmalidir. 
6.Ulasilmak istenen performans düzeyi belirlenmelidir. 
7.Fonksiyonel hedefler olusturulmalidir. 
8.Aksiyon plani gelistirilmelidir. 
9.Aksiyon planlari uygulanmali ve sonuç izlenmelidir. 
10.Geribildirim süreci isletilmeli, gerekirse benchmarking yöntemi yeniden düzenlenmeli ve 

gelistirilmelidir. 
Kaynak:Coskun Can Aktan, Yönetimde Rönesans ve Kalite Devrimi, Ankara: TOSYÖV Yayinlari, 2000. 
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 Müsterilerin geleneksel bir kaplicadan farkli olarak bir termal tesisten beklentilerini ortaya koymak 
üzere gerçeklestirmis oldugumuz ankette (Çelik, 2001) kullanilan veriler, birincil veri toplama yöntemiyle, 
yani anket yoluyla yüz yüze görüsmelerle toplanmis, katilimcilarin sikilip ciddiyetten uzak cevaplar 
vermelerinin önüne geçebilmek için cevaplar hazir olarak sunulmaya çalisilmistir. Uygun olan sorularda 
Likert ölçeginden faydalanilmistir. Örnek kütle olusturulurken katilimcilarin kaplicalar ve termal tesisler 
hakkinda bilgi sahibi olmasina özen gösterilmis, tutarlilik açisindan bütün katilimcilara öncelikle kaplicalar 
ve termal tesisler ile ilgili ön bilgi verilmistir. Verilerin analizi, bilgisayar ortaminda SPSS istatistik paket 
programi kullanilarak gerçeklestirilmis ve frekans analizi uygulanmistir. Çalismanin bulgularinin yorumunda 
her bir soruya verilen yanitlarin yüzdeleri dikkate alinmistir.Genellikle gençlerden olusan örnek kütlemizin 
termal tesislere olan ilgisini ve rekreasyon faaliyetleriyle ilgili beklentilerini belirlemeyi amaçlayan 
uygulamamizdan elde edilen bulgular, bu bölümde, anketteki siralamaya bagli kalinarak verilmistir. 

 
Katilimcilarin sosyal ve demografik özellikleri su sekildedir: 
 

Tablo 1:   YASANILAN BÖLGE    Tablo 2: YAS DAGILIMLARI 
 

  
Tablo 3 :  CINSIYET DAGILIMI    Tablo 4 :  KATILIMCILARIN MEDENI HALI 

                                                                                                                  
 

 
 
 
 

 
Tablo 5 :  MESLEK GRUPLARINA DAGILIM   Tablo 6 :  EGITIM DÜZEYI  

 
                                         
                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 

 
Seçilen bulgular su sekildedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 

    n            % 
Ege Bölgesi   65          48.9 
Marmara Bölgesi   17          12.8 
Iç Anadolu Bölgesi   14          10.5 
Akdeniz Bölgesi   12            9.0 
Karadeniz Bölgesi   12            9.0 
Dogu Anadolu Bölgesi   10            7.5 
Güneydogu Anadolu Bölgesi     3            2.3  
 
TOPLAM 

 
133        100.0 
  

    n              % 
15 - 20 Yas   18           13.5 
21 - 25 Yas   62           46.6 
26 - 30 Yas   19           14.3  
31 - 35 Yas   13             9.8 
35 den Büyük   18           13.5  
Cevapsiz     3             2.3 

TOPLAM 133         100.0  

      n              % 
Bay   69           51.9  
Bayan   64           48.1 
 
TOPLAM 

 
133         100.0  

      n           % 
Bekar     90         67.7 
Evli     43         32.3  
 
TOPLAM 

  
 133       100.0 

    n              % 
Lise   82            61.7 
Ön lisans   17            12.8 
Lisans   22            16.5 
Lisansüstü   12              9.0 
TOPLAM  133         100.0  

       n               % 
Ögrenci      75             56.4 
Egitimci      24             18.0 
Ev Hanimi        8               6.0 
Memur      14             10.5 
Doktor        5               3.8 
Mühendis        4               3.0 
Cevapsiz        3               2.3 
TOPLAM    133           100.0 
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Tablo 7: TATIL IÇIN GELENEKSEL KAPLICALARI TERCIH ETMEME SEBEPLERI 
        1                  2       3       4        5 

Geleneksel Kaplicalar Hasta ve Yaslilar Içindir 9.0 21.1 28.6 21.8 19.5 

Geleneksel Kaplicalarda Bos Zamanlari   
Degerlendirme Faaliyetleri Yetersiz  5.3 

19.5 
 

21.8 
 

24.1 
 29.3 

Geleneksel Kaplicalarda Ulasim Problemi Vardir 
9.8 

 
41.4 

 
19.5 

 
20.3 

 9.0 

Geleneksel Kaplicalarla Ilgili Bilgilerim Yetersiz 
9.0 

 
20.3 

 20.3 
25.6 

 24.8 

Geleneksel Kaplicalar Tatil Yeri Olarak Ilgimi Çekmiyor 
 

13.5 
 

23.3 
 

10.5 
 

19.5 
 21.8 

Diger Nedenler 30.8 18.8 31.6 12.0 6.8 

  
( 1: En az Önemli       2: Az önemli       3: Kismen önemli       4:  Önemli      5: Çok Önemli ) 

Örnek kütlemizin verdigi cevaplara göre, geleneksel kaplicalarin öncelikli tatil yeri tercihleri arasina 
alinmamasinin en önemli sebebi, bu tesislerdeki bos zamanlari degerlendirmeye yönelik faaliyetlerin 
yetersizligidir, örnek kütlemizin önemli bir bölümünün gençlerden olusmasi ve bu kitlenin tatille ilgili 
beklentilerinin rekreatif yönünün agirlikta olmasi bu görüsü dogal kilmaktadir. Geleneksel kaplicalarin tercih 
edilmemesinin ikinci önemli nedeni, bu kuruluslarla ilgili olarak yeterli bilgi saglanamamasidir, bu durum 
geleneksel kaplicalarin tanitim faaliyetlerine gerektigi kadar önem vermedigini göstermektedir. Tesislerin 
monotonluktan kurtulamamasi ve tesislerdeki rekreatif unsurlarin gelistirilmesi yönünde istenilen düzeyde 
bir çabanin bulunmamasi, çogunlukla gençlerden olusan katilimcilarin, geleneksel kaplicalari yasli ve 
hastalar için düzenlenmis yerler olarak algilamalarina neden olmustur. Katilimcilarin dördüncü sirada 
sunduklari sebep geleneksel kaplicalara ilgi duymamalaridir. Geçmiste en basta yer alan ulasim 
konusundaki sikintilar, gelisen teknoloji, artan refah, gelisen isletmecilik anlayisi nedeniyle gerilere dogru 
kaymistir. Termal tatili moda disi bulma ve termal tatile ihtiyaç duymama gibi sebepler ise önem 
derecesine gören son sirada ileri sürülen sebepler olmustur.  

Tablo 8: MÜSTERI ALGILAMALARINDA ,BIR TERMAL TESISTE UZMAN DOKTOR 
ISTIHDAMININ TERMAL TURIZM AMAÇLARININ GERÇEKLESTIRILMESINDEKI ÖNEMI 

 
 

1 2 3 4 5 

Bir Termal Tesiste, Termal Turizm Amaçlarinin 
Gerçeklestirilmesi Açisindan Uzman Doktor Istihdami 
Sarttir.    
 

 
 

- 

 
 

6.8 

 
 

19.5 

 
 

31.6 

 
 

42.1 

Saglik Memuru ve Fizyoterapist Istihdami, Termal 
Turizm Amaçlarinin Gerçeklestirilmesi Açisindan 
Yeterlidir 
.     

 
 

7.5 

 
 

10.5 

 
 

23.3 

 
 

30.1 

 
 

25.6 

Sektörden Yetisme Personel de Doktorun veya Saglik 
Personelinin Fonksiyonunun Gerçeklestirilmesi 
Açisindan Yeterlidir.     

 
 

23.3 

 
 

25.6 

 
 

18.0 

 
 

21.8 

 
 

11.3 
( 1: Kesinlikle Katilmiyorum    2: Katilmiyorum    3:  Kismen Katiliyorum     4: Katiliyorum    5: Kesinlikle 
Katiliyorum ) 

Yukaridaki sonuçlardan da anlasilacagi gibi, örnek kütlemizi olusturan insanlarin önemli bir 
bölümü (% 73.7), termal turizm hareketinin özellikle insan sagligiyla ilgili amaçlarinin gerçeklestirilebilmesi 
için uzman doktor istihdaminin sart oldugu görüsünde birlesmislerdir, ayrica % 19.5`lik bir kütle de bu 
görüse kismen katilmaktadir. Uzman doktor bulunmadigi zaman ortaya çikabilecek boslugu doldurmak 
üzere bir saglik memuru ya da fizyoterapist istihdaminin gerekli oldugunu savunanlar % 55.7`lik bir kütleyi 
olustururken, bu görüsü kismen destekleyenlerin orani % 23.3`tür. Elde edilen sonuçlara göre katilimcilar, 
sektörden yetisme personelin, doktor veya diger saglik personeli ile ikamesini desteklememektedirler. Buna 
göre, örnek kütlemizde termal turizmin bilimsel yönünün kabul edildigine dair bir görüsün hakim oldugu 
söylenebilir.         
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Tablo 9: GELENEKSEL KAPLICALARIN EN ÇOK ELESTIRI ALDIGI KONU 
        1                  2       3       4        5 
Bos zamanlarin Degerlendirilmesi 
 

- 3.8 
 

6.8 9.0 40.6 

Kürler Hakkinda Yeterli Bilgi Saglanamamasi 6.0 12.8 
 

12.0 9.8 19.5 

Personelin Müsterilere Karsi Tavri 
  

10.5 
 

6.8 3.8 11.3 27.8 

Ulasim Sartlari 
 

15.0 
 

19.5 12.0 13.5 - 

Yetersiz Hijyen 
 

- 
 

7.5 5.3 13.5 33.8 

Diger 
 

- 
 

- - 14.3 13.5 

( 1: En az Önemli       2: Az önemli       3: Kismen önemli       4:  Önemli      5: Çok Önemli ) 
 
Yine örnek kütlemizin özellikleriyle baglantili olarak bos zamanlari degerlendirmeye yönelik 

faaliyetlerin yetersizligi, termal tesislerin en çok elestiri aldigi konu olarak karsimiza çikmaktadir. Insanlarin 
saglikla ilgili beklentilerine kendi alternatifleriyle cevap vermeye çalisan bu tip tesislerin belki de hiçbir 
sekilde elestirilmemek zorunda olduklari hijyen konusu, pek çok tesisin bu alandaki yetersizligi nedeniyle 
ikinci sirada yerini almistir. Personelin müsteriye karsi tavri da bir diger elestiri konusudur, bu sorunu 
asmak ancak tesislerdeki illegal iliskilerle ve bazi hesaplarla eleman istihdam etmekten vazgeçilip bu 
konuyla ilgili egitim almis kisilerin istihdamiyla mümkündür ya da mevcut personele yogun bir egitim 
programi uygulanmali ve daha sonra geleceklerde turizm egitimi almis olma sarti aramalidir. Kürler 
hakkinda yeterli bilgi alamama ve ulasim sartlari diger önemli elestiri konulari olarak ileri sürülmüstür. 
Örnek kütle içerisinde fazla önemli bir orana sahip olmasa da suyun sicak bulunmasi ve alisveris 
yapamama gibi elestiriler de mevcuttur.         
 

Tablo 10 : TERMAL TATIL AMAÇLARININ GERÇEKLESTIRILMESI AÇISINDAN MORAL 
DESTEGIN GEREKLILIGI HAKKINDAKI GÖRÜS 

 1 2 3 4 5 
 

Moral / Psikolojik destek verilmesi sarttir 
 

- - 5.3 
 

21.1 
 

73.7 

Moral / Psikolojik destek önemli bir belirleyici degildir. 
 

82.7 
 

12.0 
 

5.3 - - 

(1: Kesinlikle Katilmiyorum      2: Katilmiyorum       3:  Kismen Katiliyorum     4: Katiliyorum     5: 
Kesinlikle Katiliyorum ) 

Örnek kütlemizde hakim olan görüs termal turizm amaçlarinin gerçeklestirilmesi açisindan moral 
psikolojik destek verilmesinin sart oldugu yönündedir. Gerek alternatif tip gerekse modern tip üzerine 
çalisan bilimadamlari da bu görüsü destekleyen sonuçlara ulasmislar ve uygulanan tedavilerin basarili 
olmasinin temel sartini öncelikle hastalarin moralinin yüksek olmasina baglamislardir. Genellikle konaklama 
birimi ve hamamdan olusan geleneksel kaplicalarin en zayif yönü budur. 

Tablo 11 : MORAL DESTEK AÇISINDAN REKREATIF UNSURLARIN BULUNDURULMASININ 
ÖNEMI 

 1 2 3 4 5 
 

Moral / psikolojik destegin üst düzeye tasinmasi ya da üst düzeyde 
tutulmasi açisindan rekreatif  unsurlar önemlidir. 

 
- 

 
- 

 
1.5 

 
11.3 

 
87.2 

Moral / psikolojik destegin üst düzeye tasinmasi ya da üst düzeyde 
tutulmasi ile rekreatif  unsurlar arasinda önemli bir iliski yoktur.   

 
65.4 

 

 
20.3 

 

 
14.3 

 
- 

 
- 

Moral / psikolojik destegin üst düzeye tasinmasi ya da üst düzeyde 
tutulmasi ile rekreatif  unsurlar arasinda hiç bir iliski yoktur.        

 
83.5 

 

 
14.3 

 

 
2.3 

 
- 

 
- 

(1: Kesinlikle Katilmiyorum      2: Katilmiyorum       3:  Kismen Katiliyorum     4: Katiliyorum     5: 
Kesinlikle Katiliyorum ) 
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Bos zamanlari degerlendirmeye yönelik unsurlar, özellikle can sikintisinin asilmasi için bir çare 
olarak düsünüldügü için konuklarin moral açisindan olumlu degerlere sahip olmasinda önemli bir etken 
olarak degerlendirilmekte ve bu tür faaliyetlerin gelistirilmesi, bu tip faaliyetlerin düzenlendigi alanlarin 
genisletilmesi örnek kütlemizde de oldugu gibi taraftar bulmaktadir.    

 
Tablo 12: KONAKLAMA TESISI TERCIHI 
      n              % 
fark etmez     12             9.0 
Devremülk      27           20.3 
Otel     53           39.8 
Apart Otel      36           27.1 
Bungalow       5             3.8 
 
TOPLAM 

 
  133         100.0 

 
Örnek kütlenin konaklama tesisi tipi tercihi sirasiyla otel (39.8), apart otel (27.1), devremülk 

(20.3) üzerinde yogunlasan bir dagilima sahiptir. Oteller, müsterilerinin tüm istek ve ihtiyaçlarina kendi 
istihdam ettikleri personelle cevap vermeye çalistiklari için, apart oteller konuklara daha genis yasam 
alanlari sunduklari için tercih edilmektedir. Devremülk sisteminin, Türkiye`deki gelenek ve göreneklerin 
isanlar üzerindeki psikolojik müeyyideleri ve özel hayata verilen önem nedeniyle bekledigi ilgiyi görmemis 
olmasina ragmen, anketimizde en çok tercih edilen konaklama tiplerinden biri olmasi dikkat çekicidir, buna 
göre devremülk sistemi termal turizm alaninda en çok kullanilmak istenen konaklama tesisi tiplerinden 
biridir seklinde bir sonuca ulasmak mümkündür. Yine, örnek kütlemizden elde ettigimiz sonuçlara göre, 
termal merkezlerde en az tercih edilen konaklama tesisi tipi bungalowdur. Yetersiz düzenlemeler nedeniyle 
termal tatili olumsuz etkileyebilecegi göz önünde bulundurulursa konaklama tesisi olarak bungalowun 
tercih edilmemesi dogru bir karardir.         

 
Tablo 13: ÇEVRE DÜZENLEMESINE AIT GÖRÜSLER  
          n             % 
Cevap Yok         12            9.0 
Çevre Düzenlemesi Yeterlidir         20          15.0 
Çevre Düzenlemesi Kismen Yeterlidir         37          27.8 
Çevre Düzenlemesi Yetersizdir         64          48.1 
TOPLAM        

      133        100.0  
 

Çevre düzenlemesi insanlarin kendilerini iyi hissetmelerini saglamakla beraber tesislere de ayri bir 
deger kazandirmaktadir. Güzel bir tesis girisi, konaklama isletmelerinin sahip olmasi gereken çekiciliklerin 
basinda gelmektedir. Ayrica çevre düzenlemesinin insanlarin huzur içinde olmalarini saglamak yoluyla tatil 
ve konaklama süresinin uzamasina neden oldugu düsünülmektedir. Ancak örnek kütlemizin görüslerinden 
de anlasilacagi üzere termal tesislerin pek çogunda çevre düzenlemesi yetersizdir. Hem müsterilerin termal 
tatilden beklentilerinin gerçeklestirilmesi açisindan, hem de isletmelerin pazarlanmasinda önemli etkisi olan 
çevre düzenlemesi ile ilgili gerekli çalismalar yapilmalidir.     

 
Tablo 14: HIZMET KALITESI YÖNÜNDEN BASARILI BULUNAN ISLETMELER  
     n             % 
Özel Isletmeler   102          76.7 
Özel Idareye Ait Isletmeler     17          12.8 
Belediyelere Ait Isletmeler     14          10.5 
 
TOPLAM 
 

   
133        100.0  
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Yönetimleri farkli kisilerin ya da kurumlarin elinde bulunan isletmelerin hizmet kalitesinin 
degerlendirilmesi istenildiginde sonuç beklendigi gibi olmustur ve özel isletmeler hizmet kalitesi yönünden 
en basarili isletmeler olarak karsimiza çikmistir. Örnek kütlemizin degerlendirmesine göre özel idarelerin 
veya belediyelerin islettigi tesisler arasinda fazla fark yoktur, iki tür isletmenin de hizmet kalitesi yönünden 
eksik oldugu yönünde bir düsüncenin hakim oldugu söylenebilir.  

 
Tablo 15 : TERMAL TESISLERDE BULUNMASI ISTENEN MINIMUM HIZMET BIRIMLERI 

         n             % 
Görüs Bildirmeyen Katilimcilar 
 

        11           8.3 

Türk Hamami, Konaklama Birimi, Kür merkezi, 
Alisveris Merkezi, Yiyecek Içecek Birimleri, Rekreasyon Birimleri 

         96        72.2 
 

 
Türk Hamami, Konaklama Birimi, Yiyecek Içecek Birimleri 
 

         
         17        12.8 

Türk Hamami, Konaklama Birimi 
 

           9          6.8 

TOPLAM 
 

       133      100.0   

 
Anketimize katilanlarin termal tesislerde yer almasi gereken minimum hizmet birimleri ile ilgili 

görüslerinin çogunun (% 72.2), termal tesislerin bünyesinde Türk hamami, konaklama birimi, yiyecek 
içecek birimleri, kür merkezi, alisveris merkezi ve rekreasyon birimleri bulunmasi gerektigi seklinde oldugu 
görülmüstür. Klasik kaplicalarin sahip oldugu Türk hamami ile konaklama biriminden ibaret olan 
yapilanmanin ise en az ilgiyi gördügü anlasilmaktadir (% 6.8). Türk hamami, konaklama birimi ve yiyecek 
içecek birimlerinden olusan yapilanmanin da örnek kütlemizde fazla taraftar bulmadigi görülmektedir ( 
%12.8). Bu sonuçlar göstermektedir ki, örnek kütlemiz termal tesislerin turistik yönü ile ilgili olarak daha 
hassastirlar ve ulasilabilecek en kaliteli hizmet düzeyinde istek ve ihtiyaçlarina cevap verilmesini 
istemektedirler. 

Afyonkarahisar’da mevcut kaplicalardan seçilenler ve gerçeklestirdikleri yenilikler hakkinda 
isletmelerin yöneticileri ile yapilan mülakatlarin sonunda elde edilen bulgular su sekildedir: 
1-Ömer Kaplicasi 

Afyonkarahisar - Kütahya karayolu üzerinde il merkezine 15 km. uzaklikta bulunan Ömer 
Kaplicasi’nin geçmisi havuzu yaptiran kisinin mezarindaki kitabede belirtilen 1889 yilina dayanmaktadir. 
Kaplicada 1980 öncesine kadar sadece konaklama birimi ve hamamdan olusan tarihi doku korunmustur, 
sosyal tesis olarak da küçük bir bakkal dükkani ve cami mevcuttur. Bu dönemde kaplicanin isletme hakki 
ihaleyle sahislara verilmektedir. 1980 sonrasinda günümüzde villalarin bulundugu kisma ilk defa modern 
konaklama birimi yapilmis, kaplicaya su sicakligi normalin üstünde de olsa – rekreatif amaçli su en fazla 33 
°C sicaklikta olmalidir .- olimpik ölçülerde bir yüzme havuzu yapilmistir, yine bu dönemde, kaplica 
profesyonel olarak turizm isiyle ugrasan bir isletmeciye verilmistir. 1990 sonrasi dönemde ise 
kurumsallasmis sirketlerin kaplicayi isletmek üzere ihaleye girdigi görülmüs, ancak bu sirketler hiçbir ekstra 
yatirim yapmadigi gibi özellikle hijyen konusunda basarisiz olmuslardir. Bu durum, Il Özel Idaresi’nin 
kaplicayi tadilatini ve isletmeciligini yapmak üzere Afyonkarahisar Ticaret Borsasi’na devretmesiyle son 
bulmustur. Afyonkarahisar Ticaret Borsasi tarafindan Haziran 2001’de 35 adet villâ, 20 yatakli apart otel, 1 
adet kapali yari olimpik yüzme havuzu, 2 adet Türk Hamami ve 1 adet kapali büyük yüzme havuzu 
tamamlanip hizmete sokulmus, eski konaklama birim i tarihi dokusu korunmak sartiyla restore edilmis, 
çevre düzenlemesi yapilmis, tesisin sinirlari belirgin hale getirilmis, otopark genisletilmistir. Ulasim mevcut 
sayili araçla saglanmaktan vazgeçilmis, sehir içine ve komsu termal tesislere de servis yapan hatli 
minibüslerle gerçeklestirilmeye baslanmistir. Pazarlama ve reklam çabalarina agirlik verilmis Tesis ilk defa 
2003 yilinda yerli seyahat acentesiyle çalisma sansi bulmustur. Özel idare yetkililerine sartnameye 
koyduklari bu tür yeniliklerin sebebi soruldugunda artan rekabette pazar payini korumaya çalistiklarini ifade 
etmisler, gerçeklestirilen yeni uygulamalarda modern tesisleri örnek aldiklarini belirtmislerdir. Elde edilen 
izlenim, isletmenin sistematik olmasa bile tesisin yakin çevresinde yeni insa edilen modern tesisleri baz 
alarak kiyaslamaya gittigi yönündedir. Ancak yüksek maliyeti nedeniyle bilimsel kür uygulamalarina imkan 
verecek tam tesekküllü bir kür merkezi insa edilememistir.  
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2-Sandikli Hüdai Kaplicasi      
Tablo 16    : Afyon Sandikli Hüdai Kaplicasi Konaklama Birimleri 

Kapasite            
Tesis Türü 

Oda Sayisi Yatak Sayisi Banyo      WC Tlf TV 

Termal Otel  (4 Yildiz) 132  264 X X X X 

Eski Otel (1 Yildiz) 34 68 X X X  

Banyolu Daire (1 Oda) 25 50 X X   

Banyolu Daire (2 Oda) 118 472 X X   

Banyosuz Daire 109 218  X   

Çadir 120 360     

TOPLAM 538 1432     

Kaynak: Sandikli Belediyesi Hüdai Kaplicasi Isletme Müdürlügü 
 

Tablo 17    : Afyon Sandikli Hüdai Kaplicasindaki Günübirlik Tesisler ve Kapasiteleri 
Tesisin Adi 

(Bay)  
Türü Kapasitesi 

( Kisi/Saat ) 
Tesisin Adi 

(Bayan)  
Türü Kapasitesi 

( Kisi/Saat ) 
Çamur B. Çamur 48 Çamur B. Çamur 48 
Tabii Bugu Sauna 50 Tabii Bugu Sauna 50 
Kükürtlü Banyo 65 Kükürtlü Banyo 65 

Açik Yüzme  Havuz 80 Açik Yüzme  Havuz 80 
Kapali Banyo Havuz 90 Kapali Banyo Havuz 45 
KapaliYüzme Havuz 120 KapaliYüzme Havuz 120 

Kaynak : Afyon Sandikli Belediyesi Hüdai Kaplicasi Isletme Müdürlügü  
 
Sandikli Hüdai Kaplicasi sahip oldugu termal kaynak ve tesislerle ülkemizin en önemli kaplica 

tesislerinden biridir. Kaplica hiçbir zaman doluluk sorunu yasamamistir, hatta her zaman asiri talep sorunu 
mevcuttur. Isletme adi verilen oteller haricindeki konaklama birimleri en az bir sene sonrasina kadar 
rezerve edilmis durumdadir. 

Böylesine güçlü bir yapiya ve büyük pazar payina sahip olan isletme, 1992 yilinda Oruçoglu 
Termal Resort’la baslayan ve Türkiye  genelinde gelisen termal turizm yatirimlari karsisinda konumunu 
koruyabilmek adina bazi tedbirler alma geregi duymustur. Bunu yaparken Sandikli Meslek Yüksekokulu ile 
isbirligine giderek fiziki sartlarin iyilestirilmesine, düzenlenen ortak egitim faaliyetleriyle personelin kendini 
gelistirmesine imkan verilmis, daha önce hiç yapilmadigi halde tanitim, pazarlama ve reklam çabalarina 
girisilmis, turizm fuarlarina katilim gerçeklestirilmis, seyahat acenteleriyle yapilan anlasmalarla özellikle otel 
birimlerini pazarlama çabalarina girisilmistir. Diger geleneksel kaplicalardan farkli olarak Hüdai Kaplicasi’nin 
Saglik Bakanligi tarafindan tedavi merkezi olarak kabul edilmesine sebep olan kür merkezinin daha ciddi 
çalismasi adina, teçhizat ve personel bakimindan sonuçlandirilamasa bile gerekli girisimlerde 
bulunulmustur. Bütün bunlar yapilirken Oruçoglu Termal, Ikbal Termal ve Balçova Termal tesisleri mercek 
altina alinmis, onlarin uygulamalarinin nasil oldugu arastirilmis, daha iyi uygulamalarin nasil yapilacagina 
cevap aranmistir. 

 
SONUÇ 

Benchmarking, isletmelere rakipleri incelemenin yaninda kendi pozisyonlarini belirleme sansi da 
vermektedir. Bir isletme, piyasa lideri olsa bile, piyasadaki diger isletmelerin varligini gözardi ederek, 
onlarin bazi is süreçlerini kendisinden daha iyi gerçeklestirebilecegini kabul etmiyorsa, çevresiyle iletisimini 
koparir, farkinda olmadan yerinde saymaya baslar, bu da yogun rekabet ortaminda isletmenin 
rakiplerinden geri kalmasi anlamina gelmektedir. 

Afyonkarahisar’daki geleneksel kaplicalarda, pazar payini kaybetmemek için rakiplerin yaptigi farkli 
uygulamalarin takip edildigi ortadadir, ancak sistematik bir kiyaslamadan söz etmek mümkün degildir, 
çünkü amaç yapilan yeniliklerle rakipten daha iyi olmak degil, piyasa ortalamasini yakalayarak hayatini 
sürdürmektir. Halen tesislerin birer termal tesis niteligine bürünme yolunda yenilenmesi, ticari faaliyetlerin 
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sürdürülüyor olmasi, tatminkar gelir eldesi ve hedef kitlenin ilgisinin azalmamasi, geleneksel kaplicalarin bu 
çabalarinda basarili olduklarini göstermektedir.          
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ÖZET 

 Satisin bir firmadaki diger faaliyetlerden farki daha fazla iliski odakli olmasidir. Satista insan 
unsuru diger faaliyetlere göre daha fazla ön plana çikmaktadir. Bu nedenle de satis verimliliginin artirilmasi 
söz konusu oldugunda, çiktilari artiracak faaliyetlerin ve kisilerin etkinliginin artirilmasi gerekmektedir. Bu 
da ancak satis gücü mekanizmasinin etkililiginin artirilmasi ile saglanabilir. 

 Bu çalismada, satis sisteminin verimlilik kriterlerini ortaya koymak amaciyla satis sisteminin; satis 
gücü mekanizmasi, satis personeli, satis gücünün faaliyetleri, müsteri çiktilari ve firma çiktilari olmak üzere 
bes ayri bileseni ele alinmis ve bu bilesenlerin bir birlerine olan etkileri incelenmistir. Bununla birlikte tüm 
satis sistemini etkileyen, satis gücü mekanizmasini olusturan; tanimlayici, sekillendirici, aydinlatici faktörler, 
motivasyon ve kontrol faktörleri incelenmis, ve bes ayri firmanin satis yöneticileriyle bu faktörlerden yola 
çikilarak gerçeklestirilen mülakatlar neticesinde satis sisteminin verimlilik kriterleri ortaya konmustur.  

Anahtar Kelimeler: Satis sisteminin verimliligi, Satis sisteminin performansi  
1. GIRIS 

“Verimlilik” kelimesi ilk olarak 1766’da Quesnay’in bir makalesinde yer almistir. Yüz yildan daha uzun 
bir süre sonra, 1883’de Littre ve rimliligi “üretme yetenegi”, baska bir deyisle üretme istegi olarak 
tanimlamistir. 1950’de Avrupa Ekonomik Isbirligi Organizasyonu (Organization for European Economic 
Cooperation – OEEC) verimliligi çiktinin imalat faktörlerinden birine orani olarak tanimlamistir. Bu 
çerçevede çikti kapitalle, yatirimla ya da hammadde girdisi ile iliskili ele alindiginda, kapitalin, yatirimin ya 
da ham maddelerin verimliliginden söz etmek mümkündür. (Sumanth, 1985) 

“Verimlilik” terimi “Üretim” terimi ile karistirilabilmektedir. Üretimin artmasi verimliligin artisi olarak 
düsünülebilmektedir fakat bu her zaman için dogru degildir. Üretim ürün ve/veya hizmet üretme 
aktivitesidir. Verimlilik ise ürün ve/veya hizmet üretiminde kaynaklarin bir baska ifadeyle girdilerin etken 
kullanimidir.  

Ingilizce’de efficiency olarak geçen etkinlik kelimesi gerçek çiktinin beklenen çiktiya oranini ifade 
etmektedir. Ingilizce’de effectiveness olarak geçen etkililik kelimesi ise amaçlari basarma derecesini ifade 
etmektedir. Etkililik performansla iliskili iken etkinlik kaynak kullanimi ile iliskilidir buna göre verimlilik, 
etkinligin ve etkililigin birlesimidir.  

Mali (1978) verimlilik, etkililik ve etkinlik terimlerini bir araya getiren ilk kisi olmustur.  
Verimlilik Endeksi = Elde Edilen Çikti      =     Basarilan Performans     =     Etkililik  
   Harcanan Girdiler   Sarf Edilen Kaynaklar    Etkinlik 



 407 

Mali’nin (1978) verimlilik endeksi formülünde ilk iki oran verimlilik tanimi ile tutarli olmasina karsin 
sonuncusu iki noktada yanilticidir. Öncelikle, verimlilik endeksi nümerik bir degerdir fakat etkililik degildir. 
Bir diger nokta ise bu verimlilik taniminin etkinlik tanimi ile çeliski içerisinde olmasidir. Mali, etkinligi 
gerçeklesen çiktinin beklenen çiktiya orani seklinde teknik anlamda tanimlamamistir. Eger paydadaki 
etkinlik gerçeklesen çiktinin beklenen çiktiya orani seklinde tanimlanacak olursa verimlilik artarken 
etkinligin azalmasi gerekir, bu da mantiga kurallarina aykiridir. 

Buradaki çeliski, f ve F bazi fonksiyonlari ifade edecek sekilde verimlilik endeksinin; 
Verimlilik Endeksi = f(Etkililik) seklinde yeniden tanimlanmasi ile giderilebilir. (Sumanth, 1985) 
    F(Etkinlik)  

 Satis bir firmadaki operasyonel faaliyetlerden farkli olarak iliski odakli bir faaliyettir. Satista insan 
unsuru daha fazla ön plana çikmaktadir. Bu nedenle de satis verimliliginin artirilmasi denildiginde çiktilari 
artiracak faaliyetlerin ve kisilerin etkinliginin artirilmasi gerekmektedir. Bu da ancak satis gücü 
mekanizmasinin etkililiginin artirilmasi ile saglanabilir. 

Yukarida ifade edilen etkililige ve etkinlige bagli verimlilik tanimindan yola çikilarak satis verimliligi 
ele alinabilir.   
2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

 Mali tablolar, bir firmanin satislardan elde ettigi geliri, imalat raporlari ise firmanin üretim hacmi 
istatistiklerini, ve açilan siparisleri gösterir. Satis yöneticileri performansi izlemek için bu raporlari da göz 
önünde bulundururlar. Fakat sadece bu raporlar ve toplam satis hacmi satis yöneticilerinin satis 
performansini izlemeleri için yeterli degildir. Hedeflere ulasma bir dart tahtasina atis yapmaya benzetilecek 
olursa kaç basarili atisin yapildigi kadar kaç atisin yapildigi da önemlidir. Baska bir deyisle, kaç hedefe 
ulasildigi kadar, kaç hedefin kaçirildigi da önemlidir. Hedeflere nasil ulasildiginin ve bazi hedeflerin neden 
kaçirildiginin anlasilmasi da satis verimliliginin artirilmasina katkida bulunacaktir.  Shumaker’a göre (2000) 
imalat raporlarindan elde edilen bilgiden çok daha fazlasi tüm satis adimlarinin gözden geçirilmesi ile 
ögrenilebilir.  

Bir sistemin performansindan söz edebilmek için öncelikle o sitemin birlesenlerinin ve o sistemi 
etkileyen mekanizmalarin anlasilmasi gerekmektedir. 

 Bu çalismada Sinha ve Zoltners’in (2005) satis sistemi modelinden yola çikilarak satis sisteminin 
ardisik olarak bir birini etkileyen bes ayri bilesenden olustugu varsayilmistir. Sekil 1 satis sitemi bilesenlerini 
göstermektedir. Bu bilesenler sirasiyla; firma çiktilari, müsteri çiktilari, satis gücünün faaliyetleri, satis 
personeli ve satis gücü mekanizmasidir, ve bu bilesenlerin ardisik olarak birbirilerini etkiledikleri 
varsayilmistir. Örnegin satis gücü faaliyetleri müsteri çiktilari üzerinde etkilidir. Ayni zamanda satis 
personelinin bilgi ve beceri düzeyi, deger yargilari, motivasyon seviyesi davranislarini ve faaliyetlerini 
etkilemektedir. Her satis organizasyonunun ihtiyaç duydugu temel kararlar vardir. Bu kararlar ise satis 
personelini, satis gücünün faaliyetlerini, müsteri ve firma çiktilarini etkilemektedir. Bu temel kararlar satis 
gücü mekanizmasin i olusturmaktadir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekil 1. Satis sisteminin bilesenleri (Sinha ve digerleri, 2005) 
  

 Satis miktari, kar, pazar payi satis gücü sisteminin çiktilaridir. Bunlar ayni zamanda firmanin 
performansini degerlendirmek için kullandigi metriklerdir. Firma çiktilari, ulasilan hedefler ya da bir önceki 
yila göre büyüme gibi, gerçeklesme düzeyi ile ölçülür. Müsteri çiktilari ise firma çiktilarini tetikler. Müsteriler 
güvendikleri firmadan sürekli alisveris ederler, o firmanin sadik müsterisi olurlar. Yüksek müsteri 
memnuniyeti skorlarina sahip bir satis gücü ve müsterilerin yüksek hatirlama ve tekrar satin alma oranlari 
genellikle satislari, karliligi ve pazar payini artirir. 

Satis Gücü 
Mekanizmasi 

Satis 
Personeli 

Satis Gücü 
Faaliyetleri 

Müsteri 
Çiktilari 

Firma 
Çiktilari 

Dis Çevre 
Rakipler 
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 Satis gücü faaliyetleri, müsterinin ihtiyacini analiz etme, çözüm üretme, teklif sunma, sözlesme 
imzalama, yeni müsteri bulma, var olan müsterinin devamliligini saglama gibi faaliyetlerdir. Satis gücü 
faaliyetleri müsteri çiktilarini yaratir. Basariyla sonuçlanan faaliyetler firmaya yeni müsteriler kazandirir ve 
firmanin mevcut müsterilerinin sadakatini artirir. Satis personeli ise satis gücü faaliyetlerini olusturan 
kisilerdir. Motivasyonu yüksek kisiler dogru davranislari sergileyip, dogru eylemler içerisinde bulunurlar.  

 Satis yöneticilerinin aldiklari temel kararlar ve sistemin bilesimini belirlemek için direkt olarak 
uyguladiklari prosesler, satis takiminin kisiligi ve davranislari, satis gücü mekanizmasini olusturur. Satis 
gücü mekanizmasi ise satis gücü sisteminin temelini olusturur ve tüm diger bilesenleri etkileyen tetikleyici 
bir bilesendir.  

Yukaridaki paragraflarda da özetlendigi gibi satis gücü mekanizmasi tüm satis sistemini etkileyen 
ana faktördür. Bu nedenle satis gücü mekanizmasinin satis sisteminin performansi üzerinde en etkili 
bilesen oldugu varsayilabilir ve satis gücü mekanizmasini olusturan faktörlerin ortaya konmasi ve 
incelenmesi ile satis sisteminin verimlilik kriterleri belirlenebilir. 

Bu çalismada satis gücü mekanizmasinin etkinliginde etkili olan faktörler, bes ayri kategoride ele 
alinarak incelenmistir. Bu kategoriler; 

1. Tanimlayici Faktörler: Is tanimlari ve görev tanimlari, satis gücünün yapisi, satis bölgeleri 
2. Sekillendirici Faktörler: Ise alma, meslek içi egitim ve satis yöneticilerinin seçim kriterleri 
3. Aydinlatici Faktörler: Pazar arastirmalari, ürün öncelik kriterleri, hedefler, veriler ve araçlar 
4. Motivasyon Faktörleri: Liderlik, ödüllendirme sistemi, motivasyon programlari 

5. Kontrol Faktörleri: Firmadaki performans yönetimi kriterleri, koordinasyon sistemleri 
 Tanimlayici faktörler; organizasyonu tanimlayan ve satis personelinin organizasyon içerisindeki 

rolünü belirleyen ifadeler; firmadaki is ve görev tanimlari, pazarlama stratejisini belirleyen karalar, satis 
gücünün büyüklügü ve yapisi, satis alan ve bölgeleri seklinde sayilabilir. Bu faktörler, satis sisteminin 
bilesenlerinin organizasyon yapisindaki yerini ve önemini tanimlar. 

Sekillendirici faktörler, satis personelinin bilgi, beceri ve degerlerini etkileyen tüm kararlar, firma ve 
satis kültürü olusturma stratejileri, satis personeli ise alma, egitme, liderlik ve yönetim prosesleri, yönetici 
ise alma, seçme ve yetistirme prosesleri gibi satis takimini olusturan tüm prosesleri içermektedir. 

Aydinlatici faktörler, satis gücüne pazari anlamasinda, öncelikleri belirlemesinde, müsterinin 
problemlerine çözüm üretmesinde ve zamanini daha etkin kullanmasinda yardimci olan prosesleri 
içermektedir. Müsteri arastirmalarinin sonuçlari, hedefler, ürün öncelikleri, satis prosesinin tasarimi ve 
müsteri iliskileri yönetimi gibi satis personeli ile paylasilan satis gücüne yardimci sitemler, programlar ve 
prosesler aydinlatici faktörler arasinda yer almaktadir. 

Motivasyon faktörleri, yöneticilerin is yapma sekilleri ile çalisanlara ilham vermesi, basari 
ödüllendirme sistemi, satis organizasyonu içerisinde iletisimi ve motivasyonu artiran sosyal aktiviteler gibi 
satis ekibinin ilham ve motivasyon düzeyini etkileyen kararlar ve programlar olarak tanimlanabilir.  

Kontrol faktörleri ise basarinin tanimini yapan, beklentileri ortaya koyan, performansi izleyen ve 
performansi artirmak için diger mekanizmalari birlestiren performans yönetim sistemleri olarak 
tanimlanmaktadir.  

Bu çalismada satis gücü mekanizmasi faktörleri ayri kategorilerde ele alinmistir fakat gerçekte 
kategoriler arasindaki ayrim bu kadar kesin ve net degildir. Örnegin liderlik ve yönetim prosesleri bu 
çalismada sekillendirici faktörler arasinda yer almaktadir oysa ki ayni zamanda bir kontrol faktörüdür. 
Benzer sekilde iletisimi artiran ve gelistiren aktiviteler motivasyon faktörleri içerisinde degerlendirilmistir 
gerçekte ise duruma bagli olarak iletisim hem aydinlatici faktörler hem de kontrol faktörleri arasinda yer 
alabilir.  

 Satis gücü mekanizmasi tüm satis sistemi üzerinde etkili bir bilesendir. Satis gücü mekanizmasinin 
etkililigi ise satis siteminin verimliligini artirmaktadir. Bu teorik çerçeve isiginda satis gücü etkililigini 
etkileyen faktörlerin satis verimliligi üzerinde etkili oldugu varsayilmaktadir. Bu çalismada satis 
performansinin ve/veya satis verimliligi nasil artirilabilir sorusunun yaniti aranmaya çalisilmaktadir. Bu da 
ancak hangi satis sistemi bilesenine odaklanilmali, mekanizmalara mi, faaliyetlere mi yoksa çiktilara mi ya 
da nispeten daha kolay ölçülebilen kantitatif degerlere mi yoksa ölçümü ve degerlendirilmesi daha zor olan 
kalitatif degerlere mi sorularinin yanitlari ortaya koyularak bulunabilir. Bir baska soru da ne zaman hangi 
satis sistemi bilesenine odaklanilmasi gerektigidir. Mesela, piyasaya yeni bir ürün sunan bir firma ayni 
zamanda mevcut ürünlerinin de satisini artirmak isteyebilir. Bu durumda yeni ürünün piyasa sunulma 
zamani, sekli ve yeri gibi “faaliyetlere” odaklanabilir. Fakat ayni zaman da yeni ürün stratejisi, yeni ürün 
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stratejisinin mevcut ürünlere olan etkisi, mevcut ürünlerin stratejilerinin yeniden gözden geçirilip 
degerlendirilmesi, yeni ürünün mevcut ürünlerin satisina olan katkisi gibi satis gücü mekanizmalarinin da 
göz önünde bulundurulmasi gerekir. Bir baska deyisle faaliyetler kadar bu faaliyetleri etkileyen 
mekanizmalara da odaklanmak gereklidir. 

Bir yilda çalisilan gün sayisi ya da bir günde gerçeklestirilen müsteri görüsme sayisi satis verimliligini 
degerlendirme açisindan yardimci kantitatif degerlerdir. Fakat bu degerler tek basina ele alindiginda 
yaniltici olabilmektedir. Satis personeli müsteri etkilesiminin kalitesi gibi kalitatif degerlerin bu gibi kantitatif 
sonuçlarin degerlendirilmesinde göz önüne alinmasi gerekmektedir. 

Satis sisteminin verimliligi nasil artirilabilir sorusunun yanitini aramanin bir diger yolu ise firmanin iç 
ve dis kaynaklarinin daha etkili ve daha etkin sekilde nasil dengelenebilecegi sorusunda gizlidir. Satis 
gücünün yapisi ve büyüklügü, satis bölgeleri gibi tanimlayici kriterlerin gözden geçirilip yeniden 
degerlendirilmesi ile optimum dengeye ulastirilabilir. Ya da, bir ürünün satis yöneticisi veya bir bölgenin 
satis yöneticisi etkili bir motivasyon  programi uyguladiginda bu kisi diger ürünlerde ya da bölgelerde 
çalistirilma karari ile bu bilgi ve becerinin firma geneline yayginlastirilmasi saglanabilir.  

Bazi durumlarda satis verimliligi operasyonel faaliyetlerin yeniden gözden geçirilip degerlendirilmesi 
ile saglanabilir. Örnegin, müsterilerin haftada bir defa ziyaret edilmesinin optimum deger oldugu 
düsünülmesine karsin müsterinin alim ihtiyaci daha sik araliklarla ya da daha seyrek araliklarla olusuyor 
olabilir. Daha sik alim yapacak bir müsteri için haftada bir kez görüsmek ilgisizlik olarak algilanabilir ve 
müsteri ihtiyacini diger firmalardan karsilama yoluna gidebilir. Aksi durumda ise sik görüsmeler müsteriye 
rahatsizlik verebilir. (Sinha ve digerleri, 2005) 
3. METODOLOJI 

 Satis sistemi verimlilik kriterlerini ortaya koyabilmek için, incelenecek faktörlerin belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu çalismada Sinha ve Zoltners’in (2005) satis gücü mekanizmasi etkililik faktörleri 
firmalarda sorgulanarak, satis sistemi verimlilik kriterleri ortaya konmaya çalisilmistir. Bu amaçla, gida 
sektöründen iki firmanin, tekstil sektöründen iki firmanin, ve sanayi ürünleri sektöründen bir firmanin satis 
yöneticileri ile mülakatlar gerçeklestirilmistir. Görüsmelerde ve incelemelerde bulunulan gida firmalardan 
birinin kek grubu digerinin ise Marmara bölgesi satis yöneticileriyle görüsülmüstür. Bir holding kurulusu 
olan sanayi ürünleri üreten firmanin, uzmanlasmis imalatçilar satis yöneticisiyle görüsülmüstür. Tekstil 
firmalarinda ise satis departmani yöneticileriyle görüsülmüstür.  

 Sanayi ürünleri üreten firmanin uzmanlasmis imalatçilar ürün grubunun müsterileri, mevcut sekiz 
bayileridir. Kek grubu satis yöneticisi ile görüsülen gida firmasinin kek grubunda bes satis personeli vardir 
ve bu bes satis personelinin zincir marketler, ana bayiler ve distribütörler olmak üzere toplam elli müsterisi 
vardir. Diger gida firmasinda ise Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Iç Anadolu Bölgesi, zincir magazalar, satis 
gelistirme, satis operasyon, saha satis yöneticileri ve satis direktörü olmak üzere satis bölümünde sekiz kisi 
görev almaktadir. Marmara Bölgesi satis yöneticisi ile görüsülen gida firmasi, görüsme yapilan diger gida 
firmasinin bir alt kurulusu olan bir pazarlama sirketi üzerinden satislarini gerçeklestirmektedir. Satis 
çalisanlarinin asil görevi bu pazarlama sirketinin satis islerini yönetmek ve idare etmektir. Satis 
müdürleriyle görüsülen tekstil sirketleri diger üç sirkete göre hem finansal yapisi bakimindan hem de 
çalisan kisi sayisi bakimindan küçük sirketlerdir. Bu tekstil sirketlerinden biri anonim digeri ise Limited 
ortakliga sahiptir. Anonim ortaklik yapisina sahip firma ihracatçidir, bayan konfeksiyon ürünleri 
üretmektedir. Ürünlerinin tamamini dis pazarlara sunmaktadir, Almanya’da bes bayi, Fransa’da bir bayi 
olmak üzere toplam alti müsterileri vardir.  Firmada toplam elli kisi çalismaktadir, satis departmaninda ise 
üç kisi çalismaktadir. Limited sirket yapisindaki firma ise Alman More&More markasinin ürünlerini 
Türkiye’de üreterek Almanya’daki orijin firmaya satmaktadir, Bu firmanin satis departmani dört kisiden 
olusmaktadir. 

 Takip eden bölümlerde, görüsülen satis yöneticilerinin birimlerinden ve firma ortaklik yapilarindan 
yola çikilarak; kek grubu satis yöneticisi ile görüsülen gida firmasi Kek A.S., Marmara Bölgesi satis 
yöneticisi ile görüsülen firma Marmara A.S., uzmanlasmis imalatçilar satis yöneticisi ile görüsülen firma 
Uzmanlasmis Imalatçilar A.S., anonim ortaklik yapisina sahip olan tekstil firmasi Anonim A.S. ve Limited 
ortaklik yapisina sahip olan firma Limited Ltd. olarak adlandirilacaktir.   

 Yöneticilerle görüsmelerde yol gösterici olmasi açisindan otuz üç soruluk bir anket hazirlanmis, ve 
görüsmeler bu soru formundaki sorular ve sorulara verilen yanitlar çerçevesinde yürütülmüstür.  

 Hazirlanan soru formundaki sorular alti kategoriden olusmaktadir. Görüsmelerde yer alan sorularin 
kategorileri asagidaki sekilde siralanmaktadir. 
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1.   Verimlilik denetim sorulari 
2.   Satis gücü mekanizmasi tanimlayici faktörlerine yönelik sorular 
3.   Satis gücü mekanizmasi sekillendirici faktörlerine yönelik sorular  
4.   Satis gücü mekanizmasi aydinlatici faktörlerine yönelik sorular       
5.   Satis gücü mekanizmasi motivasyon faktörlerine yönelik sorular  
6.   Satis gücü mekanizmasi kontrol faktörlerine yönelik sorular  
Verimlilik denetim sorulari içerisinde yer alan dördüncü soru haricindeki tüm sorularin yanitlari evet 

ve hayir seklinde veya ad ölçekli, nominal degerlerdir. 
Dördüncü soruda satis verimliliginin verilen yirmi dört kriterle olan iliski derecesine göre bu 

kriterlerin birden yirmi dörde kadar siralanmasi istenmistir.  
Dördüncü soruda yer alan yirmi dört kriter asagida verilmektedir: 

1. Karlilik     13. Pazarlama bilgi sistemleri 
2. Müsteri tatmini    14. Egitim 
3. Satis organizasyon yapisi   15. Kalite 
4. Satis personelinin yetenegi   16. Bireysel primler, komisyonlar vs./Bireysel ödüller  
5. Vizyon/Misyon/Stratejiler    17. Departman içi sinerji  
6. Satis personelinin sektör ve   18. Departmanlar arasi sinerji 

ürün alt yapisi    19. Hizmet  
7. Satislar    20. Saticilarla iliskiler  
8. Proje seçimi   21. Gereçler /Araçlar (Yazilimlar vs.)  
9. Tahminler/Kotalar    22. Satis yöneticileri  
10. Üst yönetim   23. Bakim ve servis 
11. Ihtisaslasmis çözüm gruplari 24. Satin alma   
12. Proje yönetimi     

4. DEGERLENDIRMELER  
Yöneticilerle yapilan görüsmelerde yararlanilan soru formunun ilk üç sorusu verimlilik ölçümlerinin 

firmada yapilip yapilmadigina yönelik sorulardir. Bu bölümdeki sorular asagidadir: 
• Soru 1: Firmanizin satis departmaninda verimlilik ölçümleri yapilmakta midir? (Yanitiniz “Evet” ise soru 
4’e “Hayir” ise soru 2’ye geçiniz) 
• Soru 2: Firmanizda satis departmaninda daha önce hiç verimlilik ölçümü yapilmis miydi? (Yanitiniz 
“Hayir”ise soru 5’e geçiniz) 
• Soru 3: Firmanizda geçmiste satis verimlilik ölçümü yapilmis fakat daha sonra vazgeçilmisse, verimlilik 
ölçümlerine devam edilmemesinin nedenlerini belirtiniz 

• Elde edilen faydanin maliyetleri karsilamamasi       
• Ölçümlerin çok fazla zaman almasi      
• Ölçüm sonuçlarinin yönetimle çalisanlar arasinda anlasmazlik yaratmasi    
• Ölçüm sonuçlarinin çalisanlar arasinda ihtilaf  (anlasmazlik) yaratmasi   
• Ölçümlerin üst yönetimin desteginden yoksun olmasi     
• Diger nedenler? ..........................................................................................  

 Görüsmelerde satis yöneticilerine ilk olarak satis departmanlarinda verimlilik ölçümünün yapilip 
yapilmadigi sorulmustur. Limited Ltd. sirketi haricindeki tüm firmalarin satis yöneticileri satis 
departmanlarinda verimlilik ölçümlerinin yapildigini söylemislerdir. Limited tekstil satis yöneticisi, verimlilik 
ölçümünün daha önce yapildigini fakat bu ölçümlerin maliyetli oldugunu, çok fazla zaman aldigini, bu 
nedenle de üst yönetimin verimlilik ölçümlerini çok fazla desteklemedigini ve bu ölçümlerden vazgeçildigini, 
belirtmistir.  

 Shumaker (2000), danismanlik yaptigi yillarda satis sürecini de otomasyon sistemine dahil etmek 
için satis personeliyle birlikte çalismanin teklif edilmesinin sira disi bir öneri olarak algilandigini ifade 
etmekte ve satis adimlarinin izlenmesinin, yeniden degerlendirilip bazi süreçlerin otomatik hale 
getirilmesinin, faaliyetlerin izlenmesinde ve kontrolünde firmaya çok fazla katki saglayacagini sözlerine 
eklemektedir. Shumaker (2000) ayrica, satis is süreçlerinin otomasyon araçlarina dahil edilmemesinin 
nedenlerinden biri otomasyon sisteminin kisitlari olsa da asil nedenin firmadaki hiyerarsik anlayisin 
otomasyon araçlarini satis personeli için is süreçleri olarak geçerli görmekten çok satisin sekreterya 
islerinde kullanimina olan inanci oldugunu düsünmektedir. Limited tekstil için de benzer kosullar geçerlidir. 
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Firmada satisa özel kullanilan otomasyon araçlari, yazilimlar yoktur. Bu tarz araç ve gereçlerin eksikligi 
verimlilik ölçümlerinin maliyetli ve fazla zaman alici olmasinin nedenlerindendir.    
• Soru 4: Dördüncü soruda yöneticilerden, satis verimliliginin verilen yirmi dört kriterle olan iliski 
derecesine göre bu kriterleri siralamalari istenmistir. Tablo 1 de satis yöneticileri tarafindan belirtilen iliski 
dereceleri özetlenmektedir: 

Tablo 1. Satis verimliligi ile iliski derecesi en güçlü ve en zayif bulunan kriterler 
 Iliski Derecesi En Güçlü Bulunan Üç 

Kriter 
Iliski Derecesi En Zayif Bulunan Üç Kriter 

Firmalar 1 2 3 24 23 22 
Kek A.S.  Satislar Karlilik Tahminler/ 

Kotalar 
Bakim ve Servis Ihtisaslasmis çözüm 

gruplari 
Satin alma 

Marmara A.S.  Satislar Tahminler/ 
Kotalar 

Karlilik Bakim ve Servis Satin alma Ihtisaslasmis 
çözüm gruplari 

Uzmanlasmis 
Imalatçilar 
A.S. 

Karlilik Satislar Tahminler/ 
Kotalar 

Satin alma Bakim & Servis Gereçler/Araçla
r 

Anonim A.S. Karlilik Kalite Satislar Tahminler/ 
Kotalar 

Vizyon/Misyon/ 
Stratejiler 

Gereçler/Araçla
r 

Limited Ltd. Karlilik Satislar Tahminler/ 
Kotalar 

Bakim ve Servis Satin alma Departmanlar 
arasi sinerji 

 Görüsülen satis yöneticileri verimlilikteki degisimin satislar ve karlilik üzerindeki etkisinin büyük 
oldugunu, satis tahminlerinin ve belirlenen kotalarin ise verimlilik ölçüm sonuçlarini etkileyen en önemli 
faktör oldugunu düsündüklerini belirtmislerdir. Anonim A.S. satis yöneticisi diger yöneticilerden farkli olarak 
verimlilikteki artisin uzun dönemde kaliteden bagimsiz olarak düsünülemeyecegini, satis kalitesindeki 
degisimlerin satislari dolayisi ile verimliligi etkileyecegini düsünmektedir. Ayrica diger yöneticiler talep 
tahminlerini ve satis kotalarini verimlilikle iliskisi yüksek bir kriter olarak görürken Anonim tekstil satis 
yöneticisi iliskisi en zayif kriter olarak görmektedir.  

 Satis etkililigi, “satis personelinin müsteri ile etkilesimi sirasinda arzulanan sonuçlara ulasma 
derecesi” olarak tanimlanmaktadir (Wagner ve digerleri; 2003). Satis organizasyonunun yapisi, vizyon, 
misyon ve stratejiler, üst yönetim, pazarlama bilgi sistemleri, satis yöneticilerinin etkinligi, kullanilan araç 
ve gereçler, satilan ürünün kalitesi, egitim, ödüller, departmanlar arasi ve departman içi sinerji gibi içsel 
faktörler satis verimliligi üzerinde etkilidir. Oysa ki, satislardaki ve karliliktaki artis satis verimliliginin 
sonuçlaridir, tahminler ve kotalar ise hedefleri belirleyici faktörlerdir.  

 Bakim ve servis hizmetlerinin kalitesi satis sonrasinda müsteri memnuniyetinin devamliligi 
üzerinde etkili faktörlerdir. Satin alma, girdilerin kalitesini etkiler, girdilerin kalitesi de ürünün kalitesini 
etkiler. Ihtisaslasmis çözüm gruplari müsterilerin alisilmisin disindaki ihtiyaç ve beklentilerine çözümler 
üretir. Yardimci araç ve gereçler ise satis öncesinde ve sirasinda saticiya bilgi saglar ve zaman kazandirir. 

 Ingilizce novice buyers olarak ifade edilen acemi alicilar, yeterli ürün ve piyasa bilgisine sahip 
degillerdir ve satis personelinin kendileriyle kurdugu iletisim satin alma kararlarinda önemli rol oynar. Buna 
karsin, Ingilizce expert buyers olarak ifade edilen uzman alicilar, satici firmanin ürünleri ve piyasadaki diger 
ürünler hakkinda bilgi sahibidirler, satin alma kararlarinda, satis personelinin becerisi ve satici ile 
aralarindaki iletisim tek basina yeterli degildir. (Wagner ve digerleri, 2003) Görüsme gerçeklestirilen tüm 
firmalarin müsterileri uzman alicilar olmasina karsin uzman bir müsterinin satin alma kararini, acemi bir 
müsteriden çok daha fazla etkileyecek olan ve satis rakamlari dolayisi ile satis verimliligi üzerinde etkili 
olacak kriterler, yöneticiler tarafindan satis verimliligi ile iliskisi en düsük kriterler olarak gösterilmistir.  

 Gida ve tekstil firmalari için bakim ve servis hizmetleri söz konusu olmayabilir bu nedenle 
verimlilikle iliskisi en düsük kriter olarak seçilmis olabilirler fakat sanayi ürünleri üreten bir firma için ayni 
sey geçerli degildir. 

 Satis yöneticileriyle görüsmelerde temel alinan soru formunun ikinci kisminda satis gücü 
mekanizmasi etkiligi üzerinde etkisi bulunan tanimlayici faktörlerin firmalardaki mevcudiyetine yönelik 
sorular yer almaktadir. Bu sorular asagida özetlenmektedir: 

• Soru 5: Firmanizda satis personeli için hazirlanmis is ve görev tanimlari var midir? 
• Soru 6: Firmanizda satis personeli için tanimlanmis is standartlari var midir? 
• Soru 7: Firmanizdaki satis ekipleri için belirlenmis alan ve/veya bölgeler var midir? 



 412 

• Soru 8: Eger belirlenmis alan ve/veya bölgeler varsa bu alan ve/veya bölgelerin öncelik ve önem 
siralamasi var midir? 
• Soru 9: Eger satis alan ve/veya  bölgelerinin öncelik ve önem siralamasi varsa bu siralamalar uzun 
ve/veya kisa dönemli periyotlarla yeniden degerlendirilip düzenlenmekte midir? 

 Görüsmeler neticesinde tüm firmalarda satis personeli için hazirlanmis is ve görev tanimlarinin 
mevcut oldugu, satis personeli için tanimlanmis is standartlarinin var oldugu görülmüstür. Fakat, bu 
tanimlarin varligi kadar firma stratejileri ile uyumu da önemlidir.  

 Siguaw ve digerleri (1994), pazar odakli firmalarda satis personelinin müsteri odakli olmasi 
durumunda satis personelinin yasadigi çeliski ve belirsizlikleri, is tatminini ve personelin ise katkisi 
üzerindeki etkileri incelemislerdir. Saxe ve digerleri (1982) pazar odakli firmalarda, müsteri tatminine 
yönelik performans odakli satis kültürlerini ele aldiklari çalismalarinda, pazar odakli firma olmanin müsteri 
odakli satis personeli performansi üzerinde dogrudan etkisinin oldugu, fakat bu etkinin küçük oldugu 
sonucuna varmislardir. Leigh (2001) ise “satis personelinin gözünde, müsteri odakli olmakla pazar odakli 
olmak farklidir. Organizasyonun yapisi, satis fonksiyonunun stratejik rolünü etkiler, satis fonksiyonunun 
stratejik rolü de performansi etkiler. Bu nedenle firma ile satis ekibinin ayni noktaya odaklanmasi 
performansi artirir.” demektedir.   

 Görüsülen tüm firmalarin satis yöneticileri satis ekipleri için belirlenmis alan ve/veya bölgelerin 
oldugunu ve bu alan ve/veya bölgelerinin öncelik ve önem siralamalarinin bulundugunu belirtmislerdir. Ne 
var ki, bes firmadan üçünün satis yöneticileri bu alan veya bölgelerin öncelik ve önem siralarinin kisa veya 
uzun dönemli periyotlarla yeniden gözden geçirilip degerlendirildigini ifade ederken, Kek A.S. ile Limited 
Ltd’nin satis yöneticileri satis bölgelerinin gözden geçirilip degerlendirilmedigini söylemislerdir.  

 Firmalarin is yaptiklari pazarlarda, pazari bölümlere ayirmalari çok uzun zamandan beri var olan 
önemli bir stratejik faaliyettir (Shapiro ve digerleri, 1984). Pazar bölümlendirme yaklasimlari, büyüklüge, 
potansiyele ve endüstriye göre yapilan makro ayrimlar olabilecegi gibi müsteri siniflarina, müsterinin 
rolüne, görülen faydalara, fiyat esnekligine ya da bireysel tüketici davranislarina göre yapilan mikro 
ayrimlar da olabilir (Donath, 2000).  

 Müsteriler, sorunlarini daha kolay çözmek, maliyetleri düsürmek ve elde edilen faydayi artirmak 
için tedarikçileri ile partner olma egilimindedirler. Pazar odakli firmalar, nihai müsterilerine göre degil 
iliskide olduklari partnerlerine göre pazari bölümlere ayirmaktadirlar bir baska ifade ile pazar odakli firmalar 
ticari müsterileri nasil satin almayi tercih ediyorlarsa pazar ayrimlarini o sekilde yapmaktadirlar (Kalwani ve 
digerleri, 1995). Müsteri odakli firmalar müsterilerinin firma ile iliskilerinin devamliliginin nasil siralandigini 
anlayabilmek için makro ve mikro pazar ayrimlarinin sinirlarini genis tutmak zorundadirlar. Öyleyse, 
firmalar yüksek ve düsük potansiyelli pazar bölümlerine göre yatirimlarini, pazarlama faaliyetlerini ve satis 
modellerini rasyonel hale getirmelidirler. (Anderson ve digerleri, 1991).     

 Limited tekstilin More&More markasi ile bilinen orijin firmanin daha çok Türkiye’deki üretim tesisi 
gibi faaliyet gösteriyor olmasi satis bölgelerini gözden geçirme ihtiyacini azaltmaktadir. Kek gida satis 
yöneticisi ise satis bölgeleri arasinda öncelik siralamasinin gözden geçirilip yeniden degerlendirilmedigini 
söylerken, bunun periyodik olarak yapilmadigini fakat öncelik ve önem sirasi gözetmeksizin her satis 
bölgesindeki müsterilerinin ihtiyaçlarini dikkatle degerlendirdiklerini ve ivedilikle karsiladiklarini 
belirtmektedir. Ayrica, her hangi bir bölgede satis rakamlarinda düsme olursa bu bölgeye gösterilen 
öznenin arttigini, nedenlerin arastirilip, o bölgenin ihtiyaçlarinin anlasilmaya ve karsilanmaya çalisildigini, o 
bölgelere bu gibi durumlarda daha fazla önem verilip itinali yaklasildigini sözlerine eklemektedir. Fakat yine 
de tüm sektörlerdeki, büyük küçük her firma için satis bölgeleri önemlidir ve firmalar için sürekli izlenmesi, 
kontrol edilmesi gereken stratejik noktalardan biridir. Belli bir bölgede büyüyen ya da küçülen bir pazar, 
satis organizasyonun yapisinin yeniden degerlendirilmesini, satis personeline yeni pazar ve yeni satis 
teknikleri konusunda egitimler verilmesini, liderlerin degistirilmesini gerektirebilir. Örnegin büyüyen pazar 
bölgelerine diger bölgelerden satis personelinin kaydirilmasi ile bireysel satis verimliligi degismese bile satis 
sisteminin verimliligi artirilabilir ya da verimliliginin düsmesi engellenebilir. Tersi durumda ise satis hacminin 
düstügü bir bölgeye basarili, verimliligi yüksek satis yöneticileri ve satis personeli kaydirilarak kaybedilen 
potansiyel geri kazanilmaya çalisilabilir.  

 Satis gücü mekanizmasinin etkinlik kriterlerinden sekillendirici faktörleri degerlendirmeye yönelik 
sorulardir soru formunun üçüncü kisminda yer almaktadir. Bu sorular asag ida özetlenmistir: 

• Soru 10: Firmanizda tanimlanmis satis personeli seçme ve yerlestirme kriterleri var midir? 
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• Soru 11: Firmanizda satis personelinin seçimi ve yerlestirilmesi asagidaki kriterlerden hangilerine 
göre yapilmaktadir?  

• Bilgi düzeyine göre   • Beceri düzeyine göre  • Deger yargilarina göre 
• Soru 12: Satis personelinize firmanizin kisa dönemdeki stratejik hedefleri dogrultusunda hazirlanmis 
meslek içi egitim programlari uygulanmakta midir? 
• Soru 13: Satis personelinize firmanizin uzun dönemdeki stratejik hedefleri dogrultusunda 
hazirlanmis meslek içi egitim programlari uygulanmakta midir? 
• Soru 14: Firmanizda satis personelinin terfisi ve satis yöneticilerinin belirlenmesi verimlilik 
kriterlerine göre mi yoksa karlilik kriterlerine göre mi yapilmaktadir? 

 Görüsülen satis yöneticilerinin hepsi, tanimlanmis satis personeli seçme ve yerlestirme kriterlerinin 
firmalarinda oldugunu ve tüm firmalarda satis personelinin kisiden beklenen bilgi düzeyi, beceri düzeyi ve 
deger yargilari kriterlerinin üçünün birlikte degerlendirilerek seçilmekte ve de yerlestirilmekte oldugunu 
söylemislerdir. Satis yöneticilerine göre kisinin is için yetkinlik düzeyini kisinin sahip oldugu bilgi, beceri ve 
tutumlar belirlemektedir. 

 Bireyin deger yargilari is ahlakinin ve kültürünün sekillendirilmesinde rol oynayan unsurlardir. 
Neil’e göre (1998) satis ve hizmet giderek bir ve ayni olmaktadir. Günümüz rekabet kosullarinda 
müsterilerle uzun süreli iyi iliskiler firmanin devamliligi için vazgeçilmez hale gelmistir. Bir satis personeli 
müsterisini izleyerek elde ettigi bilgiler isiginda satis öncesi davranislarini yönetebiliyorsa uzun süreli iyi 
iliskiler kurabilir. Bunun tüm satis sistemi için geçerli olmasi ise ancak firmaya ait satis kültürünün 
olusturulmasiyla saglanabilir. Satis kültürü yöneticilerden tüm sisteme yayilir bu nedenle satis 
yöneticilerinin satis kültürünü nasil olusturacaklarini ve gelisen satis kültürünü nasil destekleyeceklerini 
ögrenmeleri gerekir (Neil, 1998). Firmanin satis kültürünü desteklemenin ve gelistirmenin gereklerinden 
biri de dogru ise dogru insani seçmektir.    

 On ikinci ve on üçüncü sorular firmalarin kisa dönemdeki ve uzun dönemdeki stratejik hedefleri 
dogrultusunda satis personeline egitim programlari uygulayip uygulamadiklariyla ilgilidir. Bu soruya üç 
firma hem kisa dönemdeki stratejik hedefleri dogrultusunda hem de uzun dönemdeki stratejik hedefleri 
dogrultusunda egitim programlari uyguladiklarini söylerken, Anonim tekstil satis yöneticisi sadece uzun 
dönemdeki stratejik hedefleri dogrultusunda egitim programlari uyguladiklarini, Limited tekstil satis 
yöneticisi ise her iki durumda da uygulamadiklarini belirtmistir. Sadece uzun dönemdeki stratejik hedefleri 
dogrultusunda satis personeline egitimler verildigini ifade eden Anonim tekstil yöneticisi, bu egitimlerin 
daha çok ürün yelpazesine farkli kumas türlerinde ve farkli tarzlarda yeni ürünler eklendigi zaman 
verildigini söylemektedir. Her iki durumda da satis personeline egitim verilmedigini belirten Limited tekstil 
satis yöneticisi ise satis personeli arasindaki ve satis personeli ile yöneticiler arasindaki bilgi alisverisi ile 
farkli satis yöntem ve tekniklerinin firma içerisinde yayginlastigini ifade etmistir.  

 Neil (1998), yeni ve güncel satis teknik ve yöntemleriyle ilgili bilgilerin ve, pazardaki yeni 
olusumlarla, degisimlerle ilgili bilgilerin satis kültürüne sahip bir firmada yöneticiler tarafindan satis 
personeline aktarilmasi gerektigini söylemektedir. Ne var ki, tek basina yatay ya da dikey bilgi akisi, 
degisimleri yakalamak, yeniliklere ayak uydurmak ve hedeflere ulasmak için yeterli degildir, etkin egitim 
programlari sarttir. Marmara A.S. üniversite grup içi egitim programlari olarak adlandirdigi egitim 
programlariyla, çalisanlarinin grup içerisindeki diger firmalarin deneyimlerinden ve bilgi birikimlerinden 
yararlanmasini saglamaktadir. Marmara A.S.’deki bu egitim programlari sayesinde yöneticiler arasinda 
iletisim ve bilgi paylasimi ortami yaratilmaktadir. Egitim sirketin insan kaynagina ve dolayisiyla gelecege 
yaptigi en önemli yatirimdir. Egitim, sirket stratejileri, organizasyonun ihtiyaçlari, çevresel faktörler, kisisel 
ihtiyaçlar ve görevin gerektirdigi yetkinlikler gibi unsurlar dikkate alinarak yapilabilir. Bir konuda egitim 
almis ve uzmanlasmis insan kaynaklari daha dogru ve de etkin kullanir, bu da dolayli olarak verimliligi 
artirir. Bununla birlikte dogru sekilde planlanmamis, çizelgelenmemis, ihtiyaçlara göre tanimlanmamis gelisi 
güzel egitim programlari zaman kaybina dolayisi ile kaynak israfina ve de verimliligin düsmesine neden 
olabilir.     

 On dördüncü soru verimliligin satis personelinin ve satis yöneticilerinin terfisinde etkili olup 
olmadigini anlamaya yöneliktir. Görüsülen tüm firmalarda satis yöneticileri karliliklarina göre 
belirlenmektedir. Marmara A.S. ve Uzmanlasmis Imalatçilar A.S.’de satis personeli verimlilik kriterlerine 
göre terfi etmektedir. Diger firmalarda ise karliliklarina göre terfi etmektedirler. Yöneticilere göre firmalarin 
bölüm yöneticilerini karliliklarina göre belirlemelerinin nedenleri, hissedarlar ve firma sahipleri için verimlilik 
rakamlarindan çok yil sonu karlilik rakamlarinin önemli olmasi ve bölüm veya grup satis yöneticisi 
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konumuna getirilen kisilerin liderlik ettigi satis ekiplerinin verimliliklerindeki artisin ekibin yil sonu karlilik 
rakamlarini zaten etkilemesidir. Fakat, karliliktaki artis her zaman verimlilik artisindan kaynaklanmayabilir, 
oysa ki verimlilik artisi karliligi artirir.    

 Görüsmelerde kullanilan soru formunun dördüncü bölümünde yer alan sorular satis gücü 
mekanizmasinin etkinlik kriterlerinden aydinlatici faktörleri degerlendirmeye yönelik sorulardir. Dördüncü 
bölüm sorulari asagida özetlenmektedir.  

• Soru 15: Firmanizda Pazar arastirmalari yapilmakta midir?  
• Soru 16: Eger yapiliyorsa bu arastirmalarin sonuçlari satis personeli ile paylasilmakta midir? 
• Soru 17: Firmanizin uzun dönemdeki stratejik hedefleri dogrultusunda ürün öncelikleri 
belirlenmekte midir?  
• Soru 18: Eger uzun dönemdeki stratejik hedefler dogrultusunda ürün öncelikleri belirleniyorsa, bu 
öncelik siralari firmanizdaki satis personeliyle paylasilmakta midir? 
• Soru 19: Firmanizin kisa dönemdeki hedefleri dogrultusunda ürün öncelikleri belirlenmekte midir?  
• Soru 20: Eger kisa dönemdeki stratejik hedefler dogrultusunda ürün öncelikleri belirleniyorsa, bu 
öncelik siralari firmanizdaki satis personeliyle paylasilmakta midir? 
• Soru 21: Firmanizda satis personelinin ihtiyaç duydugunda rahatlikla ulasabilecegi ve kullanabilecegi 
veritabani, araçlar ve/veya sistemler (Yazilimlar- CRM vs.) mevcut mudur? 

 Satis yöneticileriyle görüsülen tüm firmalarda pazar arastirmalari yapilmaktadir ve bu 
arastirmalarin sonuçlari satis personeli ile paylasilmaktadir. Ayrica görüsme yapilan tüm satis yöneticileri 
uzun dönemdeki ve kisa dönemdeki stratejik hedefler dogrultusunda ürün önceliklerinin yeniden gözden 
geçirilip degerlendirildigini ve belirlenen yeni ürün önceliklerinin satis personeli ile paylasildigini ifade 
etmektedir. 

 Satis yöneticilerinin hepsi, satis personelinin ihtiyaç duydugunda rahatlikla kullanabilecegi veri 
tabani, araçlar ve/veya sistemlerin firmalarinda mevcut oldugunu söylemislerdir. Fakat bunlar firmalarin 
faaliyet konularina ve büyüklüklerine göre çesitlilik göstermektedir. Örnegin, Uzmanlasmis Imalatçilar 
A.S.’de AS 400, firmanin kendine ait  “web portali” gibi daha ileri sistemler kullanilirken tekstil firmalarinda 
satis personeli “excel” sayfalari üzerinde depolanmis müsteri bilgilerine ulasmaktadir. Kek A.S. de,  
Uzmanlasmis Imalatçilar A.S. gibi AS 400 kullanmaktadir. Kek A.S.’de AS 400’le birlikte ayrica çalisma 
küpleri üzerinden çok boyutlu arama, karsilastirma ve analize imkan saglayan OLAP da (On Line Analytical 
Processing) vardir. Marmara A.S.’de ise ayri bir satis otomasyon yazilimi ya da CRM sistemi yoktur, satis 
personeli bir kurumsal kaynak planlama sitemi olan SAP/R3’ün modüllerinden açilan üretim siparislerini ve 
sevkiyatlari takip etmektedir. Satis yöneticilerine kullandiklari araç ve sistemler soruldugunda, satis 
süreçlerini içeren bilgi teknolojilerinin firmalarda bulunmadigi anlasilmistir.  

 Kar amaci güden organizasyonlarda satis ve satis personeli önemli bir kaynaktir, bu nedenle de 
satis personelinin etkinligini ve etkiligini artiracak teknoloji yatirimlari yapilmalidir. Bilgi teknolojileri satis 
verimliligini artirici sistemlerdir. Örnegin “Siebel Systems’ CRM” programi satis verimliligi için tasarlanmis 
bir araçtir (Leigh, 2001).    

 Görüsmelerde kullanilan soru formunun besinci bölümünde yer alan sorular satis gücü 
mekanizmasinin etkinlik kriterlerinden motivasyon faktörlerini degerlendirmeye yöneliktir. Bu bölümde yer 
alan sorular asagida özetlenmektedir: 

• Soru 22: Satis personelinin satis sirasindaki davranislarinin mi yoksa satis sonrasindaki çiktilarinin 
mi izlenmesi ve kontrolü firmaniz için daha kolaydir? 
• Soru 23: Firmanizdaki satis personelinin aylik gelirleri asagidakilerden hangisine uymaktadir? 

(   ) Gelirlerinin tamami sabittir (maas, haftalik ücret vs.). 
(   ) Gelirlerinin tamami degiskendir (komisyonlar, kar paylari vs.).  
(   ) Gelirlerinin yarisi sabit yarisi degiskendir.  
(   ) Gelirlerinin %50’den fazlasi sabit geri kalan kismi degiskendir. 
(   ) Gelirlerinin % 50’den fazlasi degisken geri kalan kismi sabittir. 

• Soru 24: Firmanizin satis departmanindaki bireyler verimliliklerine göre mi yoksa karliliklarina göre 
mi ödüllendirilmektedir? 

• Satis Yöneticileri? • Satis Personeli?  • Satis Destek Gruplari?   
• Soru 25: Firmanizdaki satis personeli kendi verimliliklerini ölçmekten ve degerlendirmekten sorumlu 
mudur? 



 415 

• Soru 26: Tüm Satis Departmani çalisanlari kendi verimlilikleri limitlerin disina çiktiginda önerilerde 
bulunabilmekte midir? 

 Yirmi ikinci ve yirmi üçüncü sorularda satis yöneticilerine satis personelinin satis sirasindaki 
davranislarinin mi yoksa çiktilarinin mi daha kolay izlenildigi ve kontrol edildigi sorulmustur. Satis 
yöneticilerinden gelen yanitlar Tablo 2. de özetlenmektedir. 

Tablo 2. Firmalarin satis personeli kontrol kriterleri ve gelir sistemleri 
Firmalar Kontrol Kriteri Satis Personeli Gelir Sistemi 
Kek A.S.  Çiktilar %50’den fazlasi sabit 
Marmara A.S.  Çiktilar %50’den fazlasi sabit 
Uzman Imalatçilar A.S.  Her ikisi de Tamami sabit 
Anonim A.S. Her ikisi de Tamami sabit 
Limited Ltd. Çiktilar Tamami sabit 

 Literatürde Ingilizce acency theory olarak geçen acente kurami, satis personelinin yaptigi toplam 
görüsme sayisi, görüsmeler sirasinda dogru ve tam bilginin satis personeli tarafindan müsteriye verilip 
verilmemesi, satis sunumlarinin etkin sekilde gerçeklestirilip gerçeklestirilememesi, satis sirasinda yapilan 
masraflarin kontrol edilip edilememesi gibi satis personelinin satis faaliyeti sirasindaki davranis ve 
tutumlarinin kontrol edilebildigi durumlarda performansa göre degiskenlik gösteren komisyon ve kar payi 
gibi satis personeli gelir sistemlerini önermektedir. Buna karsin; satis personelinin gerçeklestirdigi toplam 
satislar, kazandigi yeni ve/veya potansiyel müsterilerin sayisi, firma karliligina katkisi gibi satis faaliyeti 
sonrasindaki çiktilarin izlenebildigi ve kontrol edilebildigi satis organizasyonlari içinse sabit maas 
sistemlerini önermektedir. Bartol (1999) hiçbir zaman için davranislarin ve çiktilarin kontrolünün yüzde yüz 
veya yüzde sifir olmayacagi savindan yola çikarak melez sistemleri önermektedir ve bunu acente teorisi 
temelli karsilik sistem dizayni (agency theory-based compensation system design) olarak adlandirmaktadir. 
Bartol’un (1999) acente teorisini temel alarak dizayn ettigi karsilik sistemine  göre davranislarin izlenmesi 
ve kontrolü zor ise daha çok sabit bir taban gelirin üstüne performansa dayali komisyonlarla, primlerle 
veya kar paylariyla performansa göre degiskenlik gösteren karsilik sistemlerini kullanmanin; satis faaliyeti 
sonrasindaki çiktilarin izlenmesinin ve kontrolünün daha kolay oldugu aksi durumlarda ise, sabit taban 
ücretin orani yüksek tutularak satis personelinin performansi ödüllendirilerek motivasyonun artirilmasinin 
dogru olacagini ileri sürmektedir. Bununla birlikte bu konudaki teorik ve ampirik çalismalar, satis 
personelinin performansinin satis çiktilarina bagli faaliyetlerden çok satis personelinin is davranislarinin 
gelistirilmesi ile artirilabilecegini göstermektedir. (Challagalla ve digerleri, 1996;  Cravens ve digerleri, 
1993)   

 Uzmanlasmis Imalatçilar A.S. ve Anonim A.S.’nin satis yöneticileri satis personelinin satis 
sirasindaki davranislarinin da satis sonrasinda elde edilen çiktilarla ayni oranda izlenebildigini ve kontrol 
edilebildigini söylemelerine karsin satis personellerinin gelirlerinin tamaminin sabit oldugunu belirtmislerdir. 
Bu Bartol’un (1999) saviyla ve acente kuramiyla bagdasmamaktadir. 

 Uzmanlasmis Imalatçilar A.S. ve Anonim A.S.’nin satis yöneticilerine satis personelinin satis 
faaliyeti sirasindaki davranislarinin kontrolünü nasil sagladiklari soruldugunda, açik ofis sitemlerinde 
çalistiklarini yöneticilerin ve diger satis personelinin, satis elemaninin görüsmeler sirasindaki davranis ve 
tutumlarini rahatlikla izleyebildigi yanitini vermislerdir. Ayrica, Uzmanlasmis Imalatçilar A.S. yöneticileri, 
bayileri ile çok uzun zamandir çalistiklari için birbirlerini iyi tanidiklarini, bayileriyle iliskilerinin güçlü 
oldugunu ve satis personelinin bilgi, beceri düzeyinin, genel davranis biçimlerinin satis yöneticileri 
tarafindan çok iyi bilindigini, bu sayede bayilerden gelen geri beslemelerin objektif olarak 
degerlendirilebildigini sözlerine eklemislerdir. 

 Uzmanlasmis Imalatçilar A.S. satis yöneticileri, firmalarinda sabit bir satis personeli gelir sistemi 
olmasina karsin yillik karlik hedefinin yakalanmasi durumunda satis personelinin karliliga göre yilda bir defa 
basari primi aldigini ve firmalarinda bireysel öneri sisteminin mevcut oldugunu satis personelinin kayda 
deger bir öneri getirmesi durumunda maddi olarak ödüllendirildigini belirtmektedirler.  

 Yirmi dördüncü soruda satis yöneticilerine firmalarindaki satis yöneticilerinin, satis personelinin ve 
satis destek gruplarinin verimliliklerine göre mi yoksa karliliklarina göre mi ödüllendirildigi sorulmustur. 
Satis yöneticilerinden gelen yanitlar Tablo 3 de özetlenmektedir. 

 Kek A.S., satis personelini terfi ettirirken ve yöneticileri belirlerken karlilik rakamlarina bakmasina 
karsin mevcut durumlari içerisinde verimliliklerine göre ödüllendirirken satis destek gruplarinin görevinin 
satislari artiracak sekilde satis personeline yardimci olmak oldugu için bu gruplari karlilik neticelerine göre 
ödüllendirmektedir. Marmara A.S. hem yöneticileri belirlerken hem de yil içinde ödüllendirirken karliliklari 
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dikkate almaktadir. Satis personelini ve destek gruplarini hem terfi ettirirken hem de mevcut 
pozisyonlarinda ödüllendirirken verimlilik ölçüm sonuçlarini dikkate almaktadir. Uzmanlasmis imalatçilar 
A.S. satis yöneticilerini belirlerken karlilik rakamlarini dikkate almasina karsin, yöneticileri ödüllendirirken 
karlilik rakamlariyla birlikte verimlilik rakamlarini da dikkate almaktadir. Satis personelini ve destek 
gruplarini ise verimliliklerine göre terfi ettirmesine karsin ödüllendirirken hem verimlilik hem de karlilik 
rakamlarini dikkate almaktadir. Anonim A.S. ve Limited Ltd. ise satis sitemindeki tüm personeli hem terfi 
ettirirken hem de ödüllendirirken karlilik rakamlarina önem vermektedir. Verimlilik, ölçüm sonuçlari 
denetlenmez ve firmalardaki karar süreçlerinde degerlendirmeye alinmazsa satis personelinin verimliligin 
yönetimin desteginden yoksun oldugunu düsünmesine neden olabilir ve bu kisiler için artik bir motivasyon 
ve kontrol unsuru olmadigindan önemini yitirebilir.   

 Yirmi besinci soruda firmadaki satis personelinin kendi verimliliklerini ölçmekten ve 
degerlendirmekten sorumlu olup olmadiklari sorulmustur. Yirmi altinci soruda ise “satis departmani 
çalisanlari kendi verimliliklerinin disina çiktiklarinda önerilerde bulunabilmekte midir” diye sorulmustur. Kek 
A.S. ve Limited Ltd. satis personelinin kendi verimliliklerini ölçmekten ve degerlendirmekten sorumlu 
olmadigini, Marmara A.S. ve Anonim A.S. sorumlu oldugunu, Uzmanlasmis Imalatçilar A.S. ise ölçmekten 
sorumlu olmadiklarini fakat firmalarinda “360 derece” olarak isimlendirdikleri bir bireysel performans ve 
verimlilik degerlendirme sistemi bulundugunu dolayisi ile degerlendirmekten sorumlu olduklarini 
söylemistir. Satis personeli kendi verimliliklerini kendileri ölçmeseler bile verimlilik raporlarini 
degerlendirmeleri, firmalara motivasyonu arttirmalarinda ve sorunlara farkli çözümler gelistirmelerinde 
yardimci olabilir.    

 Görüsmelerde kullanilan soru formunun son bölümünde yer alan sorular satis gücü 
mekanizmasinin etkinlik kriterlerinden kontrol faktörlerini degerlendirmeye yöneliktir. Bu sorulardan ilk 
dördü asagida özetlenmektedir: 

• Soru 27: Verimlilik ölçümleri ile ilgili tüm kaynaklar periyodik olarak maliyet-fayda temelline 
dayandirilarak ölçülmekte ve degerlendirilmekte midir? 
• Soru 28: Asagidaki verimlilik göstergelerinden hangileri satis yöneticileri tarafindan satis 
personelinin verimlilik göstergeleri olarak kullanilmaktadir?  

• Satislar/Kisi  • Kar/Kisi    • Üretilen yeni is/Kisi  
• Müsteri Tatmini/Kisi • Geçmise göre simdiki performans/Kisi • Diger:......................  

• Soru 29: Asagidaki verimlilik göstergelerinden hangileri satis yöneticileri tarafindan satis 
gruplarinin (satis ekiplerinin) verimlilik göstergeleri olarak kullanilmaktadir? 

• Meydana getirilen net yeni is/Grubun Satislari • Giderler/Gelirler     
• Geçmisteki Gelirler/Simdiki Gelirler  • Geçmisteki Kar/Simdiki Kar     
• Projelendirilen Satislar/Gerçeklestirilen Satislar • Olusturulan yeni isler 
• Diger:..................................................................   
• Soru 30: Satis yöneticileri verimlilik ölçüm sonuçlarini her ay gözden geçirmekte midir?  

• Soru 31: Satis yöneticileri verimlilik ölçümlerini periyodik olarak raporlamakta midir? 
• Soru 32: Satis ekipleri periyodik olarak finansal raporlar hazirlamakta midir? 

 Kek A.S., Uzmanlasmis Imalatçilar A.S. ve Anonim A.S. kullandiklari verimlilik formüllerindeki 
ifadelerin maliyet-fayda oranlari göz önüne alinmak sarti ile periyodik olarak degerlendirildigini söylerken 
Marmara A.S. ve Limited Ltd. satis yöneticileri periyodik ölçümlerin ve degerlendirmelerin olmadigini 
söylemislerdir. Limited Ltd. ölçümlerin maliyetli olmasindan dolayi verimlilik ölçümlerini artik 
yapmamaktadir. Marmara A.S. ise gerek duyuldugunda bu ölçümleri yapmaktadir.  

 Kek A.S. bireylerin verimliliklerini degerlendirirken müsteri tatminine, kazanilan yeni müsterilere, 
kisinin önceki dönemlere göre performansindaki degisime, satis ve karlilik rakamlarina olan katkisina önem 
verirken, Anonim A.S. kisinin önceki dönemlere göre simdiki performansindaki degisimleri dikkate 
almamaktadir. Uzmanlasmis Imalatçilar A.S. bireylerin sadece satis ve karlilik rakamlarina olan katkisina 
önem verirken Limited Ltd. verimlilik ölçümlerinde bireylerin satis ve karlilik rakamlarina katkisi kadar 
performans artislarinin da önemli oldugunu düsünmektedir. Marmara A.S. ise satis personelinin verimliligini 
üretilen yeni is ve performanstaki degisim rakamlarina göre degerlendirmektedir. Buna karsin Marmara 
A.S. satis sisteminin verimliligini degerlendirirken  meydana getirilen yeni isle birlikte harcamalarin, önceki 
dönemlerdeki satislarin ve karliligin, projelendirilen satislarin baska bir ifade ile hedef rakamlarinin önemli 
oldugunu düsünmektedir. Kek A.S. ve Uzmanlasmis Imalatçilar A.S. ile Anonim A.S., Marmara’dan farkli 
olarak projelendirilmis satis rakamlarini satis sistemi verimlilik ölçümlerinde kullanmamaktadir. Limited Ltd. 
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satis yöneticisi ise sistemin verimlilik ölçümlerinde gelirlerle giderlerin, simdiki satislara göre geçmisteki 
satis rakamlarinin ve simdiki kara göre geçmisteki karin yer almasi gerektigini düsünmektedir. 

 Kek A.S., Uzmanlasmis Imalatçilar A.S. ve Anonim A.S. satis yöneticileri verimlilik ölçüm 
sonuçlarini her ay gözden geçirip periyodik olarak raporlarken, Marmara A.S. ve Limited Ltd. yöneticileri 
gözden geçirip raporlamamaktadir, çünkü Limited A.S.’de verimlilik ölçümleri artik yapilmamaktadir, 
Marmara A.S.’de ise ölçümler düzenli araliklarla yapilmamaktadir. Ayrica, Kek A.S. ve Uzmanlasmis 
imalatçilar A.S. satis ekipleri periyodik olarak mali raporlar hazirlarken Marmara A.S., Anonim A.S. ve 
Limited Ltd. satis ekipleri hazirlamamaktadir. 

 Verimlilik, firmalarin karliligi ve devamliligi açisindan stratejik öneme sahip bir unsurdur. Verimlilik 
ölçümlerinin düzenli olarak sistematik bir sekilde yapilmasi firmalarin satislarini ve karliliklarini artirarak yeni 
firsatlar yakalamasina yardimci olur. Verimlilik raporlarinin düzenli ve sistematik kontrolü ile verimlilik 
sonuçlarinin personelle paylasilmasi motivasyonun yükselmesine, performansin artirilmasina, farkli 
çözümler gelistirilmesine yardimci olabilir.    

 Satis yöneticilerine yöneltilen son soru firmalarindaki verimlilik ölçümlerinin, ölçümler için gerekli 
kriterleri saglayip saglamagiyla ilgilidir. Anket formundaki son soru asagida verilmektedir: 

• Soru 33: Mevcut satis sistemi verimlilik ölçüm kriterleri asagidaki kriterleri saglamakta midir? 
Tablo 3 de ve rimlilik ölçüm kriterleri ile birlikte firmalardaki verimlilik ölçümlerinin bu kriterleri 

saglayip saglamama durumlari gösterilmektedir. 
 

Tablo3. Firmalarin verimlilik ölçümlerinin kriterleri saglayip saglamama durumu 
  FIRMALAR 

VERIMLILIK ÖLÇÜM KRITERLERI Kek A.S.  Marmara 
A.S.  

Uzmanlasmis 
Imalatçilar A.S. 

Anonim 
A.S.  

Limited A.S.  

Geçerlilik: Verimlilikteki degisimlerin tam olarak 
ölçülmesi 

Hayir Evet  Evet  Evet Evet 

Tamlik: Toplam girdilerin ve çiktilarin anlamli tüm 
bilesenlerinin dikkate alinmasi 

Evet  Evet  Evet  Evet Evet 

Karsilastirilabilirlik: Belirli periyotlara ait 
verimliliklerin tam ve kesin olarak 
karsilastirilabilmesi  

Evet Evet Evet Evet Evet 

Kapsamlilik: Gerçeklestirilen is emirleri haricindeki 
faaliyetlerin de ölçülebilmesi 

Evet Evet Evet Hayir Hayir 

Zamanindalik: Ölçüm sonuçlarinin öncül kararlarin 
alinmasina yetecek süre içerisinde raporlanmasi 

Evet Evet Evet Evet Hayir 

Maliyet Etkinligi: Verimlilik ölçümlerinin maliyet 
tabanli olarak yapilmasi 

Evet  Evet  Evet  Evet Hayir 

 
Kek A.S. satis yöneticisi satis verimlilik ölçüm rakamlarinda müsteri tatmini gibi ölçülmesi zor 

degerlerin yer aldigini bu nedenle de degisimlerin tam olarak ölçülmesinin mümkün olmadigini ileri 
sürmektedir. Limited A.S. satis yöneticisi ise daha önce gerçeklestirdikleri verimlilik ölçümlerinde 
zamanindalik ve maliyet etkinligini saglayamadiklarini ve bir saticinin satis rakamlarinin ölçülmesinin 
mümkün oldugunu fakat müsteri üzerindeki etkisini degerlendirmenin çok zor oldugunu düsündügünü 
söylemektedir.  
5. SONUÇ 

Satis sürekli farklilasan kosullarda gerçeklestirilen, dis etkenlerin etkilerinin dogrudan hissedilebildigi, 
hem müsteri hem de satici açisindan bireylere bagimliligi olan, iletisimin ve iliskilerin daha fazla önem 
kazandigi bir faaliyettir. Bu nedenle satis sistemlerinin verimliligi, bu kosullarin kontrolü saglanabildigi ve 
bu kosullar yönlendirilip gelistirilebildigi ölçüde arttirilabilir. 

Satis sisteminin verimliligini olumlu yönde etkilemek için organizasyona ait satis kültürünün 
olusturulmasi ve gelistirilmesi gerekir. Ayrica, satis personeli seçilirken ve gelistirilirken dogru ise dogru 
insanin yerlestirilmesine dikkat edilmesi kadar, organizasyonun stratejileri ile uyumlu satis kültürüne sahip 
kisilerin seçilmesi ve yetistirilmesi gerekir. Bu nokta da etkin egitim programlari, basarili bir satis sisteminin 
olusturulmasi ve gelistirilmesi için vazgeçilmez yardimci unsurlardan biridir. Bilgi teknolojileri ile satis, 
hizmet ve teknik destek sistemleri ise satis personeline yardimci, satis organizasyonun basarisina katkida 
bulunan araçlardir. Müsteri tatmini satis sistemlerinin verimliligini artiran en önemli faktörlerdendir.Bu 
noktada müsteriden alinacak geri bildirimler çok önemlidir. Bilgi teknolojileri ve destek sistemleri ise bu geri 
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bildirimlerin elde edilmesine yardimci olabilecek araçlardir. Pazar bölümleri, alan veya bölge sinirlamalari, 
ise satis sistemlerinin faaliyetlerinin ve performanslarinin izlenmesini ve kontrolünü kolaylastirabilecegi gibi 
pazardaki degisimlere daha kisa sürede uyarlamalarina da yardimci olur. Sonuç olarak; satis sisteminin 
etkinligini ve etkililigini etkileyecek dolayisi ile sistemin verimliligi üzerinde etkili olacak kriterler; satis 
kültürü, satis personeli seçme ve yerlestirme, egitim programlari, bilgi teknolojileri, satis, hizmet ve teknik 
destek sistemleri, müsteri tatmini ve müsteri geri bildirim sistemleri, pazar bölümlerinin belirlenmesi, 
pazardaki degisimlere adaptasyon yetenegi seklinde siralanabilir.  
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ÖZET 

Ülke ekonomilerinin büyümesinde ihracatin önemli bir yeri vardir. Küçük ve Orta Büyüklükteki 
Isletmelerin (KOBI’lerin) ihracat potansiyellerinin arttirilmasinin ülke ekonomilerinin büyümesi ve istihdam 
hacmi üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadir. Bu nedenle KOBI'lerin ihracat potansiyellerinin arttirilmasi 
için çesitli tesvik programlari uygulanmaktadir. Bu tesvik programlarindan biride, “Ihracat Pazar Arastirmasi 
Destegi” programidir. KOBI'lerin uluslararasi pazarlara açilmasini tesvik eden bu programlar, ayni zamanda 
Avrupa Birligi ülkelerindeki KOBI'ler ile ülkemizdeki KOBI'ler arasinda isbirligi olanaklarinin arastirilmasina 
önemli katlilarda saglayabilecektir. Ancak yapilan arastirmalarda KOBI'lerin bu destekten yeterli düzeyde 
yararlanmadigi belirlenmistir. Bu çalismada, Denizli’de faaliyet gösteren KOBI'lerin bu destekten 
yararlanma düzeyleri analiz edilmis ve yapilan arastirmada da KOBI'lerin bu tesvik programindan yeterli 
düzeyde yararlanmadigi ve hatta çok sayida KOBI yöneticisinin böyle bir tesvikten haberdar olmadigi 
ortaya çikmistir. Bu nedenle, Ihracat Pazar Arastirmasi destegi yönetmeliginin tekrar degerlendirilmesi ile 
ilgili önerilerde bulunulmustur.   

Anahtar Kelimeler: Ihracat Pazarlamasi, Pazar Arastirmasi, Ihracat Pazar Arastirmasi Destegi 
 

1. GIRIS 
Isletmelerin ulusal ve uluslararasi pazarlarda basarili olmalarinin ön kosulu, müsterilerinin arzu, 

ihtiyaç ve taleplerine uygun mal ve hizmetlerin sunumudur. Özellikle son yillarda kitlesel üretim ve 
pazarlama anlayisindan,  kisisel müsteri isteklerinin ön plana çiktigi, pazarin küçük bir bölümünü hedef alan 
nis pazarlama veya kisisel müsteri isteklerinin karsilanmasina  yönelik olarak iliski pazarlamasi, bire-bir 
pazarlama ve kitlesel kisisellestirme gibi pazarlama anlayislarina geçis söz konusudur.  Bu degisim süreci, 
özellikle esnek üretim ve dagitim güçleri nedeniyle KOBI'ler için önemli firsatlar yaratmaya baslamistir. 
Ancak, KOBI'lerin önemli finansman, üretim ve pazarlama sorunlari bulunmasi nedeniyle bu firsatlardan 
yeterli düzeyde yararlanamadiklari bilinmektedir. Bu nedenle, KOBI'lerin rekabet güçlerinin arttirilmasina 
yönelik olarak çesitli tesvik programlari hazirlanmistir. Bu tesvik programlardan biri, KOBI’lerin pazar 
arastirmasinda karsilastiklari finansman sikintisinin önemli oranda azalmasini saglamak için 31 Temmuz 
1997 tarih ve 23066 sayili resmi gazete’de yayinlanarak yürürlüge giren “Ihracat Pazar Arastirmasi Destegi” 
tebligidir.  
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Bu çalismanin amaci; Denizlide faaliyet gösteren KOBI’lerin ihracat pazar arastirmasi desteginden 
yararlanma düzeylerinin belirlenmesi, yararlanma ve/veya yararlanmama nedenlerinin ortaya çikarilmasidir. 
Bunun için öncelikle, KOBI'ler ve ihracat pazarlamasi, uluslararasi pazarlarda pazar arastirmasinin önemi, 
“Ihracat Pazar Arastirmasi Destegi” tebliginin amaci, bu tesviklerden yararlanma kosullari ve süreci 
açiklanmis ve Denizli’de faaliyet gösteren KOBI'lerin Ihracat Pazar Arastirmasi desteginden ile ilgili 
yaklasimlari için alan arastirmasi yapilmistir. Ihracat Pazar Arastirmasi desteginden KOBI'ler, Sektörel Dis 
Ticaret Sirketleri (SDS) ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren Üretici Dernekleri (ÜD) üyelerinin 
yararlanmasina ragmen, bu çalismada sadece KOBI'lerin bu destekten yararlanma süreci analiz edilmistir. 

 
2. IHRACAT PAZARLAMASI VE KOBI’LER  

Ihracat pazarlamasi; isletmenin pazar arastirmasi çerçevesinde dis pazarlar konusunda bilgi 
toplama ve degerlendirmesi, pazarin özellikleri, profili, mevcut ve gelecekteki satis potansiyelinin tahmin 
edilmesi, tüketici ihtiyaçlari, rekabet, yasal düzenlemeler, pazara giris seçenekleri, kisa ve uzun vadede 
firsat ve tehditlerin degerlendirilmesi ve yasal düzenlemelerin gerektirdigi ve müsteri isteklerini yansitan 
ürün özelliklerini, ürün tutundurma ve satisi, dis pazar ziyaretleri ve satis kontratinin müzakeresi konularini 
kapsamakta (Alan, 1991. 1) ve en büyük çaba, ürünlerine göre uygun ülke ve pazarlarin seçimi, uygun 
ürünün üretimi ve pazarlamasi konulari üzerinde harcanmaktadir (Jeannet ve digerleri, 1995. 4). 

Ihracat pazarlamasi taniminda anlasildigi gibi, ihracat pazarlamasi sürecinde uluslararasi pazar 
arastirmasi bilgilerinin önemli bir yeri vardir. Çünkü bu bilgilere göre uluslararasi pazarlama karmasi 
olusturulabilmektedir. KOBI’lerin ihracata yönelmelerinde ve basarili olmalarinda ihracat pazarlamasi 
bilesenlerini dis pazar isteklerine uyarlanmasi önemlidir. Bunun için KOBI'ler uluslararasi pazarlar 
konusunda bilgi toplama ve degerlendirme faaliyetlerini yerine getirmeleri gerekmektedir (Oktav ve 
digerleri, 1990. 55).  

Dünyanin her yerinde oldugu gibi ülkemizde de KOBI’ler ortak bazi sorunlar ile karsi karsiya 
bulunmaktadir. KOBI’lerin ihracata yönelik pazarlama stratejilerini olusturmasi için pazarlama kanallarini 
güçlendirmeleri; pazar bilgileri, pazarla iliskiler, hedef pazardaki alicilar, tedarikçiler, fiyatlar, ticari 
düzenlemeler ve is mevzuati konusundaki bilgi birikimlerini artirmalari gerekmektedir. Bir baska ifade ile 
ihracat yapmayan KOBI’lerin ihracata yönlendirilmesi ve ihracatçi KOBI’lerin ihracatlarinin arttirilmasi, 
pazarlama yeteneklerinin gelistirilmesi ve etkin bir sekilde desteklenmeleri ile mümkün olabilecektir. (Onur, 
2004).  

Ülkelerin ihracat potansiyellerinin artirilmasinda, müsterilerin kisisel mal ve hizmetlerinin 
sunumunda KOBI'lerin önemli bir yeri bulunmasindan dolayi, günümüzde KOBI’lerin ihracat 
potansiyellerinin arttirilmasi için önemli çalismalar yapilmaktadir. Bunun temel nedenleri ise; 

(1)  KOBI’lerin yüksek bir gelisme potansiyeline sahip olmasi: Gelismekte olan ülkelerde faaliyet 
gösteren KOBI’lerin çok azi ihracata yönelmislerdir. Dünyada yapilan ihracat içinde KOBI’lerin payi %40 
civarinda olup bunun artarak devam edecegi görülmektedir. Bu gelisme potansiyelinden dolayi gelismekte 
olan ülkelerin hükümetleri KOBI’leri destekleyici ve tesvik edici politikalara öncelik vermektedir.   

(2) Yeni yasal çerçeve: Dünya Ticaret Örgütü anlasmalari, dünyada daha açik ve küresel bir 
ticaret sisteminin kurulmasi konusunda anlasmaya varmistir. Bu antlasmanin etkileri daha çok KOBI’ler 
üzerinde görülecektir. Gümrük ve gümrük disi ticari engellerin kaldirilmasi ve uluslararasi ticaretin 
serbestlestirilmesi, gümrük duvarlarini geçemeyen, büyük isletmelere fason mal üretme durumunda olan 
KOBI’lere önemli firsatlar saglayacaktir.  

(3) Ulasim ve iletisim maliyetlerindeki düsüsler: Iletisim alanindaki teknolojik gelismeler ve 
uluslararasi ulasim maliyetlerinin azalmasi, KOBI’lerin uluslararasi pazarlara girmesini kolaylastirmaktadir.   

(4) Rekabet avantajinin degismesi; yatirim, üretim ve ticarette görülen küresellesmenin ortaya 
çikmasi KOBI’ler ve büyük isletmeler arasindaki rekabet avantajlarini da degistirmistir. Yeni sartlara kolayca 
uyum saglayabilen, degisen müsteri isteklerine aninda cevap verebilen ve esnek üretim yapabilen 
KOBI’lerin, ülke ekonomileri için daha da önemli hale gelmesi, olarak siralanabilir  (International Trade 
Forum,1999. 10-11). Ancak, KOBI'lerin ihracat potansiyellerini arttirilmasinin önemi vurgulanmakla birlikte, 
bazi KOBI'ler ihracata karsi isteksiz bir tutum sergileyebilmektedir. Bunun temel nedenleri ise (Oktav ve 
digerleri, 1990. 43-44): 

• Yabanci kültürlerle temas azligi veya yoklugu, 
• Potansiyel pazarlarin bulunmasi, arastirilmasi ve degerlendirilmesindeki güçlükler, 
• Ihracata baslamada algilanan yüksek maliyet, 
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• Ihracat faaliyetleriyle ilgilenecek uzman personelin bulunamamasi, 
• Iç pazarlarin verdigi rahatlik, 
• Bürokratik engellerin çoklugu olarak siralanabilir.  
KOBI’lerin uluslararasi pazarlarda karsilastigi en önemli sorunlardan biri uluslararasi pazarlar 

hakkindaki bilgi eksikligidir (Özcan, 1996. 20). KOBI'lerin uluslararasi pazarlarda basarili olmalari ve ihracat 
yapabilmeleri kalite, fiyat avantajinin yaninda faaliyette bulundugu pazar/pazarlar hakkinda gerekli bilgileri 
elde etmelerine baglidir (Barutçu, 2000). Buna göre, basarili ihracat pazarlamasinda dogru ve yeterli pazar 
bilgisi ön kosul olarak görülmekte (Oktav ve digerleri, 1990. 62-63) ve ihracat pazar arastirmasi yapilarak 
uluslararasi pazarlardaki firsatlarin degerlendirilmesi gerekmektedir.  

 
3. ULUSLARARASI PAZARLARDA IHRACAT PAZAR ARASTIRMASI 

Çok sayida isletme, yeterli düzeyde pazar arastirmasi yapmadan uluslararasi pazarlara 
açilmaktadir. Bu isletmelerin önemli bir kismi basarisizliga ugramaktadir. Ancak, önemli olan bu 
basarisizliklarinin yapilan küçük arastirmalar ile ortadan kaldirilabilmesidir. Bu nedenle pazar arastirmalari, 
çok sayida yöneticinin düsündügünden çok daha önemli bir yeri vardir (Davis ve digerleri, 2002). Ihracat 
yapmayi planlayan KOBI’lerin ihracat yapacagi ülke hakkinda bilgiye ihtiyaçlari vardir. Ihtiyaç duyulan 
bilgiler içinde, örnegin, nüfus yapisi, kültürel farkliliklar, ekonomik ve politik durumlar bulunabilir. Ihtiyaç 
duyulan bu bilgiler, geleneksel olarak ilgili ülkenin ticaret odalari ve bazi yayinlardan elde edilebilecegi gibi 
(CBI News Bulletin, Ocak 1999. 13) kendileri ve/veya arastirma sirketleri araciligiyla elde edilebilir.  

Isletmelerin basariya ulasmasi için hedef müsterilerinin arzu ve ihtiyaçlarini belirlemesi, hedef 
pazarin özelliklerinin ve ihracat potansiyellerinin analiz edilmesi gereklidir. Bu nedenle hedef pazar 
hakkinda saglikli bilgilerin toplanmasi, bu bilgilere göre isletme politikalarinin ve stratejilerinin belirlenmesi 
önemlidir. Özellikle uluslararasi pazarlarda toplanan bilgiler, isletmelerin daha etkin mal ve hizmet sunumu, 
fiyatlandirmasi, tutundurulmasi, dagitimi ve diger pazarlama politikalarinin akilci ve esnek bir biçimde 
olusturulma olanagini saglayabilecektir (Onur, 2004).   

Pazar arastirmasinin temel amaci, müsteriler hakkinda ayrintili bilgi sahibi olmaktir. Pazar 
arastirmasinin incelemesi gereken 4 temel alan vardir. Bunlar: müsteri, müsteri ihtiyaçlari, rekabet ve 
pazardaki egilimlerdir. Pazar arastirmasindan elde edilen bilgiler, pazar payini belirlemek, tanitim 
faaliyetlerinizin etkinligini artirmak ve pazara yeni sunulan ürün ya da hizmetlere yönelik tepkileri 
ögrenmek için de kullanabilir (www.kobinet.org.tr). 

Pazar arastirmasi, isletmelerin hedef pazarini seçmesi, pazar hakkinda ayrintili bilgiler elde etmesi 
ve bu bilgilere göre pazarlama stratejilerini belirlemesi konusunda ihtiyaç duyulan önemli bilgileri saglama 
süreci olarak tanimlanabilir. Ihracat pazar arastirmasi ise isletmelerin sistematik ve objektif olarak, ihracat 
için potansiyel olan bir pazar hakkinda gerekli bilgileri toplamasi ve degerlendirmesi süreci olarak 
tanimlanabilir (Ihracat Pazar Arastirmasi Destegi Tebligi, 1997). Bir baska ifade ile ihracatta pazar 
arastirmasi, ihracat yapilmasi planlanan hedef pazardaki müsterilerinin dil, kültür ve yasam biçimleri, satin 
alma karar süreçleri gibi konularda potansiyel ihracat pazarlarindan veri toplanmasi ve toplanan verilerin 
analizi olarak tanimlanabilir.  

Ihracat pazar arastirmasi, birincil (alan arastirmasi) ve ikincil verilere (masa basi arastirmasi) 
dayali olarak yapilabilir. Ikincil veriler özellikle internet araciligiyla elde edilebilmekte (Barutçu, 2000) ve 
KOBI'lerin bu bilgilere ulasmasi için her ülkede çok sayida internet sitesi bulunmaktadir. Örnegin IGEME 
çesitli ülkelerle ilgili pazar arastirmalari yapip web sitelerinden yayinlamaktadir (www.igeme.gov.tr).  

Masa basi arastirmasi ile müsterilerin demografik özelikleri, kültürel yapisi, yasam tarzlari, politik 
ve hukuki sartlari, rakipleri, alternatif dagitim kanallari vb. hakkinda bilgilere ulasabilmektedir. Birincil 
veriler ise pazarin dogrudan ziyaret edilerek ilk kaynaktan elde edilen bilgilerdir. Isletme yöneticileri faaliyet 
gösterilmesi planlanan pazarda yaptigi görüsme ve incelemelerle, potansiyel müsteriler ve\veya aracilar ile 
yapilan görüsmeler ve incelemelerle, potansiyel alicilar ve isletme temsilcileriyle yapacagi birebir görüsme 
ve ziyaretlerle veri toplamaktadir. Ihracat yapilmasi düsünülen pazarlarda yapilan arastirma ile pazarla ilgili 
genel görünüm hakkinda çok daha kolay ve ayrintili bilgi edinilmesinde önemli rolü vardir.  Alan arastirmasi 
sirasinda yurt disindaki potansiyel müsteriler, aracilar, meslek kuruluslarinin ziyaret edilmesi ve yetkilileri ile 
tanisarak görüsmek, pazari ziyaret etmeden önce toplanan bilgilerin ne ölçüde dogru oldugunu da 
gösterecektir. Alan arastirmasi sirasinda müsterilerle yüz yüze görüsme yapilirken, örnek mallar 
gösterilerek müsterilerin veya tüketicilerin bunlar karsisindaki tepkileri ölçülebilir veya belirli bir süre o 
ülkenin belirli bir yöresinde yogun bir pazarlama gayreti sarf ederek, buradan elde edilecek bilgilere göre, 
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diger pazar bölümleri için tahminler yapilabilir. Alan arastirmasi tüketici ve pazaryerini gözlemlemenin en iyi 
yolu olmasi ve ürünün test edilmesi açisindan tercih edilen bir yöntemdir. Kültürel nüanslarin ve tüketici 
davranislarinin anlami en iyi sekilde uygulamaya konulduklari çevrede saptanir. Bu nedenle, isletmelerin en 
az birkaç haftasini yerinde pazar arastirmasi yaparak ürününü test etmesi gerekmektedir (Onur, 2004).  

Önemli finansman sorunlari bulunan KOBI'lerin, yapacaklari ihracat pazar arastirmasinin 
desteklenmesi, müsterilerinin ihtiyaçlarina daha iyi cevap verebilecek ürün, fiyat, tutundurma ve dagitim 
kararlarinin daha etkin bir biçimde alinmasini saglayarak, KOBI'lerin basarilarinin artmasina bu noktada 
katkida bulunacaktir.  

 
4. IHRACATTA PAZAR ARASTIRMA DESTEGI TEBLIGI 

Ülkemizde 1995 yilindan beri KOBI’lerin “Ihracata Yönelik Devlet Yardimlari Karari” kapsaminda 
desteklenmesi ve KOBI’leri destekleyici, tesvik edici ve ihracat potansiyellerinin arttirilmasina yönelik olarak 
çesitli programlar hazirlanmistir. Bu programlardan biride Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun Ihracata 
Yönelik Devlet Yardimlari Kapsaminda, Ihracat Pazar Arastirmasi Destegidir. Bu destegin kullanimi ile ilgili 
olarak ayni kurul tarafindan 97/6 sayili teblig ve bu tebligde yapilan degisiklikler 98/12 sayili teblig 
yayinlanarak yürürlüge girmistir.  

Ihracat Pazar Arastirmasi Destegi; sanayi sektöründe üretim ve ticaret faaliyetinde bulunan 
KOBI’ler, SDS ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren ÜD üyelerinin,  ürünleri için dogru pazar bulmak ve 
bu ürünler için dogru ihracat pazarlama stratejisi belirlemek amaciyla, ayrintili ve sistematik olarak pazar 
arastirmasi yapmalarini tesvik etmek amaciyla olusturulmus tesvik programidir. Ihracat Pazar Arastirmasi 
Destegi’nden belli özelliklere sahip KOBI’ler, SDS ve ÜD faydalanabilir.  

Ihracat Pazar Arastirmasi Destegi teblig ile (1) Potansiyel pazarlar hakkinda sistematik ve objektif 
bilgi saglanmasi, KOBI'lerin pazarlara giris konusunda karar vermelerine yardimci olunmasi ve ürünlerinin 
yeni bir pazarda gerektigi sekilde tanitilmasi, (2) KOBI'ler arasindaki isbirligini saglamaya yönelik olarak 
Avrupa Birligi’nce uluslararasi düzeyde organize edilen faaliyetlere katilimin desteklenmesi, (3) KOBI'lerin 
ve/veya bunlarin bir araya gelerek kurmus olduklari SDS’nin uluslararasi isbirligini saglamaya yönelik olarak 
Dis Ticaret Müstesarligi (DTM)’nin uygun gördügü uluslararasi düzeyde düzenlenen faaliyetlere katiliminin 
desteklenmesi, (3) SDS’nin ortaklarina pazar bulunabilmesi amaciyla DTM’nin uygun gördügü yabanci 
ülkelere gerçeklestirecekleri “KOBI’ler arasi Isbirligi Programlari”nin desteklenmesi, hedeflenmistir.  

Ihracatta pazar arastirmasi destegi uygulamasinin amaci; yeni ihracat yapilan pazarlarin 
olusturulmasi, mevcut ihracat pazarlarinin büyütülmesi, isletmelerin pazar arastirmasi yapmasinin tesvik 
edilmesi, pazarlama stratejilerini belirlerken gerekli bilgileri saglamasi, isletmelerin sistematik yöntemlerle 
daha etkin pazar arastirmasi yapmalarinin saglanmasi ve pazar arastirmasi projelerinin desteklenmesi 
olarak siralanab ilir. Bu tesvik programindan ihracat yapan veya yapmayan tüm KOBI'ler 
yararlanabilmektedir.  

Bu teblig esaslarina göre hazirlanan Ihracat Pazar Arastirmasi projeleri, IGEME tarafindan 
belirlenecek standartlarda hazirlanmak üzere; (1) KOBI’lerin kendi bünyelerinde yapacaklari projeler, (2) 
pazar arastirmasi hizmeti veren sirketlerin ve/veya kurumlarin KOBI'ler hesabina yapacaklari projeler, (3) 
ÜD veya SDS’lerin üyeleri için yapacaklari veya yaptiracaklari projeler ve (4) IGEME tarafindan hazirlanip 
yürütülecek projelerden olusmaktadir.  

KOBI’ler tarafindan sunulan ihracat pazar arastirmasi projelerinin uygun bulunmasi halinde; bir 
KOBI’nin pazar arastirmasi için kullanabilecegi azami tutar $75.000, bir yil içerisinde kullanabilecegi azami 
tutar ise $15.000, tek bir proje için kullanabilecegi azami tutar ise $7.500’dir. 

Bu destekten yararlanacak KOBI'lerin özellikleri ise (1) 1–200 arasinda isçi istihdam eden, (2) 
bagli oldugu meslek kurulusunca tesvik edilen, (3) gerçek usulde defter tutan, (4) imalat sanayi alaninda 
faaliyette bulunan, (4) arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutari, bilanço net degeri itibariyle iki 
milyon ABD Dolari karsiligi TL’yi asmayan isletmeler olarak belirlenmistir.  Ayni teblig uyarinca; pazar 
arastirmasinin amaçlanmadigi yurt disi geziler, satis amaçli yapilan geziler, ticaret fuarlari, sergiler ve 
konferanslara katilimlar, grup seyahati, ticaret heyetiyle gidilen geziler veya resmi kurumlarca yabanci 
ülkelerde tanitim amaçli vb. programlar için Ihracat Pazar Arastirmasi desteginden yararlanilamamaktadir.   

Ihracat Pazar Arastirmasi programinda IGEME’nin önemli bir rolü vardir. Bu rol ayni zamanda bu 
destek için önemli bir bürokratik engeller çikarmaktadir. IGEME projelerin uygulamasi ve yürütülmesinin 
her safhasinda takip ederek, gerekli degerlendirmeleri yapmaktadir. IGEME tarafindan, pazar arastirmasi 
desteginden yararlanacak projeler, IGEME’nin görüsü ile birlikte onay için DTM’na sunulur. DTM, pazar 
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arastirmasi sonuç raporunun ve harcama belgelerinin onaylanmasini müteakip T.Cumhuriyet Merkez 
Bankasi’na gerekli ödeme talimatini verir. 

Ihracat Pazar Arastirmasi Desteginden yararlanma düzeyi degerlendirildiginde; bu destekten 
yararlanmak için 2004 yilina kadar yapilan basvuru sayisi 368’dir. Bu basvurulardan 258’i kabul edilmis, 15’i 
ise sunulan projeler yetersiz görülerek kabul edilmistir. Tamamlanan proje sayisi ise 180’dir (Onur, 2004). 
Buna göre, KOBI'lerin bu destekten yararlanma düzeyleri çok düsüktür.  Bu destekten geregi gibi 
yararlanamama nedenlerinin belirlenmesine yönelik olarak bir alan arastirmasi yapilmistir.  

 
5. KOBI’LERIN IHRACAT PAZAR ARASTIRMASI DESTEGINDEN YARARLANMA DURUMLARININ 
BELIRLENMESINE YÖNELIK AMPIRIK BIR ARASTIRMA 
5.1.Arastirmanin Amaci ve Yöntemi 

Bu arastirmanin amaci; Denizlide faaliyet gösteren KOBI’lerin; Ihracat Pazar Arastirmasi 
Destegi’nden yararlanma düzeylerinin belirlenmesi, yararlanma ve/veya yararlanmama nedenlerinin ortaya 
çikarilmasidir. Arastirmanin uygulama kisminda, örnek büyüklügü 100 KOBI olarak belirlenmis ve bu 
isletmelere basit örnekleme yöntemi ile belirlenmistir. Arastirmada, veri toplama yöntemi olarak anket 
yöntemi kullanilmistir. Arastirma sonuçlarinin degerlendirilmesinde bazi cevaplar için frekans dagilimlari 
sunulmus, yargi cümleleri için aritmetik ortalama ve standart sapma degerleri hesaplanmis ve KOBI'lerin 
üretim yapilari ile uluslararasi pazarlardaki bilgi eksikligi sorunu düzeyinde bir farkliligin test edilmesi için 
tek yönlü varyans analizi yapilmistir.  Basit örnekleme yöntemi ile belirlenen 100 KOBI yöneticilerine 
anketler gönderilmistir. Bu anketlerin 71 tanesi geri dönmüs ve bunlardan 65 tanesi degerlendirmeye 
alinmistir. Anketlerin analizinde SPSS 11.5 istatistik programi kullanilmistir. Ankette kullanilan ölçegin 
güvenirliginin analizinde Alpha degeri 0.7281 olarak hesaplanmis ve anketlerden elde edilen verilerin 
güvenilir oldugu sonucuna varilmistir.  
5.2. Arastirma Sonuçlarinin Degerlendirilmesi 

Arastirmaya katilan KOBI'ler, çalistirdiklari isçi sayisina göre degerlendirildiginde, isletmelerin 
%27,7’si 10-50, %26,2’si 51-100i %21,5’i 151-200 arasinda isçi çalistiran KOBI'ler olusmaktadir. 
Arastirmaya katilan isletmelerin faaliyette bulundugu sektörler degerlendirildiginde, KOBI’lerin %56,9’u  
Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Sanayinde, %20’si Makine, Otomotiv Yan Sanayinde faaliyet göstermektedir. 
Arastirma kapsamindaki KOBI’lerin üretim yapilari incelendiginde KOBI’lerin yalnizca %10,8’i fason üretim 
yapmadiklari, %46,2’sinin kisman fason üretim, %43,1’i ise tamamen fason üretim yaptiklari belirlenmistir 
(Tablo 1).               

Tablo 1.Arastirmaya katilan KOBI’lerin genel özellikleri 
Personel Sayisi N % Faaliyette Bulunulan Sektörler N % 
1-9 7 10,8 Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Sanayii  37 56,9 
10-50 18 27,7 Mobilya, Kagit ve Orman Sanayii  10 15,4 
51-100 17 26,2 Kimya - - 
101-150 9 13,8 Makine, Otomotiv Yan Sanayii    13 20,0 
151-200 14 21,5 Demir Çelik ve Madeni Esya Sanayii  2 3,1 
Toplam 65 100 Mermer 3 4,6 
KOBI'lerin Üretim Yapilari N % Toplam 65 100 
Tamamen Fason Üretim 28 43,1 IPAD’den Haberdar Olma Düzeyi N % 
Kismen Fason Üretim 30 46,2 Evet 29 44,6 
Fason Üretim Yapilmiyor 7 10,8 Hayir 36 55,4 
Toplam 65 100 Toplam 65 100 

Arastirmaya katilan KOBI’lerin %55,4’ü Ihracat Pazar arastirma desteginden haberdar iken 
%44,6’sinin KOBI’lere yönelik böyle bir tesvik programindan haberdar olmadiklari ortaya çikmistir (Tablo 
1). Ancak “KOBI'lere yönelik Ihracat Pazar Arastirmasi Desteginin maddi katkilarini biliyor musunuz?” 
sorusuna, KOBI’lerin %26,2’si (17 isletme) bildiklerini, %73,8’i (48 isletme) maddi katkilarini bilmediklerini 
ifade etmislerdir. “Ihracat Pazar Arastirmasi Desteginden yararlandiniz mi?” sorusuna verilen cevaplarla, 
KOBI’lerin tamaminin ihracat pazar arastirmasi desteginden yararlanmadiklari belirlenmistir. Bu soruya 
verilen cevaplar, bu konunun arastirilmasi gerektigini de vurgulamaktadir.   
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Tablo 2. Ihracat Pazar Arastirmasi Desteginden simdiye kadar yararlanmama 
neden/nedenlerinin dagilimi 

Ihracat Pazar Arastirmasi desteginden yararlanmama nedenleri; N % 

Destegin yeterli oldugunun düsünülmemesi, 28 43,1 
Bu destekten yararlanma için uzun bürokratik engellerin oldugunun düsünülmesi,  62 95,3 
Simdiye kadar pazar arastirmasi için finansal destege ihtiyaç duyulmamasi, 11 16,9 
Bu destekten nasil yararlanilacaginin bilinmemesi, 32 49,2 
KOBI’lere yönelik desteklerden yararlanmak için zaman ayirmak istenmemesi,   15 23,1 

 “Ihracat Pazar Arastirmasi Desteginden simdiye kadar yararlanmama neden/nedenleriniz?” 
sorusuna verilen cevaplarin dagilimi Tablo 2’de sunulmustur. Buna göre, isletmelerin %95,3’ü bu destekten 
yararlanmak için uzun bürokratik engellerin oldugunun düsünülmesi ilk neden olarak karsimiza çikmaktadir. 
Devlet kurumlarinda büyük sikayetlere konu olan bürokratik engeller bu konuda da çikmistir. Arastirmaya 
katilan bir isletme yöneticisi, devletten hiçbir yardim almak istemediklerini, çesitli destekler için 
müracaatlarinda çok uzun ve külfetli bürokratik islemlerle karsi karsiya birakildiklari ve formlari doldurmak 
için yardim talep ettiklerinde bile sözlü olarak yardim alamadiklarini ifade etmistir. KOBI’lerin %49,2’si ise 
bu destekten nasil yararlanacaklarini bilmediklerini, %43,1’i ihracat pazar arastirmasi tesviki çerçevesinde 
verilen destegin yeterli oldugunu düsünmediklerini, %16,9’u ise  simdiye kadar pazar arastirmasi için 
finansal destege ihtiyaç duyulmamasindan dolayi Ihracat Pazar Arastirmasi desteginden yararlanmak için 
müracaat etmediklerini belirtmislerdir.  

Tablo 3. KOBI'lerin ihracat yapmamalarinin temel nedenleri 
KOBI'lerin ihracat yapamamalarinin nedenleri; N % 

Dis pazarlarda yogun rekabetin bulunmasi, 12 22,2 
Daha önce ihracatla ilgili yasanilan olumsuz deneyimler, 25 46,3 
Dis pazarlar yeterince cazip olmamasi, 9 16,6 
Uluslararasi pazarlar ile ilgili yeterli bilgilerinin olmamasi,  38 70,4 
Finansman sikintimizdan dolayi ihracat yapamamalari,  49 90,7 
Üretimlerini tamamen yurt içi pazarlarda satilmasi ve atil kapasitelerinin bulunmamasi, 17 31,5 
Yurt içi pazarlarin verdigi rahatlik, 8 14,9 
Dis pazarlara satislarin ve tahsilatin çok riskli oldugunun düsünülmesi    21 38,9 

Arastirma kapsamindaki KOBI’lerin ihracat yapmama durumu degerlendirildiginde, KOBI’lerin 
%16,9’u (11 isletme) direk ihracat yaptigi, % 83,1’i (54 isletme) direk ihracat yapmadiklari ortaya çikmistir. 
Bu durum isletmelerin üretim yapilari ile uyumludur. Ihracat yapmayan KOBI'lerin ihracat yapmama 
nedenleri degerlendirildiginde (Tablo 3), ihracat yapamayan 54 KOBI’nin %90,7’si finansman sikintilarinin 
olmasindan dolayi ihracat yapamadiklari, %46,3’ü daha önce ihracatla ilgili yasanilan olumsuz deneyimler 
dolayisiyla, %31,5’i üretimlerini tamamen yurt içi pazarlarda satilmasi ve atil kapasitelerinin 
bulunmamasindan dolayi, %22,2’si ise uluslararasi pazarlarda daha yogun rekabetin bulunmasi nedeniyle 
ihracat yapma girisimlerinde bulunmadiklarini ifade etmislerdir.  

Tablo 4. KOBI’lerin ihracat yaparken kullandigi yöntemlerin dagilimi 
Ihracat yapma yöntemleri N % 

Kendi satis birimimizle ihracat yapiyoruz,       7 63,6 
Fuarlarda müsteri ile anlasarak  11 100,0 
Bagli bulundugunuz holding veya sirketler grubu araciligiyla - - 
Sektörel Dis Ticaret Sirketi araciligi ile                - - 
Yabanci Dis Ticaret Sirketi araciligi ile                                               4 36,4 
Yurtiçindeki baska bir firma araciligi ile                      5 45,5 
E-ticaret, Küresel Ticaret Noktalari, KOBI.net araciligi ile   2 18,9 

Direk ihracat yapan KOBI’lerin toplam satislari içinde ihracat payi degerlendirildiginde, ihracat 
yapan KOBI’lerin 3’ü satislarinin %25-%50, 3’ü %51-%75  ve 5’i ise %76-100 arasinda ihracat yaptiklari 
belirlenmistir. Buna göre, ihracat yapan KOBI’ler, satis gelirlerinin büyük bir bölümünü direk ihracattan elde 
etmektedir. Ihracat yapan KOBI’lerin ihracatta kullandigi yöntemler degerlendirildiginde, KOBI’lerin tamami 
fuarlara katilma, %63,6’si kendi satis birimleri, %45,5’i yurtiçindeki baska bir isletme ile ihracatlarini 
gerçeklestirdigini ifade etmislerdir. Ancak, 2 KOBI'nin internet ortamini kullanarak ihracat yaptiklari ortaya 
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çikmistir. Bu durum, arastirma kapsamindaki KOBI'lerin internet ve bilgi teknolojilerini yeterli düzeyde 
kullanamamalarinin da bir göstergesi olarak degerlendirilebilir  (Tablo 4).  

 
Tablo 5. KOBI’lerin uluslararasi pazarlarda karsilastiklari sorunlarin önem düzeyi 

Uluslararasi pazarlarda karsilasilan temel sorunlar; X  S 
Üretim maliyetlerinin rakip isletme ve ülkelere göre yüksek olmasi, 1,60 ,607 
Pazarlarla ilgili bilgi eksikligi, 1,85 ,755 
Iyi bir pazarlama organizasyonuna sahip olamama, 2,25 ,771 
Talep degisikliklerini  önceden tahmin edememe, 2,35 ,717 
Finansman sikintisi ve ihracat kredilerinden yararlanamama,   1,60 ,657 
Kalitede rekabet edememe,    2,28 ,820 
Döviz kurlarindaki istikrarsizlik, 1,40 ,607 

KOBI’lerin uluslararasi pazarlarda karsilastigi sorunlarin önem düzeylerinin belirlenmesine yönelik 
olarak sorulan soruya verilen cevaplarin aritmetik ortalamasi ( X ) ve standart sapmasi (S) Tablo 5’de 
sunulmustur. Buna göre, KOBI’lerin ihracat sürecinde en önemli sorunlarinin döviz kurlarinda yasanan 
degisimleri, bir baska ifade ile döviz kurlarindaki düsüs olarak ifade etmislerdir. Bu durum özellikle ihracatçi 
KOBI’lerin rekabet gücünü azaltan bir etken olarak tüm ihracatçi isletmelerin sorunudur. Bir diger sorun 
yine üretim maliyetlerinin rakip isletmelere göre daha yüksek olmasi ve yine finansman sikintisi ile birlikte 
ihracat kredilerinden yeterince yararlanmama oldugu ortaya çikmistir. Arastirma kapsamindaki KOBI'lerin 
ihracat pazarlari ile ilgili bilgi eksikliginin de önemli sorunlarindan biri oldugu, ancak kalitede rekabet 
edememe, iyi bir pazarlama organizasyona sahip olamama ve talep degisikliklerini önceden takip edememe 
gibi problemlerinin bulunmadigi belirlenmistir.   

KOBI’lerin ihracat pazarlari ile ilgili bilgileri elde etme kaynaklari degerlendirildiginde, KOBI’lerin 
%45,5’i ihracatçi birlikleri, ticaret ve sanayi odalari ve kendi yaptiklari pazar arastirmalari ile ihracat 
pazarlari ile ilgili bilgiler topladiklari görülmektedir. Buna göre, ihracat yapan KOBI’lerin %55,5’i ikincil 
verilere göre ihracat pazarlari hakkinda veri toplarken, %45,5’i ise kendi isletmeleri ile birinci elden veri 
toplayarak pazar arastirmasi yaptiklari ortaya çikmistir (Tablo 7).  

Tablo 7. Ihracat pazarlari ile ilgili bilgilerin elde edilme kaynaklari 
Ihracat pazarlari ile ilgili bilgilerin elde edilme kaynaklari N % 

Ihracatçi Birlikleri 5 45,5 
IGEME ve KOBI-NET 3 27,3 
Ticaret ve Sanayi Odalari                                   5 45,5 
Dis Ticaret Müstesarligi     2 18,2 
Danismanlik Sirketleri                        2 18,2 
Ulusal ve Uluslararasi Medya Kuruluslari    3 27,3 
Internet   2 18,2 
Kendi isletmeniz tarafindan yapilan ihracat pazar arastirmasi                                         5 45,5 

“Ihracatta Pazar Arastirmasi yapiyor ve/veya danismanlik sirketlerine yaptiriyor musunuz?” 
sorusuna 8 KOBI’nin ihracat pazar arastirmasi yaptigini 3 isletme ise yapmadigini ifade etmistir. Pazar 
arastirmasi yapmama nedenleri degerlendirildiginde pazar arastirmasi yapmayan KOBI’lerin tamami ihracat 
pazar arastirmalarinin yüksek maliyetli olmasi, uzun zaman gerektirmesi ve baska kurum ve kuruluslar 
tarafindan yapilan pazar arastirmalari ile ilgili ikincil verilerden yararlanmalardan dolayi pazar arastirmasi 
yapmadiklarini ifade etmislerdir.   

Ihracat yapan KOBI’lerin, ihracat pazar arastirmasi yapma nedenleri degerlendirildiginde, ihracatta 
pazar arastirmasi yapan isletmelerin tamami, rekabet sartlarina ayak uydurmak, pazardaki rekabet sansini 
arttirmak, uluslararasi pazarlarda alinan kararlarda rasyonelligi saglamak, pazar taleplerinin ögrenilmesi ve 
degerlendirilmesi, %87,5’i hedef pazarda daha basarili olmak, %62,5’i ise hedef pazardaki pazarlama 
problemlerini ortaya çikarmak için pazar arastirmasi yaptiklari ortaya çikmistir (Tablo 8).  Buna göre, pazar 
arastirmasi yapan KOBI’lerin bilinçli ve ne istediklerini bilerek pazar arastirmasi yaptigi ortaya çikmistir.  

Tablo 8. Ihracat Pazar Arastirmasi yapma nedenlerinin dagilimi 
Ihracat Pazar Arastirmasi yapma nedenleri  N % 

Rekabet sartlarina ayak uydurmak için gerekli bilgileri almak ve rekabet sansini artirmak, 8 100,0 
Hedef pazarda daha basarili olmak,  7 87,5 
Hedef pazardaki pazarlama problemlerini ve onlari yaratan faktörleri belirlemek, 5 62,5 
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Dis Pazar ile ilgili alinacak kararlarin riskini azaltmak ve rasyonelligi saglamak, 8 100,0 
Pazar taleplerinin ögrenilmesi ve üretilen mal ile talep arasinda uygunlugu saglamak, 8 100,0 
Dis pazarlarda satis faaliyetlerinin etkinligini artirmaya yardimci olmak, 3 37,5 

KOBI'lerin üretim yapilari ile ihracatta karsilasilan pazarla ilgili bilgi eksikligi düzeyi arasinda 
istatistiksel bir farkliliginin bulunup bulunmadigi %95 güven araliginda tek yönlü varyans analizi ile test 
edilmistir (Tablo 9).   

H0 =  KOBI'lerin üretim yapilari ile ihracat pazarlarindaki bilgi eksikligi düzeyi arasinda bir farklilik 
yoktur.  
H1 = KOBI'lerin üretim yapilari ile ihracat pazarlarindaki bilgi eksikligi düzeyi arasinda bir farklilik 
vardir.  
P>0.05 (0.113> 0.05) oldugu için KOBI'lerin üretim yapilari (bagimsiz degisken) ile pazardaki bilgi 

eksikliklerinin önem düzeyi (bagimli degisken) arasinda istatistiksel bir iliskinin olmadigina ve dolayisiyla H0 
hipotezinin korunmasina karar verilmistir. Buna göre fason üretim yapmayan, kismen ve tamamen fason 
üretim yapan isletmelerin ihracat pazarlarindaki bilgi eksikligi sorununa yaklasimlari arasinda istatistiksel 
olarak bir farkin bulunmadigi ortaya çikmistir. 

Tablo 9: Tek yönlü varyans analizi 

 
Kareler 
Toplami 

Serbestlik 
Derecesi 

Ortalamalarin 
Karesi F Sig. (P) 

Guruplar arasi 2,476 2 1,238 2,258 ,113 
Gurup içi 33,986 62 ,548   
Toplam 36,462 64    

Ihracat yapan KOBI’lerin hangi siklikla pazar arastirmasi yaptigi degerlendirildiginde, 4 KOBI 
sürekli, 3 KOBI ihtiyaci oldugunda, 1 KOBI ise bazen, ihracat Pazar astirmasi yaptigini ifade etmislerdir. 
Ancak, ihracat yapan 3 KOBI bütçelerinden pazar arastirmasi için pay ayirirken, 8 KOBI ise her yil 
bütçelerinden pazar arastirmasi için bir pay ayirmadiklarini ifade etmislerdir.   

Ihracat pazar arastirmasi niçin yaptiklarinin belirlenmesine yönelik olarak sorulan açik uslu soruya: 
“yeni pazarlarin bulunmasi, yeni çikan ürünler, talepte ve fiyatta ortaya çikan degisikliklerin daha yakindan 
takip edilmesi gerektigi ve saglikli bir pazar arastirmasinin ihracat hacimlerinin arttirilmasi ve risklerin 
azaltilmasinda önemli rolü oldugu ifade edilmistir.  

 
6. SONUÇ VE ÖNERILER  

KOBI'ler, sahip olduklari esnek üretim ve dagitim yapilari, özellikle kisa sürede müsterilerinin 
kisisel isteklerine uygun mal ve hizmetlerin sunumundaki yetenekleri  ve istihdam hacmi üzerindeki olumlu 
etkilerinden dolayi önemleri her geçen gün artmaktadir. Ayni zamanda, KOBI'lerin uluslararasi pazarlara ve 
özellikle Avrupa Birligi pazarina açilmasi, bu ülkelerdeki KOBI'ler ile isbirligi yapma imkanlarini arttirarak, 
ülkemizin Avrupa Birligine daha kolay entegrasyonuna katkida bulunabilecektir.  Bu nedenle, KOBI'lerin 
rekabet güçlerinin arttirilmasi ve uluslararasi pazarlara daha etkin faaliyet göstermesi için çok çesitli tesvik 
programlari hazirlanmistir. Bu tesvik programlardan biri,  KOBI'ler ihracat potansiyelinin arttiri lmasina 
yönelik olan Ihracat Pazar Arastirmasi destegidir. KOBI’lerin uluslararasi pazarlara ihracat yapabilmeleri için 
faaliyette bulunmayi planladiklari ülkelerin hukuki mevzuatlari, rakipleri ve müsterileri vb. hakkinda yeterli 
bilgiye sahip olmasi gereklidir. Bu destek, ihracat yapilmasi planlanan pazarlar hakkinda daha ayrintili 
bilgiler toplanmasi ve bu bilgilere göre uluslararasi pazarlama karmasi olusturulmasi için önemlidir. Bu 
nedenle saglikli ve uzun dönemli ihracat pazarlamasi için pazar arastirmasi bilgilerinin çok önemli bir yeri 
bulunmaktadir ve karsilasilan bir çok problem, ihracat öncesi yapilan detayli pazar arastirmalari ile ortadan 
kaldirilabilmektedir.  

KOBI'lere çok sayida yarari bulunan ihracat pazar arastirmasinin olmasi gerektigi gibi yapilmadigi 
ve arastirma kapsamindaki KOBI'lerin, Ihracat Pazar Arastirmasi desteginden faydalanamadiklari ortaya 
çikmistir. KOBI'lerin, ihracat pazar arastirmasi yapmamasi fason üretim yapmalarinin bir sonucu olarak 
degerlendirilebilir. Ancak tamamen ve/veya kismen fason üretim yapan KOBI'ler, basarili ihracat pazar 
arastirmasi ile elde edilen bilgiler sayesinde direk ihracat yaparak, fason üretim yapmaktan ve/veya aracilar 
ile ihracat yapmaktan kurtularak gelirlerini önemli bir sekilde arttirabilirler. Sonuç olarak, KOBI'lerin ihracat 
potansiyelinin arttirilmasinda önemli unsurlardan biri olan Ihracat Pazar Arastirmasi Destegi tebligi tekrar 
degerlendirilmelidir. Buna göre; (1) verilen maddi destek günümüzün kosullarina göre revize edilmeli, (2) 
KOBI'lerin bu destekten yararlanmalari için gerekli bilgilendirmeler yapilmali, (3) bu destekten yararlanma 
sürecinde bürokrasi en aza indirilmeli ve yararlanma sürecindeki aksakliklar giderilmeli, (4) Ihracat Pazar 
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Arastirmasi programi üzerinde gerekli degisiklikler yapilamiyorsa, KOBI'lere beklenen destegi 
saglayamamasindan dolayi yürürlükten kaldirilmalidir.   
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ÖZET 

 Çalismanin amaci, son yillarda hizla yayilan bir isletmecilik uygulamasi olan kiyaslamayi KOBI’ler 
açisindan incelemek ve bu inceleme sonucunda kiyaslamanin KOBI’lerin pazarlama stratejileri üzerindeki 
etkilerini belirleyebilmektir. Bu amaçla, öncelikle kiyaslamanin genel olarak tüm isletmelerde, özel olarak 
KOBI’lerde uygulanabilirligi literatür desteginde ortaya konulmakta, daha sonra Eskisehir’de faaliyet 
gösteren KOBI sahip ve / veya yöneticileri ile yapilan derinlemesine görüsmelerle kiyaslamanin nasil 
algilandigi, uygulanip uygulanmadigi ve pazarlama stratejileri üzerindeki etkileri tartisilmaktadir.  
 Anahtar Kelimeler: Kiyaslama, KOBI’ler, pazarlama stratejileri. 
 
1. GIRIS 
 Degisim ve rekabet, günümüz isletmecilik anlayisini sürekli arayislara iten temel faktörlerdir. 
Isletmeler, degisime uyum saglamak ve rekabette üstün konuma ulasmak ya da en azindan geriye 
düsmemek için güncel yönetim tekniklerinden yararlanmaktadirlar. Personeli güçlendirme, küçülme, 
kademe azaltma, yeniden süreçleme, yeniden örgütlenme, ögrenen örgüt  olma, toplam kalite yönetimi, dis 
kaynaklardan yararlanma, sebeke ve sanal örgütler, stratejik ortakliklar olusturma vb. yönetim 
tekniklerinden biri de kiyaslamadir. Büyük ölçekli isletmelerle rekabet açisindan KOBI’lerin de son yillarda 
gelisen yeni isletmecilik uygulamalarini dikkate almalari kaçinilmaz olmaktadir. Kiyaslama, isletmecilik 
alaninda son yillarin ilgi odagi haline gelmistir. KOBI’lerdeki kiyaslama uygulamalarina yönelik olarak 
özellikle yurt disinda artan bir ilgi gözlenmektedir. 
 Ekonomik ve sosyal açidan büyük öneme sahip olan KOBI’lerin pazarlama stratejileri var olmalari 
açisindan hayati öneme sahiptir. Bir pazarlama stratejisi gerçekte iki konu üzerinde odaklasir. Bunlardan 
birincisi hedef pazar (pazar bölümü); ikincisi ise pazarlama karmasidir (Kottler, 1984). Hedef pazar, 
isletmenin mal ve / veya hizmetini sunmak istedigi tüketici grubudur. Pazarlama karmasi ise ürün, fiyat, 
tutundurma ve dagitim faktörleri ile ilgili kararlardan meydana gelir.   
 Çalismanin amaci, güncel yönetim tekniklerinden kiyaslamayi incelemek, KOBI’lerde 
uygulanabilirligi üzerinde durmak ve kiyaslamanin KOBI’lerin pazarlama stratejilerine etkilerini 
belirleyebilmektir. Bu amaca yönelik olarak kiyaslamanin KOBI’lerde uygulanabilirligi literatür taramasi ile 
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ortaya konulmakta, Eskisehir’de faaliyet gösteren KOBI yöneticileri ile yapilan derinlemesine görüsmelerle 
kiyaslamanin nasil algilandigi, uygulanip uygulanmadigi ve KOBI’lerin pazarlama stratejilerine olasi etkileri 
incelenmektedir. 
 
2. KIYASLAMA VE KOBI’LER 
 Kiyaslama için çok sayida ve farkli tanim gündeme getirilmistir. Amerikan Prodüktivite ve Kalite 
Merkezi’ne (APQC) göre kiyaslama, is süreçlerini gelistirmek için “en iyi uygulamalari” tanimlama, paylasma 
ve kullanma sürecidir. Avrupa Kalite Yönetimi Vakfi (EFQM) ise kiyaslamayi, “is mükemmelligi elde etmek 
için, kendi örgüt yapinizi, isleyis ve performansinizi üstün uygulamalar sahibi küresel örgütlerle sistematik 
olarak karsilastirma süreci” olarak tanimlamaktadir.  
 Dünyadaki kiyaslama çalismalarinin en büyük destekçileri konumundaki bu iki kurulusun ifadeleri 
disinda akademik dünyadan da çesitli tanimlar ortaya çikmistir. Kiyaslamayi, Zairi (1996), “sürekli olarak, 
degisimin gereklerini yerine getirme ve performans ölçme suretiyle, ‘en iyiye’ benzeme” olarak 
tanimlarken, Mann vd.’ye (1998) göre kiyaslama, bir sirketin, en az rakipleri kadar hatta onlardan daha 
yüksek performans sergileyebilmek için daha iyi uygulamalara sahip diger sirketler ile kendisini 
degerlendirmesidir. Cox vd.’nin (1997) kiyaslama kavramina metaforik bir bakis açisi ile yaklastiklari 
çalisma ise yazinda farkli bir yerde durmaktadir. Kiyaslamanin Ingilizce’deki karsiligi olan benchmarking1 
kelimesine benchmarking olarak yaklasildiginda rakiplerden “daha üstün” olmak için tek tarafli olarak 
gerçeklestirilen faaliyet anlamina gelecegini ifade eden yazarlar, benchmarking olarak yaklasildiginda ise 
isbirligi ve / veya ortaklik gerçeklestirmek suretiyle “ögrenmek” için ortaklasa ve karsilikli olarak 
gerçeklestirilen faaliyeti ifade edecegini belirtmektedirler. 
 Kiyaslama konusundaki ilk sistematik örnek olarak gösterilen Xerox, 1979’da baslattigi girisimlerle 
önce Japonya’daki sirketi olan Fuji – Xerox’un ve daha sonra da diger fotokopi makinesi imalatçilarinin 
imalat usullerini, süreçlerini, kullanilan parçalari ve maliyetlerinin ayri ayri incelemeye almis ve kendisinden 
daha basarili ona bu sirketlerin neyin nasil farkli yaptigini belirlemistir. Daha sonra bu farkliliklari kendi 
faaliyetlerine uygulayarak performansini artirma yoluna gitmistir (Camp, 1987). Daha sonra ise, Florida 
Power and Light, Motorola, General Electric, Toyota, Shorts ve TNT Express kiyaslama uygulamalari ile 
akademik yazinin gündemine gelen belli basli örneklerdir (Longbottom vd., 2000).   
 Kiyaslama uygulamalari farkli açilardan incelenebilir. Bu inceleme biçimlerinden ilki teknige içsel 
ve dissal boyutlardan yaklasma üzerine kurulmustur. Içsel kiyaslamada ayni örgütün içindeki birimler, 
kollar, bölümler ya da kisimlar birbirleri ile karsilastirilmaktadir (Mann vd., 1998). Dissal kiyaslamada ise 
örgütler kendilerini rakip örgütler ile (rekabetçi kiyaslama); ayni sektörde yer alip rakip olmayan örgütler ile 
(endüstriyel kiyaslama); farkli sektörlerdeki örgütler ile (jenerik kiyaslama) ve / veya kavramsal bir model 
ile (örn: Avrupa Kalite Yönetimi Vakfi – EFQM – Mükemmellik Modeli) karsilastirmaktadirlar (Cox vd., 1997; 
Coulter vd., 2000). Bir diger inceleme biçimi ise kiyaslamayi stratejik, uygulama ve yönetim boyutlari ile ele 
almaktadir (Shetty, 1993). Aslinda bu boyutlar, dissal örnek edinmenin farkli biçimdeki alt boyutlari olarak 
da kabul edilebilir. 
 Konu ile ilgili yazinda, kiyaslamanin belli bir sistem ve süreç dahilinde uygulanmasi gerektigi 
israrla vurgulanmaktadir (örn: Greengard, 1995; Mann vd., 1998; Zahiri vd. 2005). APQC’nin bünyesindeki 
Uluslararasi Kiyaslama Aydinlatma Odasi’nin (IBC) gelistirdigi model, benzerlerine göre daha anlasilir ve 
mantiklidir. Modele göre ilk asama planlamadir. Bu asamada odaklanilacak alan, anahtar ölçüler, bölüm ya 
da örgüt, veri derleme araçlari ve yöntemleri belirlenmektedir. Verileri derleme ikinci asamadir. Üçüncü 
asama, kiyaslamanin yapildigi, farkliliklarin tespit edildigi, performans hedefinin belirlendigi ve uygulama 
planin hazirlandigi analiz asamasidir. Son asama ise iyilestirme ile ilgili olarak hazirlanan planlarin hayata 
geçirildigi uygulama asamasidir (Zahiri vd., 2005). 
 Jarrar vd.’nin (2001) otuz iki ülkedeki yirmi farkli sektörden 235 örgüt üzerinde gerçeklestirdikleri 
arastirma, kiyaslamadan en çok yararlanilan alanlarin süreç iyilestirme, içsel standartlar olusturma ve kalite 
gelistirme oldugu; en az yararlanilan alanlarin ise örgüt içi liderlik, insan kaynaklari yönetimi ve kaynaklarin 
daha etkin ve verimli kullanimi oldugu ortaya çikmistir. 

                                                 
1  “Bench” kelimesinin Türkçe’deki karsiligi “sira ,bank” iken, “marking” ifadesinin Türkçe’deki karsiligi “isaretlemek, 
belirtmek”tir. 
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 Kiyaslamanin olumlu sonuçlar verebilmesi için bazi konularin üzerinde özellikle durmak 
gerekmektedir. Koçel’e (2003) göre bu konular asagidaki gibi siralanabilir: 

1. Kiyaslamanin basarili olabilmesi her seyden önce isletmelerin degisimin gerekliligini kabul 
etmelerine baglidir. 

2. Basarili bir kiyaslama için “kiyaslanacak bir seylerin” olmasi gerekir. 
3. Kiyaslamada, sonuç rakamlari degil fakat ilgili ise ait süreçler, yöntemler yani esas üzerinde 

yogunlasilmalidir. 
4. Kiyaslamanin basarisi ayni zamanda yöneticilerin, baskalarinin bazi isleri kendilerinden daha iyi 

yapabileceklerini kabul etmelerine ve kendilerini degistirmeye hazir olmalarina baglidir. 
5. Kiyaslama sonucu bir degisim programi ortaya çikmaktadir. Dolayisiyla, “degisim” olayinin bütün 

özellikleri kiyaslama için de yasanacaktir.  
Örgüt kurami açisindan kiyaslama, Sisson vd. (2003) tarafindan “yeni kurumsal yaklasim”2 

açsindan irdelenmistir. Yazarlara göre kiyaslama süreci, DiMaggio vd.’nin (1983) ifadesi ile esbiçimliligin 
hem “öykünmeci” hem de“zorlayici” biçimlerini yansitmaktadir. “En iyi uygulama” ifadesi çözümlere, 
özellikle danismanlik firmalarinin ve profesyonel örgütlerin isimleri ile birlikte anilan reçeteler ile gelenlere, 
büyük bir mesruiyet kazandirmaktadir. Böylece, Dimaggio vd.’nin üçüncü kurumsal mekanizmasi olan 
normatif esbiçimlilik ortaya çikmaktadir. Bu baglamda mesruiyet, yöneticilere özellikle çalisanlarin ve diger 
yöneticilerin kiyaslama ve beraberinde gelebilecek degisim ile ilgili konularda ikna edilmelerini 
kolaylastirmaktadir. 

Örgütlerdeki pazarlama faaliyetleri ile kiyaslama uygulamalari arasindaki iliski üzerine yazindaki 
çalismalar oldukça sinirlidir. Longbottom vd.’nin (2000) çalismasinda, Ingiltere’deki 228 firmanin pazarlama 
yöneticilerine uygulanan arastirma sonucunda kiyaslamanin en çok pazarlama arastirmasinda kullanildigi 
ortay çikmistir. Vorhies vd.’ (2005) isletmelerin pazarlama yetenekleri konusunda kiyaslamaya gitmelerinin 
sürdürülebilir rekabet üstünlügü elde etmede ne kadar önemli oldugunu gerek kuramsal gerekse ampirik 
olarak göstermislerdir.      
 Güncel yönetim uygulamalarindan kiyaslamanin KOBI’lerdeki konumu ve uygulanabilirligi son 
yillarda isletmecilik alaninda yogun biçimde tartisilmaktadir (Monkhouse, 1995; Mc Namee vd., 2000; 
Cassell vd., 2001, Mc Namee vd., 2003). Özellikle küçük isletmelerde tabiatlari geregi içsel kiyaslama 
mümkün olmadigi, sistematik ve programli bir kiyaslama sürecini yürütmeleri ise gerek maddi gerekse 
insan kaynaklari kosullari açisindan çok zor oldugu açiktir. Orta boy isletmelerin bu iki faktör açisindan 
daha iyi durumda olmalari beklenir. 
   Ülkemizdeki KOBI’ler toplam isletmelerin % 99.89’unu olusturmaktadir. Ayni zamanda imalat 
sanayindeki istihdamin % 61’i KOBI’lerde yer almaktadir. Yaratilan toplam katma degerde ise KOBI’ler 
ancak %27’lik bir orana ulasmaktadir (Coskun, 2004). Kiyaslama, katma deger yaratmadaki temel unsurlar 
olan örgütsel bilgi ve ögrenme kavramlari ile yakindan iliski halindedir. KOBI’lerimiz birtakim pazarlama 
sorunlari ile de ugrasmaktadirlar. Yörük vd. (2003) KOBI’lerimizin talep yetersizligi, fiyat ve tutundurma 
sorunlari ile ugrastigini ortaya koymustur.  Bu çalismada, gerek ulusal gerekse uluslararasi alanda 
sürdürülebilir bir rekabete ulasmasi ve yarattiklari katma degerin arttirilmasi temenni edilen ülkemizdeki 
KOBI’lerin sahip ve / veya yöneticilerinin konuyu nasil algiladiklari ve uygulamada beklenen yararin 
saglanip saglanamadigina, kiyaslama çabalarinin pazarlama stratejilerine etkisi olup olmadigina yönelik 
ipuçlari elde edilmeye çalisilmistir. 
 
3. ESKISEHIR’DE KOBI YÖNETICILERIYLE YAPILAN GÖRÜSMELER  ÇERÇEVESINDE 
KOBI’LERDE KIYASLAMA VE PAZARLAMA STRATEJILERINE  ETKILERI 
 Eskisehir’de faaliyet gösteren KOBI sahip ve/veya yöneticileri ile yapilan derinlemesine görüsmeler 
sonucu kiyaslama konusunun nasil algilandigi, hangi amaç ve sekillerde uygulandigi ile bu uygulamalarin 
isletmelerin pazarlama stratejilerine etkilerinin neler olduguna yönelik sonuçlar ortaya konulmaya 
çalisilmistir. 

                                                 
2 “Yeni kurumsal kuram” ile ilgili ayrintili bilgi için Meyer vd.’ye (1977) basvurulabilir. Bu kurama göre,  modern 
toplumda örgütler, kurumsallasmis baglamlarda yasarlar. Mesruiyetlerini pekistirerek yasamlarini sürdürebilmek için, 
kurumsal çevrelerindeki rasyonellestirilmis efsaneleri, teknik verimliliklerini düsürse bile törensel bir biçimde benimsemek 
durumundadirlar. Bu, belirli bir faaliyet alanindaki örgütlerin kurumsal çevrelerine uyumlanarak esbiçimli hale 
gelmelerine neden olur. 
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 Görüsme yapilan KOBI’lerin tümü imalat yapan isletmelerdir ve faaliyet alanlari su sekildedir: 
Makine; oluklu mukavva; kuruyemis ve sekerli gida; ayçiçek yagi; elastomerik kauçuk köpük; ortopedik, 
tibbi ve cerrahi malzeme; hazir giyim; radyatör ve banyo aksesuarlari ve tarim ve is makinesi kabinleri. 
Kiyaslama Yapma Ihtiyacinin Hissedilmesi 
 Görüsülen KOBI sahip ya da yöneticilerinin hemen tamaminin kiyaslama yapma ihtiyaci 
hissettikleri anlasilmistir. Bu ihtiyaç çerçevesinde KOBI’lerin yaklasik üçte ikisinin rakipleri ile pazar payi ve 
maliyet karsilastirmasi yaptiklari, üçte birinin ise ürün ve kalite kiyaslamasi yapma geregi duyduklari ifade 
edilmistir. Bu durumda KOBI’lerin piyasadaki rekabetin bir geregi olarak, verimlilik, girdi maliyetlerinin 
izlenmesi, ciro, fiyatlar ve ürün kalitelerinin karsilastirilmasi çerçevesinde karsilastirma ihtiyaci duyduklari 
söylenebilir.  
Kiyaslamadan Ne Anlasildigi 
 Yukarida belirtilen konularda görüsme yapilan KOBI sahip ve yöneticilerinin bu çabalarinin bilinçli 
olup olmadigini belirlemek amaciyla sorulan bir diger soruya verdikleri cevaplara göre, bu isletmelerin 
kiyaslamayi büyük ölçüde rakiplerle karsilastirma yapma olarak gördükleri anlasilmistir. Bu karsilastirmanin 
agirlikli olarak sektördeki dogrudan veya dolayli rakiplerle ilgili gerçeklestirildigi, kismen de farkli 
sektörlerdeki isletmelerle yapildigi belirtilmistir. Ancak, karsilastirmalarda kullanilan kaynaklari belirlemek 
amaciyla sorulan diger bir soruya verilen cevaplar dikkate alindiginda, farkli sektörlerdeki sirketlerle 
kiyaslama yapildigini ifadesini destekleyen yeterlik olmadigini söylemek mümkündür. Kiyaslamada EFQM 
Mükemmellik Modeli ya da ISO standartlari gibi referans modellerin genellikle dikkate alinmadigi ortaya 
çikmistir. 
Kiyaslamada Kullanilan Bilgi Kaynaklari 
 Görüsme yapilan KOBI sahip ve yöneticilerinin önemli bir kismi kiyaslamalarda sektörel yayinlar, 
isletmelerin satis raporlari, kiyaslanacak isletmelerin tedarikçileri, müsteriler ve ziyaretler ile fuarlari bilgi 
kaynagi olarak kullandiklarini belirtmislerdir. Danismanlik firmalari, KOSGEB ve KALDER gibi kuruluslar, 
çalisanlar ile yeni ürünler üzerinde incelemelerin kiyaslamalarda bilgi kaynagi olarak çok fazla dikkate 
alinmadiklari anlasilmistir. Bu sonuçlar ile kiyaslamadan ne anlasildigi sonuçlari birlikte dikkate alindiginda, 
görüsme yapilan KOBI’lerin kiyaslama yöntemini basit bir çerçevede anladigi ve bu çerçevede özellikle 
rekabete yönelik güncel karsilastirma yapma amaciyla kullandiklari söylenebilir. 
Kiyaslama Sonucu Elde Edilen Yararlar 
 Bu soruya verilen cevaplar incelendiginde, KOBI’lerin önemli bir kisminin pazardaki konumunu ve 
verimlilik durumunu görebildigi, daha az bir kisminin ise gelecekle ilgili amaç belirleme yönüyle bazi 
yararlar çikardigi görülmüstür. Bu tür çabalar sonucunda az sayidaki KOBI de stok maliyetlerinde 
optimumu yakalama çabalarinin gelistigi, iç düzenlemelere olumlu etkileri oldugu ve pazardaki beklentilere 
yönelik farkli arayislarin gündeme geldigi de anlasilmistir. 
Kiyaslamanin Hangi Alan ve Konularda Kullanildigi 
 Çalisma kapsamindaki KOBI sahip ve yöneticilerinin önemli bir kismi kiyaslamayi üretim ve 
pazarlama alanlarinda kullandiklarini belirtmislerdir. Bu cevaplar ilk iki soru ile karsilastirildiginda, 
pazarlama konusunda verilen cevaplara temkinli yaklasmakta yarar olacagi düsünülmektedir. Bu soruya 
verilen cevaplar bakimindan az sayidaki bazi KOBI’lerin ise finans ve personel konularinda kiyaslama 
yaptigi ifade edilmistir. Personel ve finansla ilgili konularin ise genellikle verimlilik ve kârlilik kiyaslamasina 
yönelik algilandigi anlasilmistir. Cevaplayicilarin büyük bir kismi pazarlama ve üretim alaninda kiyaslama 
yaptiklarini belirtirken, ayrintilar olarak, ürünün fiziksel nitelikleri, tasarim, kalite, garanti, ambalaj, 
aracilarla iliskiler ve fiyatlandirmayi dikkate aldiklarini söylemislerdir. Daha az sayidaki KOBI’nin ise, kisisel 
satis, halkla iliskiler, satis tesvik, marka ile isletmenin imaji konularini kiyaslamada dikkate aldiklari 
gözlenmistir. Kiyaslama yapma ihtiyacindan ne anlasildigina yönelik ilk soruyla ilgili sonuçlarla kiyaslamanin 
yapildigi alan ve konulara yönelik sonuçlar birlikte degerlendirildiginde, görüsme yapilan KOBI sahip ya da 
yöneticilerinin özellikle pazarlama konulari bakimindan gerçekçi cevaplar vermedikleri kanaatine varilmistir.  
4. SONUÇ ve ÖNERILER 
 KOBI’lerde kiyaslamanin pazarlama stratejilerine etkilerin tartisildigi bu çalismada, Eskisehir’de 
faaliyet gösteren on iki KOBI’nin yöneticileri ile derinlemesine görüsmeler yapilmistir. Bu görüsmeler 
çerçevesinde, sonuçlar birlikte degerlendirildiginde, KOBI’lerin kiyaslamayi büyük ölçüde kisa vadeli 
rekabete yönelik olarak ciro, verimlilik ve mevcut durumu görme amaci ile kullandiklari, ancak buna karsilik 
belirli bir sayidaki KOBI’nin de kiyaslamayi daha uzun vadeli rekabet düsüncesiyle, ürün, aracilarla iliskiler 
ve gelecek konumunu belirleme amacina ulasmak için bir araç olarak gördükleri anlasilmistir.  
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 Bu sonuçlar görüsme yapilan KOBI ve yöneticileri ile sinirli oldugu için, genelleme yapmak 
mümkün degildir. Ancak, KOBI’lerin belirli bir kisminin kiyaslamayi pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve 
uzun vadeli strateji gelistirme amacina yönelik olarak kullandiklarinin görülmüs olmasi ileriye dönük olarak 
sevindirici bir gelisme olarak degerlendirilebilir. 
 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme Idaresi Baskanligi (KOSGEB), verdigi 
destekler ve egitimler ile çok önemli bir misyonu üstlenmis durumdadir. KOSGEB’in internetteki 
veritabanlari gerek sektörel, gerekse bölgesel olarak doyurucu bir kiyaslama veris kaynagi konumundadir. 
KOSGEB’in veri tabanlarinin tanitiminin daha da etkinlestirilmesi, kiyaslama ile ilgili ülkemizdeki en önemli 
sorunlardan biri olarak gözlenen veri derlemedeki sikintilari oldukça azaltacaktir. 
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ÖZET 

Bir isletmenin rakiplerine göre müsterilerinin gözündeki imajini ve pazardaki konumunu daha 
güçlü hala getirebilen dinamik yetenekleri, rekabet avantajinin itici gücünü olusturan stratejik degerlerdir. 
Yetenekler fiziksel olmayan kaynaklardan farklidir. Bir isletmenin stratejik degerleri fiziksel kaynaklar degil 
rakiplere oranla daha fazla degerler yaratilmasini saglayan taklidi güç, nadir ve bu dogrultuda isletmenin 
rakiplerine göre daha farkli ve üstün olmasini saglayan temel ve destek fonksiyonel yeteneklerdir. Bu 
çalismada fonksiyonel temel yeteneklerden üretim ve pazarlama yetenekleri ile nicel ve nitel performans 
arasindaki iliskiler anket teknigi kullanilarak incelenmistir. Anket Çorum, Amasya ve Tokat illerindeki imalat 
isletmelerine uygulanmistir.Uygulama sonuçlari 221 imalat isletmesinden elde edilen verilerin istatistiksel 
analizi yapilarak degerlendirilmistir. Elde edilen sonuçlar üretim ve pazarlama yeteneklerinin firmalarin nicel 
ve nitel performans boyutlarini pozitif etkiledigini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Üretim ve Pazarlama Yetenekleri, Nicel Performans, Nitel Performans 
 

1.GIRIS 
Hamel ve Prahalad’a göre küresel rekabette ayakta kalmanin en güçlü yöntemini bir çok sirket 

hala görememektedir. 1980’ler boyunca üst yöneticiler, sirketlerini yeniden yapilandirma, derleyip 
toparlama ve katmanli yapisini giderme yeteneklerine göre degerlendiriyorlardi. 1990’lar da, gelismeyi 
mümkün kilan temel yetenegi tanimlamak, gelistirmek ve kullanmaktaki yeteneklerine göre 
degerlendirileceklerdir, aslinda sirket basarisini yeniden düsünmek zorunda olacaklardir. Bir sirketin 
rekabetçiligi, kisa vadede mevcut ürünlerin fiyat /performans özelliklerinden gelisir.Uzun vadede 
rekabetçilik, düsük maliyette ve rakiplerinden daha hizli bir sekilde beklenmeyen ürünler doguran temel 
yetenekler olusturma yeteneginden kaynaklanir. Gerçek avantaj kaynaklari, sirket genelindeki teknolojileri 
ve üretim yeteneklerini bireysel islerin degisen firsatlara çabucak adapte olmasini güçlendirecek 
yeterliliklerle birlestirebilme yöneticilerde bulunuyor olmasindandir. Yönetim için kritik görev karsi 
konulamayan islevselligi olan ürünleri üretebilme veya daha iyisi müsterilerin ihtiyaç duyduklari ama henüz 
hayal etmedikleri ürünleri ortaya çikarabilme yetenegine sahip bir sirketi meydana getirmektir (Hamel and 
Prahalad,1990). Isletmeler bugünden çok gelecek için rekabet etmeleri gerekmektedir. Ancak gelecek için 
rekabet etmeleri ise yeni kar kaynaklari ve bunlarin sürekliliginin saglanmasi ile mümkündür Bu nedenle 
isletmeler gelecekte rekabet edebilmek için stratejik yönetim alanindaki uygulamalarini ve süreçlerini 
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simdiden belirlemeleri gerekmektedir. Bu süreçleri dogru bir sekilde uygulayabilmek, diger isletmelerin 
basarilarini kopyalamak gibi basit bir yöntemle mümkün degildir. Dogal olarak bu durumda isletmeler 
dikkatlerini kendi degerlerine, zaman içerisinde gelistirdikleri “temel  fonksiyonel yeteneklerine” 
yönlendirmek zorundadirlar. Bu yetenekler her isletmenin kendisine özgüdür ve etkin olarak kullanilmasi 
kosuluyla rekabette isletmenin diger isletmelere üstünlügünü devam ettirmesini saglar. Yani isletmenin 
performansini arttirici bir etki olusturabilirler. Özellikle son yillardaki is stratejileri ile ilgili düsünceler, bir isin 
belli bir pazarda rekabet edebilmesi için hangi yeteneklere sahip olmasi gerektigi ve isletmenin mevcut 
veya potansiyel yetenekleriyle rekabet ederek hangi pazarlari planlamasi gerektigi üzerinde yogunlasmistir 
Bu arastirmada, isletmelerin  üretim ve pazarlama yetenegi ile nicel ve nitel performans boyutlari 
arasindaki iliskiler incelenecek ve buna iliskin olarak olusturulan anket çalismasina dayali bir uygulama 
gerçeklestirilecektir.  
2.ARASTIRMANIN AMACI,METODOLOJISI VE EVRENI 

Bu arastirma da temel amaç, isletmelerin temel fonksiyonel yetenekleri olan üretim ve pazarlama 
yetenekleri ile ilgili olarak bir kavramsallastirma ve uygulama çalismalarinin gelistirilmesine yönelik bir bakis 
açisi olusturmaktir.Arastirma ile ilgili olarak yapilan literatür taramasinda bu iliskilere iliskin olarak geçmiste 
yapilan çalismalarin gözden geçirilmesi ve üretim ve pazarlama yetenekleri ile performans boyutlari 
arasindaki uygulamalarin degerlendirilmesine iliskin bir çerçeve olusturulmasi da amaçlanmistir. Arastirma 
ile ilgili olarak  bir teorik çerçeve olusturmak için yetenekler ile ilgili genis bir literatür çalismasi  yapilmistir. 
Arastirmanin uygulamasi, Amasya, Çorum, Tokat Illerinde faaliyet gösteren ve 10 kisiden fazla çalisani olan 
221imalat isletmesine anket uygulanilarak  gerçeklestirilmistir. Çalisma da firmalarin çalisan sayisi ile ilgili 
bilgileri için firmalarin bagli oldugu ticaret ve sanayi odalarinin kapasite raporlari dikkate alinmistir. Anket, 
isletmelerin üst, orta kademe yöneticileri ve isletme sahiplerine uygulanmistir. Anketin tamami bizzat 
isletmelere gidilerek ve yüz yüze görüsme yoluyla yapilmistir. Üretim ve pazarlama yetenekleri ile nicel ve 
nitel performans arasindaki iliskiyi belirlemek için SPSS for windows 10,0 programi kullanilmis, faktör, 
güvenirlik, regresyon ve korelasyon analizi yapilmistir.Çalisma ile ilgili sonuçlar uygulamadan elde edilen 
bulgular degerlendirilerek tartisilmistir. 
3.YETENEKLER VE TEMEL YETENEKLER 

 Boam ve Sparrow (1992)’a göre günümüzde gerek kar amaçli gerekse kamu yararina çalisan 
birçok organizasyon çevrelerine ve müsterilerine daha iyi ulasabilmek amaciyla yönetimlerini köklü bir 
sekilde gözden geçirmektedirler. Görünen sey her isletme katma degerini ortaya koymaktadir. Bu 
isletmelerin üzerinde katma deger yaratabilecekleri yenilik, yaraticilik, tüketici dostlugu ve kalite 
iyilestirmesi gibi alanlarda baskiyla karsi karsiya gelmelerini sonucunu vermektedir. Rakiplere karsi 
verilecek savasta rekabet artik reaktif politikalar üzerine bina edilmemelidir. Bu organizasyonun kuvvetli 
oldugu yönleri üzerine kurulu proaktif politikalara dayali olmalidir. Isletme içerisindeki güçlü yönlerin, bilgi 
ve tecrübelerin harekete geçirilerek, isletmenin rekabette sürekli olarak önde olmasinin saglanmasi gerekir. 
Bir firmanin büyümesi ve varligini sürdürmesi, rekabet avantaji saglamasi, gelecekte iyi bir gelisme 
potansiyeli elde etmesi  kendine özgü ve degerli yeteneklerine ve bu yeteneklerini etkin bir sekilde 
yönetimine baglidir. Ancak temel yeteneklerin basarili olmalari için gerekli olan bazi tamamlayici veya 
destekleyici kaynaklar veya yetenekler de gereklidir. Bu destek yetenekler tek baslarina bir rekabet 
avantaji saglayamayabilirler. Ancak diger kaynak ve yeteneklerle bir araya geldiklerinde, bir isletmenin 
rekabet avantaji için gerekli olan unsurlari saglayabilirler (De Carolis, 2002, s.3). Gerçek temel yetenekler 
rekabet durumundakine oranla daha etkin bir sekilde ve daha düsük maliyetler sergilenen, gözle 
görülebilir, katma deger faaliyetleridir. Bir firmanin temel yeteneklerini bu özgün ve sürekliligi olan 
faaliyetler olusturmaktadir. Bir firma temel yeteneklerini dogru bir sekilde tanimlayamazsa, çekici firsatlari 
kaçirir ve küçük ya da olmadik firsatlarin pesinden kosar. Düzgün bir sekilde tanimlanan ve kullanilan 
yetenekler güçlü rekabet silahi olabilirler (Synder and Ebeling, 1992,26-32). Bütün görülemeyen 
kabiliyetler gibi, yetenekler yillar boyunca devam eden özel yatirimlar sonucu gelistirilmislerdir (Lado, Boyd 
and Wrigt, 1992, s.77). Yetenek isletmenin rekabet faaliyetleri için son derece önemlidir ve bunun bir 
sonucu olarak son otuz yili askin bir süre içinde isletme stratejisi ile ilgili yapilan çalismalar; özel bir 
pazarda bir isletmenin rekabet edebilmesi için ihtiyaç duydugu yeteneklerin ne oldugu ve bir isletmenin o 
anki ve potansiyel yeteneklerinin dikkate alinmasi durumunda hangi pazarda rekabet etmesi gerektiginin 
planlanmasi gibi konular hakkinda toplandigi görülmektedir. Kismen Pensore(1959) ve Selznick’in (1957) 
önemli yapitlari baz alinarak, bir sirketin kaynak ve yetenekleri konusunda teori üretebilmek ve yöneticilere 
bunun degerini gösterebilmek için çok önemli çalismalar yapilmistir. Bunlara, Prahalad and Hamel (1990), 
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Rumelt (1984), Wernerfelt (1984), Itami(1987), Barney (1986), Dierickx and Cool (1989), Teece, Pisano 
and Shuen (1990)’in yaptigi çalismalar örnek olarak verilebilir.Hamel and Prahalad (1994) temel 
yetenekleri “beceriler ve teknolojiler paketi ”olarak tanimlamaktadirlar. Markides and Williamson (1994) 
temel yetenekleri yeni stratejik degerlerin ortaya çikarilmasini ve biriktirilmesinde katalizör görevi gören 
tecrübe, bilgi ve sistemler havuzu olarak tanimlamaktadirlar. Nelson (1991)’a göre tam olarak taklidi 
mümkün olmayan bu stratejik degerler firmanin rekabet avantajini olustururlar. Buna ilave olarak temel 
yetenekler, genis bir kabiliyetler setinden ziyade belirli konularda uzmanlasma veya yeniden yogunlasmayla 
da iliskilendirilmektedir (Hoskisson and Hitt,1994). Temel yetenekler örgütsel bilginin içerisinde 
yerlesmistir, zamanla ortaya çikmis kolaylikla taklit edilemeyen (Leonard-Burton,1995; Prahalad and 
Hamel,1990) ve rekabet avantaji saglayan unsurlardir. Temel yetenekler, organizasyonun ögrendigi, 
ögrendigini yeteneklerde uyguladigi ve bu yetenekleri ürün-pazar stratejilerinde kullandigi için örgütün bilgi 
birikimini ifade eder. Yetenekler, tipik bir sekilde bir organizasyonun içerisine yerlesmistir ki farkli 
yetenekler bütünü olusturabilmek sermaye, insan, yönetimsel vizyon gibi kaynaklara önemli ölçüde yatirim 
yapilmasini gerektirir (Carolis, 2002, s.28). 
4.TEMEL YETENEKLER ILE FIRMA PERFORMANS BOYUTLARI ARASINDAKI   ILISKILER 

Yönetim literatüründe firmalarin rekabetçiligini ve performansini zenginlestirmeyi gerçeklestirmek 
için temel yeteneklerin gelistirilmesine yönelik oldukça yogun bir ilgi odagi oldugu görülmektedir 
(Wernerfelt,1984; Hamel and Prahalad, 1989). Yetenek literatüründeki deneysel çalismalar incelenirse, bu 
makalelerde ele alinan konular iki baslik altinda oldugu görülmektedir. Birincisi, yetenek farkli 
arastirmacilar tarafindan farkli yollarla ölçülmüstür. Yetenek, anketlerle fonksiyonel alanlarda 
mükemmellik(Hitt and Ireland, 1982,1985; Hitt , Ireland and Stanter, 1982; Snow ve Hrebiniak, 1980), 
arastirma ve gelistirmenin satisa orani, reklamin satisa orani ve yönetimsel yogunluk gibi finansal 
göstergelerin kullanilmasini (Chatterjee ve Wernerfelt,1991; Harrison, Hitt, Haskisson and Ireland, 1991), 
isletme birimleri arasindaki bütünlük (Markides and Williamson,1996; Robins and Wiersenna,1995); 
mülkiyet temelli kaynaklarin bilgi temelli kaynaklarla karsilastirmasi (Miller and Shomsie,1996) seklinde 
kullanilmistir. Ikincisi, son derece sinirli sayida çalisma farkli yetenekler ve finansal performans arasindaki 
ilgiyi arastirmislardir(Carolis, 2002, s.29). Teece et al., (1994) ve Robins and Wiersema (1995) uyum, 
bütünlük içerisindeki sirket yeteneklerinin firmalari rekabet avantaji açisindan  güçlü kildigina dikkat 
çekmislerdir. Robins ve Wiersema (1995) paylasilan yetenekler ve teknik bilgi yüzünden ortakliklari olan 
birçok alanda faaliyet gösteren isletmelerin yüksek performans gösterdiklerini bulmuslardir. Teece et al., 
(1994) ögrenen ekonomilerde  ilgili uygulamalarla takviye edilen sirket uyumunun basarili performansi 
açiklamadaki önemini vurgulamislardir. Handerson and Cockburn (1994) “Öznel arastirma kabiliyetlerini” 
önemli bir stratejik yetenek kaynagi olarak belirterek bunun sirket performansi üzerinde olumlu 
etkilerinden söz etmektedirler. Yine Duysters and Hagedoorn (2000) temel yeteneklerin ve sirket 
performansina olan  etkisini deneysel bir arastirma ile degerlendirmislerdir ve teknolojik uzmanlasma ve 
pazar uzmanlasmasi ile performans arasinda pozitif bir iliski bulmuslardir. 
5.ÜRETIM YETENEGI 

Baldwin(1993)’e göre üretim yetenegi, üretim gücü yapabilirlik grubunun en önde gelen 
unsurudur. Pazarda ciddi firsatlar olabilir belki de birçok firma disinda yalnizca sizin firmanizca bu degisim 
fark edilmis olabilir ancak eger bunu pazara sokabilecek veya üretecek gücünüz yok ise diger yeteneklerin 
anlami kalmamaktadir. Bu nedenle firmalar özellikle üretim gücüne yönelik ekipman, insangücü, teknik 
destek gibi birimleri daima hazirlikli bulundurmak zorundadir (Baldwin,1993). Dogal olarak, bir 
organizasyonun büyüme ve hayatta kalabilmesi için geleneksel stratejilerini degistirerek rekabet 
yeteneklerini arttirmalidirlar (Hayes and Upton,1998; Porter,1996; Skinner,1978). Üretim temelli rekabetçi 
yetenekler, üreticinin hedef pazarindaki asil rakiplerine göre gerçek/veya kullanilabilen rekabet gücünü 
temsil etmektedir (Stalk et al.,1994). Daha önceki önemli sayidaki deneysel arastirmalar üretimde, kalite, 
dagitim, esneklik ve maliyet gibi yeteneklerin ya tek baslarina yada digerleriyle uyum içerisinde isletme 
performansina olumlu katkilari oldugunu ortaya koymaktadir. Bunlar; Bazarth and Edwards, 1997; 
Clevenad et al., 1989; Ferwards and De Meyer, 1990;Kim and Arnold, 1992; Miller and Roth,1992, 
1994;Ward et al.,1994, 1995;White, 1996; Flynn et al., 1999; Hill, 1994; Roth and Miller, 1992; 
Swamidass and Newell, 1987; Vickery et al., 1993,1994,1997; Ward ve digerleri., 1994). Bu arastirmada 
üretim yetenegi degiskeni, kalite, teslimat hizi, esneklik ve maliyet olmak üzere dört boyutta ele alinmistir. 
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5.1.Kalite; 
Günümüz pazarlarinda rekabetçi konumun güçlendirilmesi için kalitenin iyilestirilmesi büyük önem 

tasimaktadir. Kalitenin iyilestirilmesiyle, fireler dolayisiyla malzeme kayiplari azalir ya da ortadan 
kalkar.Kusurlu ürünün düzeltilmesi için yeniden isleme gerekmediginden isçilik maliyetleri ve dolayisiyla 
üretim maliyetleri düser, müsteriler kullanima uygun ürün ve hizmetlere kavusurlar. Ayrica, rakiplerinkine 
kiyasla yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerin daha yüksek fiyattan satilmasi ve bu yolla bir pazar payina sahip 
olmasi da mümkündür ( Üreten,1999, s.72-80). Genel olarak kalite firma amacina uygunluk olarak 
tanimlanmaktadir. Arastirmamizda bu alt degiskenin ölçegi olarak; ürün dayanikliligi ve güvenirligi (hatali 
ürün ve parça sayisinin azaltilmasi, müsterinin algiladigi ürün kalitesinin artirilmasi ve sürekli iyilestirilmesi), 
performans kalitesi (rakiplere oranla ürün kalitesinin iyilestirilmesi), müsteri sikayetlerinin azaltilmasi ile 
ilgilidir. Bu çalismalardan yararlanilmistir.Bunlar; Anderson et al..,(1994), Garwin (1987), Dean and Bowen 
(1994), Dyer (1996), Ward and Duray (2000), White (1996), Giffi et al.,(1990), Avella et al.,(2001). 
5.2.Teslimat Hizi;  

Bir ürünün veya hizmetin müsteri tarafindan talep edilmesi ile bunun yerine getirilmesi arasindaki 
geçen süre teslim süresidir. Teslim süresinin gereginden fazla uzun veya kisa sürmesi müsterinin seçecegi 
firmayi degerlendirmesi açisindan önemlidir (Greasley,1999,s.312,313). Firmalar, düsük maliyette ve 
yüksek kalitede ürüne sahip olamayabilir. Ancak, ürünlerinin teslimini güvenilir ve hizli bir sekilde 
saglamalidir. Uzun süreli bir basari için hizli ve zamaninda teslimat önemlidir (Ward et al.,1996). Bu ölçegin 
degerlendirilmesi; zamaninda dagitim yapabilme yeteneginin arttirilmasi, ürünün nihai tüketiciye dagitim ve 
ulastirilmasindaki engelleri azaltma yetenegi gibi kavramlarla ölçülmüstür. Bu konu ile ilgili olarak yapilan 
ve yararlanilan çalismalar sunlardir; Karmarkar (1989), Sakakibara (1997), Ettile and Reza (1992), Avelle 
ve arkadaslari (2000), Ward ve Duray (2000), White (1996), Roth (1996), Wacker (1996), Carr and 
Pearson (1999), Gerwin (1987,1993). 
5.3.Maliyet; 

Maliyet liderligi, üreticiye fiyatlara daha hizli/fazla cevap verebilme yetenegi saglar bu ise 
rakiplerinden daha düsük maliyetlerinden dolayi üretici firmaya daha yüksek marjlarla kazanç elde etme 
imkani verir (Hill, 1994; Kim and Arnold, 1992; Roth, 1996). Ürün fiyati birçok piyasada  ve özel  olarak da  
ürün  hayat  egrisinin  büyüme ve olgunluk  asamalarinda  önemli  bir pazar kazanma kriteridir.  Bu sekilde 
üretim sisteminin görevi,  piyasanin  fiyata  karsi duyarliligini  desteklemek için gerekli düsük maliyetleri 
saglamak  olacaktir. Pazar  kazanmak  amaciyla  ürünün  fiyati  düsük tutuldugunda,  bu  durum   üretim  
fonksiyonuna  mevcut   karlari   korumak  ya  da  karliligini  devam  ettirebilmek  için  maliyetlerin  
düsürülmesine  açik  bir  görev  yükleyecektir (Hill,1994,s.48-49). Dogaldir ki  etkili üretim  sistemi ve 
düsük maliyetli kaynak geçisi ile çalismakta olan bir firma  kendi rakiplerinden daha düsük  maliyetlerde 
standart ürünleri yapmaya muktedir olabilir (Martinich, 1997,s.39).Bu  degisken; rakiplerden  daha  düsük  
fiyat  sunabilme,  rakiplerden daha düsük  maliyette  ürün  üretebilme  ve kapasite artirabilme yetenegi ile 
ölçülmektedir. Literatürde bu konu ile ilgili olarak yapilan ve yararlanilan çalismalar sunlardir; Hill (1994), 
Kim and Arnold (1992), Roth (1996), Dyer and singh (1998), Avelle ve arkadaslari (2000), Miller and 
Shamsie (1996),Roth(1996), Carr and Pearson (1999), Ward ve Duray (2000), White (1996) Garwin 
(1993). 
5.4.Esneklik; 

Ürünlerde veya ürünlerin miktarlarinda farkliliklar yapabilme yetenegidir (Kotha and Orne,1989; 
Roth,1996; Ettlie and Reza,1992). Stratejik bir degerlendirme ile esneklik, bir firmanin ürün çesidini hizli bir 
sekilde ve düsük maliyetle degistirebilme yetenegi olarak ifade edilmektedir. Yani bir firmanin kullandigi 
üretim süresini, eski bir ürün hattinin üretiminden yeni bir ürün hattinin üretimine dönüstürebilme hizinin 
ölçüsüdür. Ayrica kisa dönemde, farkli miktarlarda üretim yapabilme ve yeni ürünlerle piyasaya hizli bir 
sekilde girebilme yetenegi de esneklik olarak tanimlanmaktadir (Üreten,1999,s.72-73). Esneklikle; hizli bir  
sekilde ürün degistirebilme, ürün hacmini hizli bir sekilde degistirebilme ve özel siparisler üretebilme 
yetenegi, imalat ve set-up süresinin azaltilmasi, atölyedeki islerin önceliklerini ve makinelere atanmalarinin 
degistirebilme yetenegi  ayni imkanlarla daha fazla ürün karmasi üretebilme, ürünlerde benzer parçalar 
kullanabilme yetenegi, müsteri taleplerini hizli bir sekilde yerine getirebilmedir. Bu konuda ilgili literatürde; 
Kotha and Orne (1989), Avelle ve arkadaslari (2000), Roth (1996), Ettlie and Reza (1992),White (1996), 
Gerwin (1993), Ward and Duray (2000)’in yapmis oldugu çalismalar bulunmaktadir. Bu çalismada 
esneklikle ilgili ölçeklerin hazirlanmasinda bu çalismalardan ve literatürden genis olarak yararlanilmistir.  
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6.PAZARLAMA YETENEKLERI 
Pazarlama yetenekleri, firma çalisanlarinin bilgilerini tekrar tekrar firmanin problemlerini çözmeye 

uygulamasi esnasinda ögrenme süreçleri sonucu gelistirilir. Bu yönüyle hem adapteci hem de üretici 
ögrenme süreçleri degisik zamanlarda kullanilirlar (Day, 1994; Slater and Narver, 1995). Pazarlama 
yeteneklerinin gelistirilmesinde önemli bir boyut bilginin entegre edilme seklidir. Bunun için pazarlama 
yetenekleri bilgi temelli ve görülebilen kaynaklarin degerli çiktilar olusturmak için bir araya getirildigi 
birlestirici süreçler olarak düsünülebilir. Bir pazarlama personeli sürekli pazarlama görevlerini insanlar ve 
kaynaklar arasindaki kompleks koordinasyon sekillerini düzenleme görevi üstlenmistir (Grant, 1991; 1996). 
Bu koordine edilmis davranis tarzlari genellikle istikrarlidirlar bununla beraber firmanin ihtiyaçlari degistikçe 
degisecek sekilde de dinamiktirler (Grant, 1991). Pazar odaklilik ve tüketici için en üstününü yaratma 
degeri firmayi pazar öncelikli yapmakta bu da firmanin daha az pazar odakli rakiplerinden daha iyi bir 
performans ortaya koymalarini saglamaktadir (Jaworski and Kohli, 1993). Yetenek gelistirmenin ayirt edici 
özelliklerinden birisi sürekli tekrar vasitasiyla ögrenilmesidir (Prahalad and Hamel, 1990; Sinkula, 
1994)Pazarlama yetenekleri; firmanin kollektif bilgi, beceri ve kaynaklarinin firmanin pazarla ilgili 
ihtiyaçlarina uygulandigi birlestirilmis süreçler olarak tanimlanabilir. Bu da firmaya rekabet talebini 
karsilayacak ve mal ve hizmetlerine katma deger ilavesi imkanini saglar Day,(1994).Bu arastirmada 
pazarlama yetenegi degiskeni, Pazar arastirmasi, fiyat, dagitim, tutundurma ve pazarlama yönetimi gibi 
dört alt boyutta ele alinmis ve çesitli literatürden yararlanilmistir. 
7.PERFORMANS BOYUTLARI 

Firmalarin performans ölçümleri ile ilgili olarak pek çok arastirmada iki yol izlenmektedir. Ilki 
firmalarin kendi performanslarini baska firmalarla karsilastirmasi seklinde yapilan subjektif ölçekler 
kullanilmaktadir (Golden, 1992). Ikincisi ise, firmanin performans boyutunu kesin ölçütlerini dikkate alan 
objektif ölçeklerin kullanilmasidir (Cronin and Page, 1988). Yapilan çalismalar göstermektedir ki her iki 
ölçek arasinda bir iliski mevcuttur (Robinson and Pierce, 1988). Jaworski and Kohli (1993) yaptiklari 
çalismalarinda her iki ölçegi de kullanmislar ve sadece subjektif ölçeklere verilen cevaplarin güvenilir 
oldugunu tespit etmislerdir. Yine bu konuda çalisan Slater and Narver (1994) isletme performans 
degerlendirilmesinde subjektif yöntemden yararlanmistir. Çalismada nicel performans ile ilgili olarak; (1)  
Satislarin artisi veya gelir artisi (Ruakert, 1992), (2) Pazar payi artisi, (3) Ciro karliligi, (4)Toplam 
varlik(ROA Aktiflerin getirisi),Narver and Slater(1994), (5) Özsermaye/Yatirim karliligi kullanilmistir. Nitel 
performans için ise; (1) Servis ve ürün kalitesindeki gelismeler, (2)Yeni ürün gelistirme basarisi (Slater ve 
Narver, 1994), (3)Çalisanlarin firmaya bagliligindaki artis, (4) Çalisanlarin isten aldigi tatmindeki artis, (5) 
Müsteri memnuniyeti ve sadakati artisi, (6) Firmanin genel performansi (Jaworski and Kohli, 1993) 
kullanilmistir.    
8.ARASTIRMANIN BULGULARI 
8.1.Tanimlayici Istatistikler 

Arastirmaya katilan firmalarda anket uygulananlarin %52’lik bir oranla büyük bir çogunlugunu 
firma sahipleri olusturmaktadir. Bunu  %48 oranla üretim, pazarlama, finansman ve muhasebe, insan 
kaynaklari yöneticileri izlemektedir. Bu sonuçlara göre anket uygulanan kisiler genel olarak isletmelerin 
temel stratejilerinin olusturulmasinda ve performans degerlemesinde söz sahibi konumundadirlar. 
Dolayisiyla arastirma verileri dogru kisilerden saglanmistir. Arastirmaya katilan firmalarin çalisan sayisi 
açisindan degerlendirildiginde %97,3’lük bir oranla 10-250 kisi arasinda çalisana sahip olan isletmelerden 
olusmaktadir ve bunlar küçük ve orta ölçekli isletme kapsamindadir. 251’den fazla çalisana sahip olan 
isletmelerin orani %2,7’dir ve bunlarda büyük ölçekli isletmelerdir. Bu ise arastirmanin çok önemli bir 
kisminin küçük ve orta ölçekli isletmelerle yapildigini göstermektedir.  
8.2.Ölçeklerin Geçerliligi Ve Güvenirligi 

Asagidaki tablolarda faktör analizlerinin sonuçlari verilmistir. Tablolar da görüldügü üzere 
anketteki ifadeler beklenen faktörlere yüklenmistir. Bu durum arastirma degiskenlerini ölçmek için 
kullandigimiz anket sorularinin bir bütünlük içerisinde oldugunu ve degiskenlere dogru yüklendigini 
göstermektedir. 

Tablo 1.Üretim Yetenegi Degiskenine Ait Faktör Yükleri 

  Kalite Maliyet Esneklik Teslimat 
Hizi 

Ürün kalitesini rakiplere göre arttirma yetenegi ,732    
Müsteri sikayetleriyle sürekli ilgilenmek güçlü kalite ilkelerimizdendir ,767    
Ürün kalitesini sürekli iyilestirmek için gerekli yetenekler ,773    



 440 

Kapasite kullanim oranini gerektiginde arttirabilme yetenegi  ,613   
Düsük isçilik maliyetleri rekabette kullanilan güçlü yöndür  ,708   
Düsük genel gider maliyetleri rekabette kullanilan güçlü yöndür  ,810   
Atölyedeki islerin makinelere dagilimini degistire-bilme yetenegi   ,706  
Farkli çesit ve özelliklerde ürün üretme yeteneklerimiz vardir   ,682  
Pazara yeni ürün sunma sikligini arttirilabilen yeteneklere sahiplik   ,614  
Ürünlerde benzer parçalar kullanma  ve bunlari artirma yetenegi   ,629  
Set-up(kurma)süresinin azaltilabilmesi için gerekli güçlü yöntemler   ,527  
Atölyedeki islerin öncelik sirasinin degisimini gerçeklestiril. saglayan. 
Yet. 

  ,636  

Özel siparisler üretebilme yetenegi ve bunlari arttirabilme gücü   ,596  
Firma olarak teslimati istenilen zamanda yapabilmekteyiz    ,859 
Teslimati söz verildigi sekilde yerine getirebilme yetenegi    ,833 
Teslimat hizini gerektiginde artirma  yetenegi    ,729 
Ürünün nihai tüketiciye dagitimi ve ulastiri. engelleri azaltma 
yetenegi 

   ,619 

Açiklana Varyans: 58,847   Çikartim Yöntemi: Temel Bilesenler Analizi    Rotasyon Yöntemi: Equmax Rotasyon 

Tablo 2. Pazarlama Yetenegi  Degiskeni Için Faktör Analizi 
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Pazarlama arastirmasi yeteneklerimiz yeni müsteri bulmamiz için yardim eder ,756     
Rakiplerimizden daha etkili pazarlama arastirma bilgisine sahibiz ,853     
Pazarlama arastirma uzmanligimiz Pazarlama progr. gelistirilmesinde güçlü bir destek 
saglar 

,830     

Firmamizin fiyat yaklasimi rakiplerinkinden daha etkilidir  ,783    
Firmamizin fiyatlari rakiplerin fiyatlarindan daha rekabetçidir  ,814    
Rakiplerimizin fiyat taktiklerini onlarin bizimkini bilmesinden daha iyi biliyoruz  ,487    
Dagiticilarimizla rakiplerimizden daha iyi iliskiler kurariz   ,727   
Dagitici ve parekendecilerle rakiplerden daha açik çalisiriz   ,798   
Dagitim sistemimiz rakiplerimizden daha iyidir   ,767   
Dagitim programimiz pazarlama programimizin basarisi için hayati bir önem tasir   ,715   
Satis promosyonlarimiz (Kuponlar,deneme kullanimlari) rakiplerimizden daha etkilidir    ,824  
Reklam programimiz rakiplerden daha etkilidir    ,859  
Reklam, tanitim programimizin hayati bir parçasidir    ,789  
Pazarlama programlarimizi rakiplerimizden daha iyi yönetiriz     ,707 
Pazarlama yönetim yeteneklerimiz firmamiza rekabet avantaji saglar     ,827 
Degisik departman ve gruplari koordine etme yetenegimiz pazar sartlarina 
rakiplerimizden daha hizli cevap vermede yardimci olur 

    ,572 

Açiklana Varyans: 71,799  Çikartim Yöntemi: Temel Bilesenler Analizi   Rotasyon Yöntemi: Varimax  Rotasyon 
 

Tablo 3. Nicel Performans Degiskeni Için Faktör Analizi 
 Nicel Performans 

Satislarin artisi veya gelir artisi ,863 
Pazar payi artisi ,872 
Ciro karliligi(Ürün basina karlilik)(Kar/Toplam satislar) ,873 
Toplam varlik(Aktif) karliligi ,903 
Özsermaye /yatirim karliligi(Kar/Özsermaye) ,870 
Açiklana Varyans: 76,767  Çikartim Yöntemi: Temel Bilesenler Analizi  
 

Tablo 4.Nitel Performans Degiskeni Için Faktör Analizi 
 Nitel Performans 
Çalisanlarin firmaya bagliligindaki artis ,902 
Çalisanlarin isten aldigi tatmindeki artis ,901 
Müsteri memnuniyeti ve sadakati artisi  ,799 
Açiklana Varyans: 75,513   Çikartim Yöntemi: Temel Bilesenler Analizi  
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Tablo5.Degiskenlere Ait Alfa Katsayilari 
Degiskenler Soru Sayisi Alfa Katsayisi 
Kalite 3 75,88 
Maliyet 3 61,50 
Esneklik 7 80,09 
Teslimat Hizi 4 80,17 
Pazarlama Arastirmasi 3 87,54 
Fiyat 3 66,79 
Dagitim 4 82,32 
Tutundurma 3 80,58 
Pazarlama Yönetimi 3 78,21 
Nicel Performans 5 92,00 
Nitel Performans 3 84,00 

 
Tablo 6:Korelasyon Analizi, Ortalama ve Standart Sapma Degerleri 
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Nicel 
performans 

3,0842 ,8392 92,00a           

Nitel performans3,7225 ,6981 ,512** 84,00a          
Kalite 4,2489 ,5658 ,332** ,373** 75,88a         
Maliyet 3,4947 ,8038 ,223** ,111 ,290** 61,50a        
Esneklik 3,7628 ,6989 ,397** ,276** ,396** ,272** 80,09a       
Tes.Hizi 4,2862 ,5905 ,226** ,293** ,439** ,185** ,332** 80,17 a      
Pazar Ars.  3,6908 ,7807 ,245** ,366** ,391** ,210** ,343** ,352** 87,54 a     
Fiyat 3,7195 ,6702 ,241** ,261** ,222** ,293** ,381** ,143* ,363** 66,79 a    
Dagitim 3,9955 ,6462 ,205** ,284** ,268** ,112 ,250** ,308** ,506** ,399** 82,32 a   
Tutundur 2,9502 1,0299 ,244** ,149* ,174** ,070 ,229** ,222** ,344** ,095 ,329** 80,58 a  
Paz.Yönet 3,6727 ,7212 ,369** ,381** ,329** ,188** ,399** ,294** ,593** ,444** ,519** ,330** 78,21 a 
** 0.01 Seviyesinde anlamli (Çift  yönlü)       a   Degiskenlerin güvenirlik katsayisi (Cronbach’s alpha) 
*   0.05 Seviyesinde anlamli  (Çift yönlü) 

Arastirmada kullandigimiz degiskenlere ait korelasyon katsayilari, ortalama ve standart sapma 
degerleri Tablo 6’da gösterilmistir. Tablo 6’a göre bagimli degiskenler  olan nicel ve nitel performans ile 
üretim ve pazarlama yetenekleri arasinda   0,01 ve 0,05 düzeyinde pozitif iliskiler oldugu 
görülmektedir.Korelasyon oranlari benzer arastirmalarda kabul edilen düzeydedir. 
8.3.Üretim ve Pazarlama Yetenekleri ile Nicel ve Nitel Performans Arasindaki Regresyon 
Analizi Sonuçlari. 
Tablo 7. Üretim ve Pazarlama Yetenekleri-Nicel Performans Için Regresyon Analizi Sonuçlari 

Bagimsiz Degiskenler  Standart Beta Katsayisi( β ) Anlamlilik ( ρ ) 
Kalite ,156 ,031 
Maliyet ,077 ,237 
Esneklik ,218 ,003 
Teslimat Hizi ,012 ,869 
Pazarlama Arastirmasi -,080 ,326 
Fiyat ,030 ,678 
Dagitim -,030 ,698 
Tutundurma ,121 ,070 
Pazarlama Yönetimi ,222 ,008 
R2:0,251 F: 7,859 ρ : 0,000 

Tablo 7’de üretim ve pazarlama yetenegi ile nicel performans için regresyon analizi sonuçlari 
verilmistir. Regresyon modeli ile ilgili degerler, ?<0,001, F=7,859, R2=0,251 olarak belirlenmistir. Bagimsiz 
degiskenlerin nicel performansa ait varyansin % 25,1’ini açikladigi görülmektedir. Tablo 7 incelendiginde  
?<0,01 önem seviyesinde ve 0,218 en yüksek beta degeri ile üretim yeteneginin esneklik degiskeni ile 
nicel performans arasinda  pozitif bir iliski oldugu tespit edilmistir.Yine üretim yeteneginin kalite degiskeni 
ile nicel performans arasinda ?<0,05 önem seviyesinde 0,156 beta degeri ile pozitif bir iliski tespit 
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edilmistir. Yine Tablo’7de Pazarlama yetenegi ve nicel performans için regresyon analizi sonuçlari 
incelendiginde pazarlama yetenegi degiskenlerinden pazarlama yönetimi degiskeni ile nicel performans 
arasinda ?<0,01 önem seviyesinde ve 0,222 beta degeri ile pozitif bir iliski tespit edilmistir. Yine pazarlama 
yeteneginin tutundurma degiskeni ile finansal performansi arasinda ?<0,05 anlamlilik seviyesinde ve 0,121 
beta degeri pozitif bir iliski vardir.  
Tablo 8. Üretim ve Pazarlama Yetenekleri-Nitel Performans Için Regresyon Analizi Sonuçlari 
Bagimsiz Degiskenler  Standart Be ta Katsayisi( β ) Anlamlilik ( ρ ) 
Kalite ,212 ,004 
Maliyet -,059 ,368 
Esneklik ,039 ,586 
Teslimat Hizi ,093 ,186 
Pazar Arastirmasi ,116 ,156 
Fiyat ,077 ,294 
Dagitim ,026 ,735 
Tutundurma -,026 ,697 
Pazar Yönetimi ,171 ,041 
R2:0,242 F:7,478 ρ :0,000 

Tablo 8’de Üretim ve Pazarlama yetenegi ile nitel performans için regresyon analizi sonuçlari 
verilmistir. Regresyon modeli ile ilgili degerler, ?<0,001, F=7,478, R2=0,242 olarak belirlenmistir. Bagimsiz 
degiskenlerin nitel performansina ait varyansin %24,2’sini açikladigi görülmektedir. Tablo 8 incelendiginde 
?<0,001 anlamlilik seviyesinde ve 0,212 en yüksek beta degeri ile üretim yeteneginin kalite degiskeni ile 
nitel performans arasinda pozitif bir iliskiye oldugu tespit edilmistir. Tablo 8’de Pazarlama yetenegi ve nitel 
performans için regresyon analizi sonuçlari incelendiginde pazarlama yeteneginin pazarlama yönetimi 
degiskeni ile nitel performans arasinda 0,05 önem seviyesinde ve 0,171 beta degeri ile pozitif bir iliski 
tespit edilmistir.  
8.4.Bulgular Ve Tartisma 

Arastirma sonuçlarina göre üretim ve pazarlama yeteneklerinin firmanin nicel ve nitel performansi  
etkisi bulunmaktadir. Sonuçlara göre üretim yeteneginin esneklik degiskeni ile nicel performans arasinda 
anlamli ve güçlü iliskiler bulunmustur. Üretim yetenegi degiskeni olan kalite ile nicel ve nitel performans 
arasinda pozitif  iliski bulunmasi kalitenin performans için önemini ortaya koymaktadir. Yani kalite hem 
nicel hem de nitel performansi etkileyen ve isletmeler tarafindan dikkate alinmasi gereken önemli bir 
üretim yetenegi olarak kabul edilmektedir. Yine sonuçlara göre esneklik, isletmeler için performansi 
etkileyen önemli bir üretim yetenegi olarak kabul edilmektedir. Çünkü üretimde esnek olan ve pazarin 
isteklerine uyum saglayabilen bir isletmenin genel anlamda ürünlerinin satis potansiyeli de yükselerek  
finansal açidan güçlenmesini saglayacaktir. Yine arastirma sonuçlarina göre pazarlama yeteneginin 
pazarlama yönetimi ile nicel ve nitel performans arasinda, tutundurma degiskeni ile nitel performansi 
arasinda anlamli iliskiler çikmistir. Yani tutundurma isletmenin nicel performansina etki etmekte nicel 
performansi arttirici bir etki yapabilmektedir. Yine isletmeler sahip olunan pazarlama yönetim yeteneginin 
nicel ve nitel performansi arttirdigini kabul etmektedirler. Çünkü iyi yönetilen bir pazarlama fonksiyonu 
isletmelerin finansal açidan güçlü olmasini saglayacak bir etkiye sahiptir. Pazarlama yönetim yetenegi, 
pazarlama kaynaklarinin etkin ve verimli kullanimini saglayarak nicel ve nitel performansi 
arttirmaktadir.Arastirma yapilan isletmelerin sahip ve yöneticileri, fonksiyonel yeteneklerin firma 
performansini etkiledigini kabul etmelerine ragmen bu isletmelerde bu yeteneklerin nasil ortaya çikarilacagi 
ve bu yeteneklere uygun nasil bir stratejiyi uygulanacagi konusunda bilgi eksikligi bulunmaktadir. Sonuçta, 
isletmeler  stratejik olarak bir rekabet avantaji  elde etmek ve bu üstünlügü sürdürebilmek için 
yeteneklerini ortaya çikarmali ve bunlari çok iyi bir sekilde degerlendirerek belirlenen amaçlar 
dogrultusunda kullanabilmeleri gerekir.Ayni zamanda yeteneklerin eldeki mevcut kaynaklarla desteklenerek 
güçlendirilmesi de gerekmektedir. Yetenekler isletme içerisinde çok belirgin olan kolay ortaya çikartilan 
unsurlar degildir. Yetenekler isletme içi analiz tekniginin uygulanmasi sonucu ortaya çikartilmaktadir. 
Isletmeler elde ettikleri bu yetenek bilgilerine göre yeni stratejiler olusturarak veya belirledikleri stratejiye 
uygun yetenekleri gelistirerek uygulamaya koymalidir. Bunun gerçeklesebilmesi, isletme sahip ve 
yöneticilerinin kendi bireysel yeteneklerini analiz etmelerine ve ellerindeki kaynaklari iyi 
degerlendirmelerine baglidir.  
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ÖZET 

Bilgi toplumuna geçisle birlikte bilgi, deger yaratma süreci, insan kaynaklari potansiyeli, maddi 
olmayan varliklarin yönetimi gibi konularin isletme basarisindaki rolü artmistir. Finansal  ölçüler agirlikli 
geleneksel performans degerleme yöntemleri bilgi çaginda isletmelerin ihtiyaçlarini karsilayamamaktadir. 
Performans degerlemede yeni arayislarin sonucu olarak gelistirilen Dengeli Sonuç Karti (Balanced 
Scorecard) yöntemi, isletme performansini degerlemede finansal ölçülerin yaninda finansal olmayan 
ölçülerden de istifade etmektedir. Bu çalismada DSK yöntemi olay çalismasi (case study) yöntemi 
kullanilarak bir KOBI’de uygulanmistir. Uygulama sonucunda DSK yöntemi uygulama yapilan KOBI’nin 
basarisini olumlu yönde etkiledigi gibi isletmede daha saglikli bir performans degerleme sürecinin 
olusmasina katkida bulunmustur.  
 Anahtar kelimeler: Performans degerleme, dengeli sonuç karti (balanced scorecard) 
1.GIRIS  

Teknolojideki hizli gelisim, iletisim imkanlarinin artmasi, uluslararasi ticarette sinirlarin kalkmasi 
isletmelerin çok yogun bir rekabet ortaminda faaliyet göstermelerine neden olmustur. Sanayi toplumunda 
üretim süreçlerini etkin kullanip, ölçek ekonomisinden istifade ederek basarili olan isletmeler, içinde 
bulundugumuz bilgi toplumunda basarili olabilmek için farkli stratejiler takip etmek zorundadirlar. Bilgi 
toplumunda isletmelerde bilginin degeri artmis, maddi olmayan varliklarin yönetimi maddi varliklarin 
yönetiminden önemli hale gelmis, üretim süreci yerine insan kaynaklari potansiyeli ön plana çikmistir. 
Isletmelerin basarisini köklü bir sekilde etkileyen bu degisim, isletmeleri performans degerleme konusunda 
yeni arayislara zorlamistir. Sanayi toplumu isletme yapisinin bir sonucu olarak isletme performansinin 
degerlemesinde finansal ölçüler kullanila gelmistir. Oysa finansal ölçülere dayali geleneksel performans 
degerleme yöntemleri bilgi toplumunda ön plana çikan bilgi, maddi olmayan varliklar, insan kaynaklari, 
entellektüel sermaye gibi konulardaki degisim ve gelisim hakkinda bilgi verememektedir. Bundan ötürü 
bilgi toplumu isletmeleri yeni performans degerleme yöntemine ihtiyaç duymaktadirlar. 
2. GELENEKSEL PERFORMANS DEGERLEME YÖNTEMLERININ YETERSIZLIKLERI 

Finansal ölçülere dayali geleneksel performans degerleme yöntemleri çesitli açilardan elestirilmektedir. 
Bu elestiriler asagidaki basliklar altinda incelenebilir (Niven, 2002;Kaplan, 2001; Kaplan ve Norton, 1999; 
Otley, 1999,363; Palmer, 1992:186,  Spicer 1992:3): 

• Agirlikli olarak finansal ölçülere dayanmaktadir. 
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• Kisa dönem odaklidirlar.  
• Geçmise yönelik bilgiler vermektedir. 
• Stratejik uygulamalari desteklememektedir. 
• Günümüz is dünyasinin gerçekleriyle uyusmamaktadir. 
• Isletmenin birçok bölümü ile ilgisizdir. 
• Isletmeleri bölümlesmeye sürüklemektedir. 

Geleneksel performans degerleme yöntemlerinin yetersizlikleri ile ilgili bu basliklar asagidaki paragraflarda 
detayli bir sekilde incelenmektedir. 
2.1. Finansal Ölçüler Agirlikli Olmasi 

Geleneksel performans degerleme yöntemleri temel olarak finansal ölçülere dayanmaktadir 
(Brackertz ve Kenley, 2002:128, Kloot ve Martin, 2000:234). Oysa performans degerleme alanindaki 
gelismeler finansal ölçülerin isletme performansini yansitmada dogru bilgileri veremedigini göstermektedir 
(Stone;1996:21). Finansal ölçüler agirlikli geleneksel performans degerleme yöntemlerinin yetersizliginin 
sonucu olarak isletmeler finansal olmayan ölçülerin kullanimina daha fazla önem vermeye baslamislardir 
(Ittner and Larcker, 1998;209). Meslek kuruluslari da performans raporlarinda finansal olmayan ölçülerin 
daha fazla kullanilmasini önermektedirler. Örnegin Kanada Muhasebeciler Enstitüsü bir raporunda 
geleneksel performans degerleme ölçütlerinin agirlikli olarak finansal ölçülerden olustugunu ve bunlarin da 
günümüzde yetersiz kaldigini belirterek performans raporlarinda finansal ölçüler kadar finansal olmayan 
ölçülere de yer verilmesi gerektigini tavsiye etmektedir (Sim ve Koh, 2001:18). Amerikan Muhasebeciler 
Enstitüsü de raporlarin daha anlamli olabilmesi için finansal olmayan ölçüler ile isletmenin gelecegi 
hakkindaki bilgilerin de raporlarda yer almasi gerektigini belirtmektedir ( Bean ve Jarnagin, 2002:55). 
2.2. Kisa Dönem Odakli Olmasi 

Geleneksel performans degerleme ölçütleri temel olarak yönetim muhasebesi sistemlerine 
dayanmaktadir. Bunun bir sonucu olarak performans ölçülerinin çogu yatirimin geri dönüs orani, satislar, 
fiyat sapmalari, çalisan basina satis, verimlilik, birim basina karlilik gibi finansal ölçülerden olusmaktadir 
(Ghalayini ve Noble, 1996:64). Finansal ölçüler sonuçlari kisa dönemde ortaya çikan kararlari ve 
uygulamalari hakkinda degerlendirme imkani vermektedir. Aslinda kisa dönemli finansal sonuçlara çok fazla 
önem vermek isletmelerin kisa dönemli yatirimlara asiri derecede kaynak ayirmasina ve uzun dönemde 
deger artisi yaratacak yatirimlara  yeterli ölçüde kaynak ayirmamasina neden olmaktadir. Kaplan ve 
Norton’a göre (1999:29) yöneticiler kisa dönemli, istikrarli ve mükemmel bir performans elde etme baskisi 
altinda tutulduklari müddetçe bu hedefi gerçeklestirmek için yapacaklari tercihler, onlarin büyüme firsatlari 
için sürdürecekleri yatirim arayislarini kisitlayacaktir. Daha da kötüsü kisa dönemde iyi finansal sonuçlar 
elde etmek için yapilan baski, isletmelerin yeni ürün, yöntem, insan kaynaklari, bilgi teknolojisi, veri tabani 
ve sistemler, müsteri ve pazar gelistirmek için yapacaklari harcamalari da kisitlayacaktir. Maliyet 
muhasebesi modeli kisa dönemde harcamalarda meydana gelen bu azalmayi isletmenin gelirlerinde bir 
artis olarak gösterir. Gerçekte bu düsüsler isletmenin öz varliklarindan ve gelecekte deger yaratacak 
kaynaklarindan çalinmistir. Bir diger yaklasim da isletmelerin kisa dönemde finansal sonuçlarini maksimum 
düzeye çikarabilmek amaciyla müsterilerine yüksek fiyat veya daha düsük kalitede hizmet vermeleridir. 
Kisa dönemde bu gibi uygulamalar isleme raporlarinda kagit üstünde bir artis görülmesini saglasa da 
müsteri sadakati ve tatmininde meydana gelecek azalmalar, isletmenin rakiplerinin saldirisindan çok fazla 
yara almasina ve giderek güçsüzlesmesine neden olur.  
2.3. Geçmise Yönelik Olmasi 

Isletmeler yakin zamanda finansal ölçülerin basli basina performans degerlemede ve performans 
yönetiminde yetersiz kaldiginin farkina varmislardir. Finansal raporlar geçmis performansi degerlemekte 
fakat isletmenin gelecekte yaratacagi degerler hakkinda ise çok az bilgi vermektedir (Kaplan, 2001:354). 
Çünkü finansal raporlar genel olarak belirli araliklarla düzenlenmekte ve geçmis kararlarin sonuçlarini 
yansitmaktadirlar (Ghalayini ve Noble, 1996:64). Örnegin satis raporlari geçen hafta, geçen ay ya da geçen 
yil ne oldugunu basitçe ortaya koymaktadir. Oysa çogu yönetici gelecek hafta, gelecek ay ve gelecek yil ne 
olacagini gösteren ölçülere sahip olmak istemektedirler (Neely, 1999:296). Muhasebe kayitlari hep bir 
önceki dönemi gösterdigi için, en son dönem içinde yöneticilerin davranislari neticesinde yaratilan veya 
kaybedilen degerlerin tespit edilmesinde yavas kalmaktadir. Ayrica finansal ölçüler geçmisteki davranislarla 
ilgili hikayenin de tümünü degil sadece bir kismini anlatmakta, gelecekteki finansal degerleri yaratmak 
amaciyla bugün veya gelecekte gerçeklestirilmesi gereken davranislar hakkinda ise yeterli düzeyde yol 
göstermemektedir (Kaplan ve Norton, 1999:31). Gerçekten de finansal ölçüler sadece isletmede geçmiste 
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ne oldugunu söylemekte, olaylarin nedenlerini ise açiklayamamaktadir (Sanger,1998:197). Ritter (2003:44) 
finansal ölçüleri arabalarin dikiz aynalarina benzeterek dogasi geregi geçmiste uygulanmis faaliyetlerin 
sonuçlarini yansittigini, ileriye yönelik olarak bilgi veremedigini ifade etme ktedir. Oysa performans 
degerleme ölçüleri geçmisi gösterdigi kadar gelecegi de gösterebilecek nitelikteki ölçüler olmalidirlar. 
2.4. Stratejik Uygulamalari Desteklememesi 

Bilgi toplumuna geçisle birlikte uzun dönemli kararlarin etkisi artmis, dolayisiyla da stratejik 
yönetim süreci daha da önemli hale gelmistir. Stratejik yönetim sürecinde, daha önceki sayfalarda detayli 
bir sekilde açiklandigi gibi, isletmeler strateji olusturmaktan ziyade stratejik uygulamalar konusunda sikinti 
yasamaktadirlar. Stratejik uygulamalarda basarisizlik nedenlerinden biri de finansal ölçülerin performans 
degerlemede agirlikli bir sekilde kullanilmasidir. Stratejik uygulamalar dogasi geregi etkisi uzun dönemde 
incelenebilen eylemlerden olusmaktadir. Isletme performansinin degerlemesinde sadece finansal ölçüler 
kullanildiginda, yöneticiler ve çalisanlar sonuçlari kisa vadede görülebilen finansal basarilar elde etmek için 
çalismakta, isletmeye uzun dönemde katki saglayacak ve isletmenin uzun dönemli basarisini saglayacak 
stratejik faaliyetlerden ise uzak durmaktadirlar. Letza’ya göre (1996:54) finansal ölçüler isletmelerin 
stratejik yönetim sürecinin sonuçlarini yansitmaktan ziyade, isletmeye emanet edilen paralarin nasil 
kullanildigini raporlayabilmek için tasarlanmis ölçülerdir. Ghalayini ve Noble ise (1996:65) geleneksel 
performans degerleme yöntemlerinin strateji ile bütünlesemedigini, stratejiden ziyade maliyetlerin 
düsürülmesi, isgücü ve makine verimliliginin arttirilmasi gibi hedefleri ölçmeye yönelik oldugunu ileri 
sürmektedirler. Bu yönleriyle geleneksel performans degerleme yöntemlerinin isletmelerin stratejik 
uygulama kabiliyetlerini destekleyici nitelikte ölçüler oldugunu söylemek mümkün olmamaktadir. 
2.5. Is Dünyasinin Gerçekleriyle Uyusmamasi 

Bilgi toplumu isletmeleri ile sanayi toplumu isletmeleri arasindaki en önemli farklardan biri maddi 
olmayan varliklarin durumudur. Sanayi toplumunda isletmeler fiziki imkanlari, üretim tesisleri, makine 
ekipman ve teçhizatlari ile önemli rekabet avantajlari elde edebilmekteydiler. Bilgi toplumunda ise maddi 
olmayan varliklarin isletmelerin basarisinda maddi varliklara göre daha etkili olduklari görülmektedir. Sim  
ve Koh (2001:19) ile Barsky ve Bremser (1999:3) maddi olmayan varliklari yönetebilme yeteneginin, deger 
yaratmak, rekabet avantaji elde etmek ve kalici basari elde etmek isteyen isletmeler için oldukça önemli bir  
basari anahtari oldugunu ileri sürmektedirler. Bu çerçevede Kaplan ve Norton da (1999:9) maddi olmayan 
kaynaklarin ve isletme yeteneklerinin de degerlendirilmesinin yasadigimiz çagda çok yararli olacagini ifade 
etmektedirler. Çünkü bilgi çagi isletmelerinin basariya ulasmasi için maddi olmayan kaynaklar geleneksel 
fiziki ve maddi kaynaklardan çok daha fazla önem tasimaktadir. Bu kaynaklarin degerlendirilerek maliyet 
muhasebesi yöntemi içine dahil edilmesi ile isletmeler bu kaynaklarinda elde ettikleri gelisme ve artislari da 
çalisanlarina, hissedarlarina, yatirimcilarina ve topluma göstermeyi basarabileceklerdir. Bunun tam aksi 
gerçeklestiginde yani isletmeler maddi olmayan varliklarini azalttiklarinda veya tükettiklerinde bunun 
olumsuz etkileri isletmenin bilançosuna da aninda yansiyacaktir. Gerçekçi düsünülürse, isletmelerin yeni 
ürün hatti, islem yapma yetenegi, personelin uzmanlik derecesi, motivasyon ve esneklik seviyesi, 
müsterilerin sadakat derecesi, veritabani ve sistemler gibi varliklarina güvenilebilir mali degerler biçmek 
son derece zor oldugu için bilançoda yer almalarini saglamak imkansiz hale gelmektedir. Yine de bu kaynak 
ve varliklar günümüzün ve gelecegin rekabetçi ortaminda basariya ulasmak için hayati önem tasimaktadir. 
Oysa Barsky ve Bremser (1999:3) finansal ölçülerin maddi varliklarin basariyla yönetilip yönetilmedigini 
yansittigini ileri sürerek geleneksel performans degerleme yöntemleri isletmelerin maddi olmayan 
varliklarinin performansi hakkinda bilgi veremediklerini belirtmektedirler.  
2.6. Isletmenin Birçok Bölümü Ile Ilgisiz Olmasi 

Finansal raporlar yapisi geregi özet raporlar seklinde düzenlenmektedir. Bu baglamda hazirlanan 
raporlar bir asamadan digerine geçiste özelliklerini önemli oranda yitirmektedirler.  Finansal raporlar alt 
kademeden en üst kademeye ulastiginda öylesine bir degisime ugramaktadir ki çogu zaman yöneticilerin 
ve çalisanlarin karar alma sürecini destekleyici niteliginden uzaklasmaktadir. Oysa çalisanlar o bilgilere 
dayanarak hareket edebilecekleri, faaliyetlerini gerçeklestirebilecekleri performans degerleme bilgilerine 
ihtiyaç duymaktadirlar. Bu performans degerleme bilgileri tüm isletmeyi kapsayan ve güncel bilgileri içeren 
nitelikte olmalidir (Niven, 2002:7). Bu açidan bakildiginda finansal ölçülere dayali  geleneksel performans 
degerleme yöntemlerinin isletmenin bütününü kapsayabilecek ve çalisanlarin günlük islerini 
düzenlemelerine yardimci olacak bilgileri saglayamadigi görülmektedir. 
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2.7. Isletmelerde Bölümlesmeyi Güçlendirmesi 
Finansal raporlar isletmelerdeki fonksiyonel bölümler esas alinarak hazirlanmaktadir. Her bölümün 

faaliyetleri ayri ayri incelenerek raporlar hazirlanmaktadir. Oysa günümüzde is dünyasinda fonksiyonel 
bölümlesmeden ziyade, bölümler arasi ortak çalismalara ihtiyaç duyulmaktadir. Farkli bölümlerden çalisma 
ekipleri olusturularak sorunlara çözüm aranmakta ve deger yaratacak yeni faaliyetlerin ortaya çikmasi için 
çaba harcanmaktadir. Geleneksel finansal performans degerleme yöntemleri bu iliskilerin gerçek degerini 
hesaplayabilecek bir metoda sahip degildir (Niven, 2002:7). 
3. DENGELI SONUÇ KARTI (BALANCED SCORECARD) 

DSK is dünyasini etkileyen son yönetim gelismelerinden biri olarak kabul edilmektedir. 1990’li 
yillarin basinda ortaya çikmis, yakin zamanda da is dünyasindan yogun ilgi görmüstür. Konu ile ilgili çok 
sayida seminer ve çalisma grubu toplantilari düzenlenmis, DSK uygulayan firmalarin DSK deneyimleri de bu 
toplantilarda tartisilmistir. Konu ile ilgili kitaplar yazilmis, çok sayida bilgisayar programi gelistirilerek 
piyasaya sunulmustur (Malmi, 2001:207). Bu durum DSK kullanan firma sayisinda da ciddi artislari 
beraberinde getirmistir. Yakin zamanda Renaissance World Wide Inst. Tarafindan yapilan bir arastirmada 
Fortune dergisinin en büyük 1000 firma listesinde yer alan firmalarin %60’inin DSK ya da benzeri bir 
yöntem kullandiklarini ortaya konulmustur (Bean ve Jarnagin, 2002:55). Diger bir arastirmada ise 2000 yili 
sonu itibariyle büyük Amerikan firmalarinin %50’den fazlasi DSK yönteminin isletmelerine uygulamislardir 
(Marr ve Neely,2003:29). 

DSK yöntemi bilgi toplumu isletmelerinin karsi karsiya kaldigi geleneksel performans degerleme 
sistemlerinin yetersiz kalmasi sorununa , etkili çözüm önerileri getirerek isletmelerin basarili olmasina 
katkida bulunmaktadir. . Dengeli sonuç karti (DSK) isletmenin vizyonunun, misyonunun ve stratejisinin 
finansal olmayan ölçüleri de içeren ölçülebilir performans degerlerine dönüstürüldügü bir çerçeve sunarak, 
isletmelerin performans degerleme alaninda yasadiklari problemlere çözüm bulmayi amaçlamaktadir. 
Pineno’ya göre (2002:70) DSK isletme stratejisini finansal ve finansal olmayan ölçülere dönüstürerek 
isletme stratejisi ile çalisanlar arasinda iletisim kurmaktadir. Böylelikle isletmeler DSK kullanarak bir 
taraftan isletmenin stratejisini tüm çalisanlara kabul ettirirken diger taraftan isletme stratejisini ölçülebilir 
finansal ve finansal olmayan ölçülere dönüstürerek geleneksel performans degerleme yöntemlerinin 
eksikliklerini kapatmaktadir.  

DSK yöntemi isletmenin basariya ulasmasi için birtakim unsurlarin dengede olmasi gerektigini ileri 
sürmektedir. Bu dengenin özellikle üç alanda gerçeklesmesi gereklidir (Niven:2002:22): 

Finansal ve finansal olmayan ölçüler arasinda denge : DSK yöntemi finansal ölçülerin yetersizligi 
nedeniyle gelistirilmis bir yöntemdir. Bu yüzden isletme basarisini degerlemede finansal olmayan ölçülerle 
finansal ölçüler arasinda bir denge olusturulmalidir. 

Isletmenin iç ve dis unsurlari arasinda denge: Hissedarlar ve müsteriler isletmenin dis unsurlari 
çalisanlar ile iç süreçler de isletmenin iç unsurlari olarak ifade edilmektedir.DSK tüm bu gruplarin dengede 
olmasini önemsemektedir. 

Ardil ve öncül performans göstergeleri arasinda denge: Ardil göstergeler sonuç göstergeleri olup 
genelde geçmis performans ile ilgili bilgi vermektedir. Müsteri tatmini ve gelirler ardil göstergelere örnek 
olarak verilebilir. Öncül göstergeler ise ardil göstergeler ile ilgili süreçler hakkinda önceden bilgi veren 
göstergelerdir. Zamaninda teslimat müsteri tatmin düzeyinin öncül göstergesine örnek olarak verilebilir. Iyi 
hazirlanmis bir sonuç karti ardil ve öncül göstergelerin karmasini kapsamalidir.  
3.1. DSK’nin Dört Boyutu 

DSK isletme performansini ölçerken finansal ölçüler yaninda finansal olmayan ölçülere de yer 
vermekte, isletme performansini dört ayri boyutta degerlemektedir. Bunlar finansal boyut, müsteri boyutu, 
iç süreçler boyutu ile ögrenme ve gelisme boyutudur. Kaplan ve Norton’a göre (1999:44) bu dört  boyut 
dikilmis ve giyilmeye hazir bir ceket olarak degil, bir kalip veya sablon olarak degerlendirilmelidir. Dört 
boyutun tümünün de gerekli yeterli olacagi bir matematik teorisi yoktur. Bu dört boyut içinden sadece iki 
veya üç tanesini kullanacak isletme ler oldugu gibi, faaliyet gösterdikleri sektörün sartlari ve isletmenin 
stratejisine göre bunlara bir veya daha fazla boyut ekleyecek isletmeler de bulunabilir. Örnegin Letza’nin 
(1996:71) çalismasinda MC isletmesi DSK uygulamasina üç boyut kullanilmis ve bu üç boyutun isimleri de 
esas sablondan farkli isimler olarak belirlenmistir.  Fakat  Kaplan ve Norton (1999:44) genel olarak DSK’nin 
dört boyutunun birçok degisik sektör ve isletme için yeterli oldugunu saptadiklarini ifade etmektedirler. 
DSK’nin dört boyutu asagidaki paragraflarda detayli bir sekilde incelenmektedir. 
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3.1.1. Finansal Boyut 
Geçmiste yapilan islerin ve bu olaylarla ilgili mevcut durumun ölçülebilen ekonomik sonuçlarini 

özetlemede finansal ölçüler çok sik yararli oldugu için DSK finansal boyutu kullanmaktadir (Kaplan ve 
Norton, 1999:33). Geleneksel performans degerleme yöntemlerine yöneltilen elestirilerin en önemlisi 
isletmelerin performans degerlemede sadece finansal ölçütleri kullanmasidir. Finansal ölçütler finansal 
olmayan ölçütlerle birlikte kullanildiginda isletmede daha saglikli performans degerlemelerinin 
gerçeklestirilmesi mümkün olmaktadir. 
3.1.2. Müsteri Boyutu 

Günümüzde birçok isletme müsteri odakli yönetim stratejileri ile yönetilmektedirler. Bu yüzden 
müsterilerin isletme hakkindaki düsünceleri yönetim açisindan oldukça önemli hale gelmistir. Bu boyut 
isletmenin kaliteli mal ve hizmetlerle müsteri tatminini gerçeklestirmesine yardimci olmaktadir (Amaratunga 
ve dig., 2000:70). Bu amaçla bu boyutta müsteri tatmini, müsteri sadakati, pazar payi, müsteri sikayetleri, 
müsteri kayiplari, yeni müsteri sayisi, toplam müsteri sayisi, müsteri ziyaretleri gibi ölçüler isletme 
performansini degerlemede kullanilmaktadir (Bean ve Jarnagin , 2002:56). Müsteri boyutu isletme 
yöneticilerinin müsteri ve piyasa sartlarina göre gelecekte en yüksek düzeyde finansal basariyi saglayacak 
stratejiyi belirlemelerine yardimci olmaktadir (Kaplan ve Norton, 1999:34). 
3.1.3. Iç Süreçler Boyutu 

Bu boyutun temel amaci finansal boyutta ve müsteri boyutunda belirlenmis olan hedeflerin 
gerçeklestirilebilmesi için isletme içerisinde gerek üretim süreci gerekse üretim süreci disindaki süreçlerde 
gerçeklestirilmesi gerekli olan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve bunlarin ölçülmesidir. Niven’ e göre 
(2002:134) bu boyutta zamaninda teslimat, stok devir hizi, arastirma gelistirme harcamalari, patent 
harcamalari, patentlerin ortalama süreleri, hatali ürün sayisi, hatali ürün yüzdeleri, yeniden çalisma saati, 
isgücü kullanim orani gibi ölçütler kullanilmaktadir.  
3.1.4. Gelisme ve Ögrenme Boyutu 

DSK gelisme ve ögrenme basligi altinda isletmelerin uzun dönemli büyüme, gelisme ve kalici 
basari elde etmesi için gerekli hedefleri belirler. Amaratunga ve dig. göre (2000:71) bu boyutun temeli 
isletmelerin sürekli gelisimine ve isletme hissedarlarina gelecekte deger yaratabilme yeteneklerine 
dayanmaktadir. Bu boyut çalisanlarin yeteneklerini, isletmelerin bilgi sistemlerinin kalitesini ve isletme 
hedeflerinin gerçeklestirilmesi için gerekli örgütsel dayanismayi incelemektedir. Genelde isletmelerin 
belirlemis oldugu finansal, müsteri ve iç süreçler boyutlari ile isletmelerin  sahip olduklari arasinda önemli 
bir fark olusmaktadir. Bu farki kapatabilmek için isletmeler çalisanlarina, bilgi sistemlerine ve örgütsel 
dayanismaya yatirim yapmak zorundadirlar. Niven (2000:140) ile Bean ve Jarnagin (2002:56) bu boyutta 
kullanilabilecek ölçütlere örnek olarak çalisan tatmin düzeyi, çalisan devir orani, çalisanlardan gelen öneri 
sayisi, egitim harcamalari, egitim saati, çalisan verimliligi gibi ölçüleri göstermektedir. 
4. METODOLOJI 

Bilimsel arastirmalarda elde edilen sonuç kadar, arastirmada uygulanan yöntem de önem 
tasimaktadir.  Uygulanan yöntemin genel özelliklerinin bilinmesi ve arastirma konusuna uygun bir bilimsel 
yöntemin seçilmesi, arastirmanin basarisini etkileyen faktörlerdendir. Bu baglamda arastirmanin bu 
bölümünde, bilimsel arastirmanin nitelikleri belirtilerek, arastirmada uygulanacak olan yöntem genel 
özellikleri ile açiklanmakta, neden bu yöntemin seçildigi tartisilmaktadir. 

Bu arastirmada olay çalismasi (case study) yöntemi kullanilmistir. Olay çalismasi güncel olaylari, 
özellikle olay ve olayi olusturan kosullar arasindaki sinirlarin çok net olmadigi durumlarda, içinde bulundugu 
kosullarda inceleyen deneysel bir sorgulama yöntemidir (Yin, 1994:13). Nisbet ve Watt, (1982:5) olay 
çalismasini özel bir durumun sistematik bir arastirmasi olarak tanimlanmislardir.  

Arastirmacinin, inceledigi konuyu etkileyen çevresel sartlari belirlemek istedigi durumlarda olay 
çalismasi diger arastirma yöntemlerine göre daha faydali olmaktadir. Tanis'a göre (1999:189) olay 
çalismasi yöntemi, maliyet ve yönetim muhasebesi alanlarinda arastirma yapanlar için en uygun arastirma 
yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Çünkü mevcut maliyet sistemlerinin tanimlanmasi ve üretim 
sürecine bagli olarak incelenmesi, üretim sürecinin derinlemesine incelenmesini, finansal ve finansal 
olmayan verilerin toplanmasini ve birtakim görüsmeleri gerektirmektedir. Olay çalismasi yöntemi, 
arastirmacilarin bu tekniklerin hepsini bir çalismada gerçeklestirmelerini mümkün kilan bir yöntemdir. 
Scapens’e göre (1990:279) muhasebe alaninda yapilan olay çalismalari yöneticiler ve muhasebecilerin 
karsilastiklari sorunlara genel çözümler üretmezler fakat onlarin problemlerinin daha iyi anlasilmasina 
yardimci olur. Olay çalismalari, yöneticilerin problemlerinin farkina varmalarini ve çözüm yollari 
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düsünmelerini sagladigindan yönetim muhasebesi arastirmacilari için oldukça önemli bir araçtir. Kaplan’a 
göre (1985:445) olay çalismasinin temel faydasi, belirli bir yönetim probleminin detayli, derinlemesine bir 
incelemeyle anlasilmasini saglamaktir. Kaplan yönetim muhasebesi konusunda çalisan akademisyenler için 
olay çalismasinin diger faydalarini ise model, teori ve hipotez olusturma faaliyetleri için degismez bir temel 
sunmasi, ilginç firmalar ve uygulamalari arastirma firsati saglamasi ve akademisyenlerin ögretme 
faaliyetlerini desteklemesi olarak siralamaktadir.  

DSK yöntemi isletmede uygulanirken isletmenin içerisinde bulunup gözlem ya da  görüsmeler 
yoluyla isletme hakkinda bilgi toplamak, verileri degerlendirerek boyutlar arasindaki iliskileri belirlemek, 
isletmenin stratejisi hakkinda degerlendirmeler yapilarak gerekirse yeni düzenlemeler yoluna basvurmak, 
isletmenin performans lçütlerini belirlemek ve belirli araliklarla faaliyet sonuçlarinin degerlendirerek degisim 
ve gelisimin yönü haakinda degerlendirmeler yapmak gerekmektedir. Bu süreç için en uygun yöntemin olay 
çalismasi yöntemi oldugu düsünülmektedir. Arastirma sirasinda öncelikle kesifsel olay çalismasi yöntemi 
uygulanarak isletmedeki mevcut durum ve performans ölçütleri arasindaki iliskiler belirlenmekte, daha 
sonra da deneysel olay çalismasi yöntemi ile DSK yönteminin isletmede uygulanmasi sonucunda ne gibi 
degisikliklerin ortaya çiktigi gözlemlenmektedir. 
5. DENGELI SONUÇ KARTI: BIR KOBI’DE UYGULAMA 

Arastirmanin bu bölümünde olay çalismasi yöntemi uygulanarak bir KOBI’de DSK uygulamasinin 
nasil yapildigi detayli bir sekilde açiklanmaktadir. Bu bölümde öncelikle arastirmanin yapildigi isletme 
hakkinda tanitici bilgiler verilmekte, sonra DSK yönteminin uygulanmasi için gerekli temel bilgilerin 
toplanilmasina deginilmektedir. Daha sonra performans ölçütlerinin nasil belirlendigi açiklanmakta ve 
toplam 8 ay sürecek DSK uygulamasi hakkinda bilgi verilmektedir. Bu bölümün son kisminda arastirma 
sonucunda elde edilen bulgular yorumlanmaktadir. 
5.1. Isletme Hakkinda Genel Bilgiler 

Arastirma orta üzere toplam 7 dönüm arazi üzerine kurulu olup 50’nin üzerinde çalisani vardir. 
ölçekli bir isletmede 8 ay süre ile gerçeklestirilmistir. Yöntemin uygulandigi isletme gida üretimi üzerine 
faaliyet gerçeklestirmektedir. Isletme 6 dönüm kapali, 1 dönüm açik alan olmak Isletmenin faaliyetleri 
Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Istanbul, Ankara illerinde yogun olmakla birlikte dönem dönem farkli 
bölgelerle de ticari iliskiler gerçeklestirilmektedir.  
5.2. DSK Yöntemi Için Temel Bilgilerin Toplanmasi 

Yeni yöntem uygulamalarinda planlama oldukça önemlidir. Özellikle sistem degisikliklerinde yeni 
sistemin yeteri düzeyde analiz edilmemesi ve buna bagli olarak da sistemin iyi tasarlanmamasi durumunda 
isletmelerin birçok problemle karsi karsiya kalmasi muhtemeldir. Bu nedenle yeni sistemi ortaya çikaran ya 
da sistem degisikligini gerektiren kosullarin iyi analiz edilmesi, isletmenin içinde bulundugu pozisyonun 
güçlü ve zayif yanlarinin dogru belirlenmesi, isletmenin faaliyet gösterdigi sektörün mevcut durumu ve 
gelecekteki durumu hakkinda saglikli degerlendirmelerin yapilmasi yeni sistemin tasarimi açisindan oldukça 
önemlidir. 

Bu nedenle arastirma yapilan isletmede yöneticilerle ve bazi çalisanlarla çesitli görüsmeler 
yapilmis, isletmenin güçlü ve zayif yanlarinin neler oldugu, isletmede genel olarak karsilasilan problemlerin 
yapisi ve çesitliligi, isletmenin müsterilerle olan iliskisi ve sektör içerisindeki durumu hakkinda bilgi 
edinilmistir. Yapilan görüsmeler ve isletmenin finansal tablolari üzerinde yapilan incelemelerden sonra DSK 
için ihtiyaç duyulan bilgilerin bir kismi isletmenin mevcut sisteminde toplandigi, bir kisminin ise 
toplanmadigi belirlenmistir. Sistemde mevcut bilgiler toplanmis ve siniflandirilmis, mevcut olmayan bilgiler 
ise ivedilikle edinilmistir. Tüm bu görüsmeler ve çalismalar sonucunda müsteri odakli bir stratejinin 
isletmeyi basariya götürecegi düsünülmüstür. Isletme içerisinde gerçeklestirilen görüsmeler, evrak 
üzerindeki çalismalar ve deneyimler isiginda isletmenin üç temel hedefi basarmasi durumunda uzun süreli, 
kalici basari elde etmesinin mümkün olduguna karar verilmistir. Kritik basari faktörleri sirasiyla müsteri 
sadakatini arttirmak, kaliteli mal üretmek ve maliyetleri düsürmek olarak belirlenmistir. Bu üç konuda 
gerçeklestirilecek önemli bir basari, isletmenin uzun dönemli basariya ulasmasinda oldukça önemli katkida 
bulunacaktir. Yapilan görüsmelerde isletme yetkilileri sektörde çok küçük fiyat oynamalarinda bile 
müsterilerin firma degistirebildigini ve isletmenin bundan olumsuz etkilendigini ifade etmislerdir. 
Müsterilerden gelen sikayetler veya elestirilere bakildiginda ise bu elestirilerin fiyatlarin yüksekliginde ve 
sunulan malin kalitesinde yogunlastigi belirlenmistir. Faaliyet gösterilen sektör özellikleri de göz önünde 
bulundurularak yapilan detayli incelemeler ve tartismalar sonucunda bu üç konu (düsük maliyet, kaliteli 
üretim ve müsteri sadakatini arttirma) kritik basari faktörleri olarak kabul edilmistir. 
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5.3. Performans Ölçütlerinin Belirlenmesi 
Performans ölçütlerinin belirlenmesi DSK uygulamasinin en önemli asamalarindan biridir. Bu 

asamada dogru performans ölçütlerinin belirlenmesi kadar önemli olan diger bir husus boyutlar ve 
performans ölçütleri arasindaki neden-sonuç iliskisinin de dogru kurulmasidir. Finansal boyutta satis, 
karlilik, finansal yapi, tahsilat ve stoklarla ilgili ölçütler belirlenmistir. Satis ve karli lik degerlendirmeleri 
isletmenin faaliyetlerinin finansal basarisi hakkinda bilgi vermektedir. Isletmenin güçlü bir finansal yapiya 
sahip olmasinin isletmeyi ekonomik kriz , düsük satis gibi olaganüstü dönemlerde koruyacagi, uygun kredi 
imkanlari sunacagi, pesin alim gücü ile rekabet üstünlügü saglayacagi düsünülmüstür. Isletmenin 
varliklarinin ne kadarinin yabanci kaynaklarla finanse edildigini gösteren borç/varlik toplami oraninin 
isletmenin finansal yapisini degerleme ölçütü olarak kullanilmasina karar verilmistir. Isletmede ilk yapilan 
incelemelerde alacaklarin etkili bir sekilde tahsil edilemedigi sonucuna ulasilmisti. Stok devir hizi da 
isletmenin stoklarinin ne kadar hizli satisa çevrildigini gösteren önemli bir ölçüttür. Bu çerçevede finansal 
boyutta alacaklarin ortalama tahsilat süresi ve stok devir hizi sonuç kartinda yer almistir.  

Isletmede müsteri odakli bir strateji izleneceginden sonuç kartinin müsteri boyutu oldukça 
önemlidir. Müsteri tatmin düzeyi, müsteri sadakati, mevcut müsterilere ilaveler, müsteri ziyaretleri ve 
müsteri sikayetleri kritik basari faktörleri olarak belirlenmistir. Müsteri tatmini müsterinin isletmeyi tekrar 
tercih etmesinde önemli rol oynamaktadir. Müsteri tatminini ölçmede tatmin düzeyini ölçen anketlerden 
yararlanilmistir. Anketteki sorularla bir taraftan müsteri tatmin düzeyi ölçülürken, diger taraftan 
müsterilerin memnun olmadiklari konular belirlenmis ve bu konular üzerinde süratle iyilestirmelere 
gidilmistir. Müsteri boyutundaki ikinci ölçüt müsteri sadakatidir. Müsteri tatminini arttirmanin asil amaci 
müsteri sadakatini saglamaktir. Çünkü müsteri sadakati gerçeklestiginde, çok küçük fiyat degismelerinde 
farkli firmalari tercih eden müsterilerin bu davranislari terk etmesi umulmustur. Müsteri sadakatini 
belirlerken her degerlendirme döneminde ticari iliskinin devam ettigi müsteri sayisi baz alinmistir. Bu 
boyutta yer alan ilk iki amaca ulasabilmek için mevcut müsterilerin daha fazla ziyaret edilmesi ve sikayet 
sayisinin azaltilmasi  gerektigi düsünülmüs, bu ölçütler de sonuç kartina alinmistir. Mevcut müsterilere 
ilavelerin yapilmasi satislari olumlu etkileyeceginden yeni müsteri sayisi sonuç kartinin müsteri boyutunda 
yer alan son ölçüt olmustur. 

Iç süreçler boyutunda teslimat, kalite ve maliyet ile ilgili ölçütler yer almaktadir. Siparislerin 
zamaninda teslim edilmesi müsteri tatminini ve finansal boyutta yer alan tahsilat süresini olumlu yönde 
etkileyecegi düsünülmüstür. Ikinci ölçüt olan kalite müsteri tatminini etkileyen diger bir önemli ölçüttür. 
Maliyetlerin düsürülmesi ve bunun ürünlere yansitilmasi ise hem müsteri boyutundaki ölçütleri hem de 
finansal boyutta yer alan karlilik ölçütünü etkilemektedir. 

Çalisan boyutunda çalisanlarin isletmeye yönetimine katilimlarinin arttirilmasi hedeflenmistir. 
Çünkü müsteri ile birebir görüsmeler yapan, üretim sürecinin bizzat içinde bulunan çalisanlarin yaratacagi 
deger çok fazladir. Çalisan tatmin düzeyinin ölçülmesi bu boyutta yer alan ilk ölçüttür. Tatmin olmus 
çalisanin müsteri tatminini ve iç süreçler boyutundaki kalite ve maliyet ölçütlerini etkileyecegi 
düsünülmüstür. Ikinci olarak çalisanlarin yönetime katilimlarini ölçmek için çalisanlardan gelen ve 
uygulamaya konulan teklif sayisi kullanilmistir. Isletme içerisinde açik, akici yazili ve sözlü iletisimin olmasi 
bu boyutta yer alan üçüncü amaçtir. Bunu ölçmek için de isletmede iletisimin etkinligi ile ilgili anketten 
istifade edilmistir. Isletmede yapilan islerin tecrübeli çalisanlar tarafindan yapilmasinin ürün kalitesi ve 
müsteri iliskilerini etkileyecegi düsünüldügünden çalisan boyutunun son ölçütü olarak çalisan sayisindaki 
degisim belirlenmistir. 

Sonuç karti olusturulurken ölçütlerin neden-sonuç iliskisi içerisinde belirlenmesine azami özen 
gösterilmistir. Bu açidan bakildiginda müsteri tatmini ve müsteri sadakatinin finansal boyut ile diger 
boyutlar arasinda bir köprü vazifesi gördügünü söylemek mümkündür. Her dönemde müsterilerin 
tamamina müsteri tatmin düzeyini ölçen bir anket gönderilmistir. Anket sonuçlarinin analizi sonucunda 
olusan bulgulardan ve müsteri sikayetlerinden hareketle belirlenen problemler çözümlenmistir. Diger 
taraftan müsterilerin tamaminin belirli araliklarla ziyaret edilmesiyle de hem alacaklarin tahsilatinin 
hizlandirilmasi hem de müsteri tatmin düzeyinin arttirilmasi amaçlanmistir. Dört boyutta yer alan 17 ölçüt 
ile DSK isletmede uygulanmis ve sonuçlar ikiser aylik periyotlar halinde degerlendirilmistir. 
5.4. DSK Uygulamasi 

DSK’nin KOBI düzeyindeki bir isletmeye olay çalismasi yöntemiyle uygulanmasini hedefleyen bu 
arastirmanin süresi sekiz ay olarak belirlenmistir. Ikiser aylik periyotlar halinde performans degerlemelerin 
gerçeklestigi çalismada biri baslangiç noktasi adi verilen ve isletmenin uygulamaya baslandigi andaki iki 
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aylik performansini yansitan olmak üzere toplam 5 sonuç karti düzenlenmistir. Düzenlenen sonuç kartlari 
isletmenin ikiser aylik performans sonuçlarini yansitmaktadir. Sürenin iki ay olarak belirlenmesinin nedeni 
mümkün oldugunca fazla degerlendirme  yaparak degisim ve gelisimi daha net gözlemleyebilmektir. 
Uygulamanin isletmede yerlesmesinden ve islerlik kazanmasindan sonra degerlendirme dönemleri üç aylik 
ya da alti aylik periyotlar halinde de gerçeklestirilebilir.  

Finansal boyutta yer alan ölçütlerle ilgili verilere isletmenin  finansal muhasebe ve maliyet 
muhasebesi kayitlarindan elde edilmistir. Bu boyutta yer alan ölçütlerle ilgili bilgilere isletme içi 
kaynaklardan ulasilabildig inden uygulamanin bu boyutunda çok fazla güçlükle karsilasilmamistir. Müsteri 
boyutunda yer alan ölçütlerden müsteri tatminin için bütün  müsterilere müsteri tatmini düzeyi anketi 
gönderilmistir. Müsteri sayisinin az olmasi anketlerin gönderilmesi ve degerlendirilmesini kolaylastiran bir 
unsur olmustur. Müsteri boyutundaki diger islemler için bir taraftan isletmenin muhasebe sisteminden 
yararlanilmis diger taraftan bilgisayarda ayri ayri tablolar düzenlenmis ve bu boyutta yer alan ölçütlerdeki 
degisim gözlemlenmistir. Isletmede uygulanan olay çalismasi yöntemi deneysel olay çalismasi olup, 
arastirmacilar tarafindan  isletme yöneticilerine uygulamalari için zaman zaman  öneriler sunulmustur. Bu 
öneriler arastirmacilar ve yöneticiler tarafindan tartisilmis, uygun bulunanlar uygulamaya konmustur. 
Böylelikle müsteri tatmin düzeyinin ve müsteri sadakatinin arttirilmasi amaçlanmistir. 

Iç sürçler boyutundaki ölçütlerden zamaninda teslimat ve kalite sikayetleri ile ilgili kayitlar görevli 
bir eleman tarafindan yapilmis ve takip edilmistir. Maliyet etkinlik kontrolü ise isletmenin maliyet 
muhasebesi sistemindeki bilgilerden, raporlardan izlenmistir. Çalisan boyutundaki ölçütlerden çalisan 
tatmin düz anket yönteminden istifade edilmistir. Tüm çalisanlar çalisan tatmin düzeyinin ve içsel iletisim 
düzeyinin arastirildigi bir ankete katilmislardir. Bu boyutta yer alan diger ölçütlerle ilgili bilgiler muhasebe 
de görevli bir çalisan tarafindan takip edilmis ve kayitlara geçirilmistir. 
5.5. Elde Edilen Bulgularin Yorumlanmasi 

Isletmede gerçeklestirilen olay çalismasi sekiz ay sürmüs, ikiser aylik periyotlar halinde yapilan 
performans degerlemeleri sonucunda yukarida Tablo 2’de verilen sonuçlar elde edilmistir. Sifir ile belirtilen 
sütun isletmenin bir önceki yil verilerinin ik i aylik aritmetik ortalamasinin hesaplanmasi yoluyla elde edilmis 
baslangiç verileridir. Yani isletme DSK’yi uygulamaya basladiginda iki aylik performans degerleme sonucu 
sifir sütununda verilmistir. DSK uygulamasina karar verildiginde sifir noktasindaki bütün bilgiler isletmede 
mevcut degildi. Özellikle müsteri, iç süreçler ve çalisan boyutundaki ölçütler hakkinda isletmede saglikli 
veriler bulmak mümkün degildi. Anket çalismalari, görüsmeler ve uygulamadan önceki yilin son iki ayinda 
toplanan veriler isiginda sifir noktasi olusturulmustur.  

Degerlendirmeler ikiser aylik periyotlarla yapilmistir. Birinci dönem Ocak-Subat aylarinin 
sonuçlarini yansitmaktadir. Proje kapsaminda öncelikle müsteri tatminini arttiracak faaliyetlerin 
gerçeklestirilmesine karar verilmistir. Ilk degerlendirme dönemi sonuçlari incelendiginde isletmede küçük 
de olsa birtakim gelisimlerin oldugu gözlemlenmistir. Ölçülen kriterlerin dogasi geregi degisim ve gelisimin 
küçük oranlarla ortaya çikmasi beklenen bir egilim olarak kabul edilmistir.  Ikinci, üçüncü ve dördüncü 
dönemlerde dört boyutta yer alan on yedi ölçütün degisimini ve gelisimini izlemek mümkündür. Burada 
sadece çok önemli görülen birkaç ölçütün gelisimine deginilmektedir.  

Çalisan boyutunda çalisan tatmin düzeyi düzenli bir sekilde yükselmis, çalisanlarin yönetime 
katilimlarini artirmak için çalisan tekliflerini degerlendirmelere de devam edilmistir. Ayrica isletme içi yazili 
ve sözlü iletisimin etkinliginde düzenli bir iyilesme gözlemlenmistir. Çalisan sürekliligini saglamada sikintilar 
yasansa da degisiklikler çok küçük sayida olmus, önemli pozisyonlarda bir degisim olmamistir. Iç süreçler 
boyutunda siparislerin zamaninda teslim edilme orani %65’ten %74’e yükseltilmistir. Kalite ile ilgili 
sikayetler ise baslangiçta on sekiz iken uygulama sonunda on bir’ e düsmüstür. Iç süreçler boyutunun son 
ölçütü olan etkin maliyet yönetiminde de %5 oraninda bir iyilesme gözlemlenmistir. 

Müsteri boyutunda müsteri tatmini %55’ten %69’a yükselmis, müsteri sadakati ise %4 oraninda 
yükselmistir. Müsterilerin ziyaret sikligi %94 gibi yüksek bir rakama ulasmistir. Müsteri sikayetlerinde 
azalislar gözlemlenmis, son dönemdeki artisin nedenleri belirlenmis ve süratle iyilestirmelere gidilmistir. 
Yeni müsteri sayisinda da aylara göre degismekle birlikte sürekli bir artis gerçeklestirilmistir. Finansal 
boyutta satislar %15 arttirilmis, karlilikta da iyilesme kaydedilmistir. Isletmenin güçlü finansal yapiya 
ölçütündeki eksilmenin nedeni olarak, isletmenin toplu hammadde alimlari için kredi kullanmasi 
belirlenmistir. Alacaklarin ortalama tahsil süresi yetmis bes günden, kirk dokuz güne düsürülmüs, stok 
devir hizi ise dokuza çikarilmistir. 
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Siparislerin zamaninda teslim edilmesindeki önemli artis, kalite ile ilgili sikayetlerin azaltilmasi ve 
etkin maliyet yönetimi ile isletme müsteri tatminini arttirmistir. Sonuç Kartinin en önemli ölçütlerden biri 
olan müsteri tatmini baslangiçta %55 iken sekiz ayin sonunda %69’a yükseltilmistir. Müsteri tatminindeki 
bu artis müsteri sadakatinde %4’lük ve satislarda da %15’lik artisi beraberinde getirmistir. Maliyetlerin 
etkin yönetimi karliligi da olumlu etkilemis, öz sermayenin karliligi yükselmistir. Müsteri tatmininin 
arttirilmasi ve özellikle neredeyse tüm müsterilerin düzenli ziyaret edilmesi isletmenin alacak tahsilat 
süresini de önemli ölçüde düsürmüstür. Baslangiça ortalama  yetmis bes günde tahsil edilebilen alacaklar 
sekiz ayin sonunda ortalama kirk dokuz günde tahsil edilebilmistir. 

 
6. SONUÇ 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçis is dünyasi üzerinde önemli degisim ve gelisimlere 
neden olmustur. Bu degisimi performans degerleme literatüründe görmek mümkündür. Sanayi toplumunda 
finansal ölçüler agirlikli geleneksel performans degerleme yöntemleri isletmenin performansi hakkinda bilgi 
verirken, günümüzde bu ölçütler yetersiz gelmektedir. Geleneksel performans degerleme ölçütlerine 
yöneltilen elestiriler baslicalari, finansal ölçüler agirlikli olmasi, kisa dönem odakli olmasi, geçmise yönelik 
bilgiler vermesi, stratejik uygulamalari desteklememesi, günümüz is dünyasinin gerçekleriyle uyusmamasi 
ve isletmenin birçok bölümü ile ilgisiz olmasidir. DSK yöntemi geleneksel performans degerleme 
yöntemlerine yönelik elestiriler göz önünde bulundurularak gelistirilmistir. DSK isletmenin stratejisini 
finansal ve finansal olmayan ölçülere dönüstürerek isletme performansini dört farkli boyutta 
degerlendirmektedir. bu boyutlar finansal boyut, müsteri, iç süreçler, ögrenme ve gelisme boyutudur. Her 
boyutta yer alacak olan performans ölçütleri boyut içerisinde iliski içerisinde olasi gerektigi gibi, boyutlar 
arasinda da bir neden sonuç iliskisi tesis edilmelidir. Sistem öyle bir sekilde tasarlanmali ki sonraki üç 
boyutta (müsteri, iç süreçler , ögrenme ve gelisme boyutu) basarilacak hedefler finansal basariyi da 
beraberinde getirmelidir.  

Bu arastirmada DSK yönteminin Türkiye’de faaliyet gösteren bir KOBI’de uygulanip 
uygulanamayacagi sorusuna cevap aranmistir. Hazirlik çalismalari hariç sekiz ay süren ve olay çalismasi 
yöntemi kullanilarak gerçeklestirilen çalisma sonucunda her biri isletmenin iki aylik performans sonuçlarinin 
yansitan dört sonuç karti düzenlenmistir. Arastirma sonucunda finansal olmayan ölçütlerde elde edilen 
basarinin finansal basariyi getirdigi görülmüstür. Çalisan boyutunda eksikliklerin giderilmesi, çalisan 
tatmininin arttirilmasi ve isletme içi iletisim düzeyinin islerlik kazanmasi, iç süreçler boyutunda kalite, 
maliyet ve teslimat üçlüsünde önemli gelismelerin gerçeklestirilmesi, müsteri boyutunda mevcut 
müsterilerin tatmin düzeyinin arttirilarak müsteri sadakatinin saglanmasi isletmenin finansal boyutta basarili 
olmasinda hayati rol oynamistir. Arastirma sonucunda DSK yönteminin KOBI’lerde uygulanabildigi ve 
isletme üzerinde olumlu etkileri oldugu sonucuna ulasilmistir. DSK’nin KOBI’lere temel faydalari ise  
KOBI’lerin stratejik hedeflerini basarmada destek olmasi ve KOBI’lerde modern, günümüz is dünyasinin 
kosullarina uygun bir performans degerleme yönteminin hataya geçirilmesini saglamasi olarak 
gösterilebilir.  

 
 
 

Tablo 2. Dengeli Sonuç Karti Sonuçlari (Tüm Dönemler) 
PERFORMANS ÖLÇÜTLERI DÖNEMLER 

  AMAÇ ÖLÇÜT 0 1 2 3 4 

Satislarda Artis 01.01.2005-31.12.2005 Satislar (Adet) 28.115 28.251 29.342 29.650 32.345 

Karlilikta Artis Öz sermayenin karliligi (Net kar/ öz 
sermaye) 0,016 0.014 0,018 0,019 0,21 

Güçlü Finansal Yapi Borç/ Varlik toplami orani 0,465 0,426 0,414 0,395 0,362 
Alacaklarin Tahsilatinda 
Etkinlik 

Alacaklarin ortalama tahsil süresi 
75 70 66 59 49 

1
$

1
6

$
/

FI
 

Stoklarin Etkin Yönetimi Stok devir hizi 
(SMMM/Ort.Mam.Stoku) 7 6 8 8 9 
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Müsteri tatmini Müsteri tatmin düzeyi anketi 
% 55 % 58 % 58 %61 %69 

Müsteri sadakati Toplam müsteri sayisi 
152 185 164 145 159 

Müsterileri ziyaret sikligi Müsteri ziyaret sayisi 
%90 %92 %92 %91 %94 

Müsteri sikayetleri Müsteri sikayet sayisi 
18 17 15 12 16 

M
Ü

S
TE

R
I 

Mevcut müsterilere 
ilaveler  

Yeni müsteri sayisi 
3 3 2 1 2 

Zamaninda teslimat Zamaninda teslim edilen siparis orani  
%65 %69 %72 %69 %74 

Ürün Kalitesi Kalite ile ilgili sikayetlerin sayisi 
18 14 12 10 9 

IÇ
 S

Ü
R

E
Ç

LE
R

 

Maliyet Etkinlik Kontrolü 
Sabit giderlerin toplam giderler 
içerisindeki orani %20 %21 %18 %16 %15 

Çalisan tatmin düzeyi Çalisan tatmin düzeyini anketi 
%63 %65 %65 %66 %68 

Çalisanlarin yönetime 
katiliminin arttirilmasi  

Çalisanlardan gelen ve uygulamaya 
konulan öneri sayisi 2 3 2 2 1 

Içsel Iletisim Düzeyi Sirket içi iletisimin etkinligi anketi %54 %58 %60 %62 %67 Ç
A

LI
S

A
N

  

Çalisan Sürekliligi Çalisan sayisinda degisim 
2 1 0 0 1 
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ÖZET 

Performans degerlendirme bir grubun veya bireyin isiyle ilgili güçlü ve zayif yönlerinin sistematik 
olarak tanimlanmasi, önceden belirlenmis standartlarla karsilastirma ve ölçme yoluyla isteki basarisinin 
degerlendirilmesi sürecidir. Performans yönetimiyle organizasyonel hedeflerin belirgin hedeflere 
dönüstürülmesi, herhangi bir pozisyon için söz konusu hedeflerin gerçeklestirilmesinde gerekli olan 
performans kriterlerinin belirlenmesi, çalisanlarin adil olarak degerlendirilmesi, etkin bir iletisim süreci ve 
bireysel performansin gelistirilmesi amaçlanmaktadir. Yöneticiler, çalisanlar ve organizasyon için önemli 
yararlari olan performans degerlendirme konusuna KOBI’lerde gereken önem verilmemektedir. Yapilan 
gözlemlerde birçok KOBI’de performans degerlendirmenin yapilmadigi, performans degerlendirme yaptigini 
söyleyen KOBI’lerde ise degerlendirmenin sadece yönetici ve/veya isletme sahibinin kisisel görüslerine 
bagli olarak yapildigi görülmüstür. Evrensel olarak kabul görmüs yöntemler kullanilmadan, bilimsel 
ölçütlere göre yapilmayan performans degerlendirme çalismalari ile belirlenen amaçlara ulasilamayacagi 
açik bir gerçektir. Bu çalismada KOBI’lerde bireysel performansin degerlendirilmesi amaciyla 
kullanilabilecek analitik yöntemler incelenmis ve bu yöntemlerin uygulanmasina yönelik örnek çalismalara 
yer verilmistir.   

Anahtar Kelimeler: Performans Yönetimi, Performans Degerlendirme, Analitik Performans 
Degerlendirme Yöntemleri, KOBI   
 
1. GIRIS 

KOBI’lerin ekonomik ve toplumsal yasamdaki önemleri gittikçe artmaktadir. Yogun rekabet 
ortamina bagli olarak etkili bir biçimde yönetilmesi gereken KOBI’lerde, en üst düzeydeki yöneticiden en alt 
kademedeki isgörene kadar tüm çalisanlarin belirli bir standardin üzerinde olmasi gerekir. Bir isletmenin 
rakiplerine göre herhangi bir üstünlüge sahip olmasi, bu üstünlügü etkin bir sekilde yönetecek ve 
kullanacak isgörenlere baglidir. Buradan hareketle isletmelerde yüksek verimlilige ulasabilmenin yolunun, 
insan faktöründen mümkün olan en yüksek seviyede faydalanmaktan geçtigi söylenebilir. Basariya yönelen 
bütün kurumlarda temel üretim faktörü insan olup, insan faktöründen etkin olarak faydalanabilmenin temel 
ölçütlerinden birisi de performans degerlendirmedir. Performans degerlendirme, çalisanlarin performans ve 
basarisini iyilestirmeye yönelik olarak, çalisanlarin görevlerini örgüt misyonuna uygun sekilde yapabilecek 
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bireysel yetenek ve becerilere sahip olduklarinin farkina varmalarini saglayarak bu yetenek ve becerilerini 
kullanmalari konusunda yardimci olmaktadir (Özgen vd., 2002).  

Performans degerlendirme, Insan Kaynaklari Yönetimi’nin (IKY) önemli fonksiyonlarindan birisi 
olup, isgücü verimliliginin arttirilmasinda önemli bir yere sahiptir. Fakat yapilan arastirmalar KOBI’lerin 
IKY’ye  ve paralel olarak performans degerlendirme konusuna gereken önemi vermediklerini 
göstermektedir. Dagdeviren vd. (2004) yapilan bir arastirmada “personelle ilgili denetim sorunlari”, 
“örgütteki insan iliskilerinin bozulmasi”, “ise devamsizligin ve ayrilmalarin artmasi”, “isgörenlerin terfisi ve 
görev degisikligi” gibi IKY kapsamina giren konular firma yöneticilerini en fazla mesgul eden konular olarak 
belirlenmesine ragmen, ayni arastirmada IKY egitimi alan KOBI’lerin orani % 3 olarak belirlenmistir. 
Yapilan gözlemlerde arastirmada elde edilen sonuçlara paralellik arz etmekte ve KOBI’lerin birçogunun IKY 
uygulamalarina ve performans degerlendirmeye gereken önemi vermediklerini göstermektedir. Performans 
degerlendirme yaptiklarini söyleyen firmalarda ise degerlendirme tamamen yöneticilerin kisisel görüslerine 
bagli olarak yapilmakta ve bu süreçte “çok iyi”, “iyi”, “orta”, “zayif” gibi farkli kisilere göre farkli anlamlar 
içeren dilsel degiskenler kullanilmaktadir. 

Bu çalismada, KOBI’lerde performans degerlendirme amaciyla kullanilabilecek analitik yöntemler 
tanitilmis ve bu yöntemlerin uygulanmasina yönelik örnek çalismalara yer verilmistir. Çalismada yer alan 
yöntemler degerlendirme sürecindeki sübjektifligin önemli ölçüde azalmasini saglamaktadir.                   

  
2. PERFORMANS DEGERLENDIRME 

Performans, bir kisinin sahip oldugu potansiyel veya reel bilgi-maharet ve kabiliyetlerini 
hedeflerine veya beklentilerine ulasabilmek için ne ölçüde kullanabildigini tanimlayan bir kavramdir. Bir 
baska ifadeyle insanin sahip oldugu kapasitesini, bir isi belli zaman dilimi içinde basariyla tamamlamada 
kullanabilme yüzdesidir (Dagdeviren, 2005).  

Performans, kisinin kendisi için tanimlanan özellik ve yeteneklerine uygun olan isi, kabul edilebilir 
sinirlar içinde yerine getirmesi olarak da tanimlanmaktadir. Nitekim, isgörenin performansindan söz etmek 
için, önce kisinin tanimlanmis bir isle karsi karsiya gelmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, bu isin de 
isgörenin özellik ve yeteneklerine uymasi ve kisinin isini yerine getirme derecesinin göstergesi olan 
standardin da bulunmasi gerekmektedir. Tanimlanan standarda ulasma kisinin iyi performansini ifade 
ederken, standardin altinda kalma da basarisiz performansin göstergesi olarak kabul edilmektedir 
(Erdogan, 1991). 

Performans degerlendirme sürecinin planlanmasi ve uygulanmasina yönelik farkli yöntemlerden 
bahsetmek mümkündür. Önemli olan, isletmenin yapisina ve kültürüne uygun olan bir degerlendirme 
sürecinin planlanmasidir. Performans degerlendirme süreci degerlendirmede kullanilacak kriterlerin 
belirlenmesi ile baslayip degerlendirme sonuçlarinin uygulanmaya alinmasi ile sonuçlanan bilimsel bir 
süreçtir. Performans degerlendirme sürecinde isgören ve isletme çikarlarinin es düzeyde ve uyumlu olarak 
gerçeklesmesinin gerekliligi de üzerinde durulmasi gereken bir konudur. Isgören ve isletme çikarlarinin es 
düzeyde ve uyumlu olarak gerçeklesmesini saglamak için gerekli düzenlemeleri yapmayi kolaylastirmanin 
yolu da, isletmeye ve isgörene geri bildirim saglamaktan geçmektedir. Bu bilgiler isiginda performans 
degerlendirme süreci Sekil 1’de gösterilen sekilde ifade edilebilir.  
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Sekil 1. Performans degerlendirme süreci (Decenzo ve Robbins, 1999) 

Performans degerlendirmede kullanilacak olan yöntem, isletme yapisina, hedeflerine ve 
degerlendirme amaçlarina uygun biçimsel bir yöntem olmalidir. Biçimsel performans degerlendirme, 
saptanan kriterlere göre isgörenlerin performanslarinin nasil gelistirilecegi veya onlarin performanslarinin 
nasil degerlendirilecegi konusunda gelistirilmis sistemli ve düzenli olarak yapilan çalismalardir.  Biçimsel 
performans degerlendirme, günlük olarak yapilan biçimsel olmayan performans degerlendirmenin zaman 
esasina göre gerçeklestirilmesidir. 

Literatürde degisik performans degerleme yöntemleri vardir. Isletmeler bu tekniklerden 
kendilerine göre yeterli olanlari seçmek durumundadirlar. Küçük bir isletmede uygulanan teknigin 
yeterliligini hemen görmek mümkün iken, isletme büyüdükçe, teknigin yeterliliginin özellikle arastirilmasi 
gerekir (Erdogan, 1991). Ayni zamanda kullanilacak performans degerlendirme yönteminin de isletmenin 
yapisina uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Çünkü iyi seçilmeyen ve iyi uygulanmayan bir performans 
degerlendirme yöntemi ile basariya ulasmak mümkün degildir. 

Performans degerleme amacina yönelik çesitli yöntemler gelistirilmistir. Klasik ve modern 
yöntemler olarak iki gruba ayrilan bu yöntemlerden, klasik yöntemler, sadece kisilik özelliklerini ve 
yeteneklerini temel alan belli standartlar üzerine kurulmus yöntemleri kapsamaktadir. Bu yöntemlerin ortak 
özelligi; degerlendirmenin gizliligi, degerlendirilenlerin degerleme sürecine aktif olarak katilmamalari ve 
degerlendirmelerin denetim, ceza ve ödüllendirmeye yönelik olmasidir. Modern performans degerlendirme 
yöntemleri de, modern yönetim düsüncesi dogrultusunda klasik performans degerlendirme yöntemlerinin 
uygulamadaki sakincalarini ortadan kaldirmak, objektif degerlendirmeler yapabilmek ve ortaya konulmus 
performans ile çalisanin gelecekte gösterecegi performans potansiyelini belirlemek için gelistirilmistir. Klasik 
ve modern performans degerlendirme yöntemlerinin disinda gelistirilen analitik performans degerlendirme 
yöntemlerinde ise tamamen yapilan is miktari veya çalisma kosullari temel alinarak degerlendirme yapilmis, 
isgörenin kisisel özellikleri degerlendirme disinda tutulmustur. 

Günümüzde her yönetici ve örgütün kendi gereksinimlerine en uygun düsecek bir yöntemi 
gelistirme çabasi içine girdigi görülmektedir. Her ne kadar her örgütün özellikleri o örgütün kendine özgü 
bir performans degerlendirme yöntemi uygulamasini gerektiriyorsa da, bu tür tutum ve uygulamalarin 
zamanla öznellige yol açtigi görülmektedir. Bu bakimdan degerlendirmenin bilimsel ölçütlere göre 
yapilmasina ve bu konuda evrensel olarak kabul edilen yöntemlerin her örgüt tarafindan kullanilmasina 
gerek vardir (Genç ve Demirdögen, 2000).  

 
3. ANALITIK PERFORMANS DEGERLENDIRME YÖNTEMLERI 

Performans degerlendirme amaciyla gelistirilen klasik ve modern yöntemler büyük oranda 
isgörenin kisisel özelliklerini temel alan yöntemlerdir. Bu eksikliklerin giderilmesi amaciyla gelistirilen 
analitik performans degerlendirme yöntemlerinde, yapilan isin sonuçlarina veya çalisma kosullarina dayali 
analitik degerlendirmeler yapilmaktadir. Çalismanin bu bölümünde analitik performans degerlendirme 
yöntemleri kapsaminda: hiz ölçümü yöntemi, westinghouse yöntemi, sentetik ölçüm yöntemi ve tarafsiz 
ölçüm yöntemi tanitilmis ve bu yöntemlerin uygulanmasina yönelik örnek çalismalara yer verilmistir.  

Performans standartlarinin belirlenmesi 

Performans beklentilerinin çalisanlara bildirilmesi 

Gerçeklesen performansin ölçülmesi 

Gerçeklesen performansin standartlar ile karsilastirilmasi 

Sonuçlarin çalisanlarla birlikte degerlendirilmesi 

Gerekliyse, düzeltici önlemlerin alinmasi 
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Hiz ölçümü yöntemi: Hiz ölçümü yöntemi sadece birim zamanda basarilan is miktarini temel 
alan bir performans degerlendirme yöntemidir. Yöntemde, çalisan ilk olarak birim zamanda yapilmasi 
beklenen is miktari temel alinarak, normalin altinda veya normalin üstünde olarak degerlendirilmektedir. 
Yapilan bu ön çalismanin ardindan çalisanin performans göstergesi ile standartlar karsilastirilarak kesin 
degerlendirmeler yapilir. Yöntemin etkin bir sekilde isleyebilmesi örgütte yapilmakta olan islere iliskin 
standart zamanlarin bilimsel yöntemlerle dogru bir sekilde belirlenmesine baglidir. Yöntemde % 100 
genellikle normal performansi gösterirken, % 110 operatörün % 10 daha hizli çalistigini, % 90 ise 
operatörün normalin % 90’i kadar çalistigini gösterir. Yöntemde kullanilan standartlar uzmanlarin yillar 
boyu edindikleri tecrübelerine bagli olarak belirlenir, fakat performans degerlendirme sürecinde yeni görev 
alan birisi arastirmacilar tarafindan yaygin isler için gelistirilmis olan standartlari kullanabilirler. Örnegin 
Niebel ve Freivalds (2003) tarafindan gelistirilmis olan örnek bir standart tablosu Tablo 1’de verilmistir. 
Tablo 1’de bir saatte 3 mil (4.83 km/saat) yürümek normal performans degeri olarak kabul edilmis ve buna 
bagli olarak diger hizlar degerlendirilmistir.  

 
Tablo 1. Hiz ölçümü klavuzu (Niebel ve Freivalds, 2003) 

Oran Dilsel degerlendirme Yürüme hizi (mph) 
0 Hareket yok 0 
67 Çok yavas, hantal 2 

100 Standart  3 
133 Çevik, basarili 4 
167 Çok hizli, becerikli 5 
200 Standart üstü  6 

             
 Bazi isletmeler performans degerlendirmede hiz ölçümünün ikinci uygulama seklini 
kullanmaktadirlar. Bu uygulamada standart performans degeri bir saatin 60 dakika olmasindan hareketle 
% 60 olarak belirlenmekte ve bu degere bagli olarak degerlendirme yapilmaktadir. Örnegin bir çalisanin 
performansi 80 olarak ölçülmüsse, bu çalisanin 80/60 ya da %133 oranindan hareketle normalin % 33 
üstünde çalistigina karar verilir. Eger yapilan performans ölçümü 50 olarak belirlenmisse çalisanin normalin 
% 83.3’ü kadar bir performans gösterdigine karar verilir. 
 Hiz ölçümü yöntemi özellikle az sayida çalisanin istihdam edildigi ve az sayida isin yapildigi 
KOBI’lerde uygulanabilir bir yöntemdir. Yapilan is tanimlarindan hareketle belirlenen standartlar temel 
alinarak bu islerde görevli çalisanlarin performanslari belirlenebilir. Bu yöntemin uygulanmasinda dikkate 
alinmasi gereken en önemli nokta belirlenen standartlarin çalisanlara bildirilmesi ve bu konuda fikir 
birliginin saglanmasidir.  
 Westinghouse yöntemi: Westinghouse sistemi, Westinghouse Elektrik Sirketi tarafindan 
gelistirilmis olan analitik performans degerlendirme sistemlerinden birisidir. Yöntem, isgören performansini 
ustalik, çaba, çalisma kosullari ve uyum faktörlerini temel alinarak degerlendirmekte ve bu faktörler belirli 
bir sayisal temel içinde siniflandirilmaktadir (Niebel ve Freivalds, 2003) . Siniflandirmada her faktör için ayri 
dilsel degerler kullanilmakta ve bu dilsel degerlere belirli sayisal puanlar verilmektedir. Degerlendirmede bir 
isgören her faktör temelinde ayri ayri degerlendirilmekte ve faktörler temelinde aldigi puanlar toplanarak 
çalisanin toplam performansi belirlenmektedir. Yöntemin uygulanmasina yönelik olarak düzenlenen örnek 
bir çalismada kullanilan faktör derece tablolari Tablo  2-5’de verilmistir (Lowry vd., 1940) . Tablo 2’de 
“ustalik” faktörüne iliskin, Tablo 3’de “çaba” faktörüne iliskin, Tablo 4’de “çikti kalitesi” faktörüne iliskin; 
Tablo 5’de ise “baglilik” faktörüne iliskin faktör dereceleri verilmistir.  
  

Tablo 2. Ustalik faktörü için faktör 
dereceleri 

 Tablo 3. Çaba faktörü için faktör 
dereceleri 

+0.15 A1 Harikulade  +0.13 A1 Çok fazla 
+0.13 A2 Harikulade  +0.12 A2 Çok Fazla 
+0.11 B1 Mükemmel  +0.10 B1 Mükemmel 
+0.08 B2 Mükemmel  +0.08 B2 Mükemmel 
+0.06 C1 Iyi  +0.05 C1 Iyi 
+0.03 C2 Iyi  +0.02 C2 Iyi 
0.00 D Orta  0.00 D Orta 
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-0.05 E1 Vasat  -0.04 E1 Vasat 
-0.10 E2 Vasat  -0.08 E2 Vasat 
-0.16 F1 Zayif  -0.12 F1 Zayif 
-0.22 F2 Zayif  -0.17 F2 Zayif 

  
Tablo 4. Çikti kalitesi faktörü için 

faktör dereceleri 
 Tablo 5. Baglilik faktörü için 

faktör dereceleri 
+0.06 A Ideal  +0.04 A Kusursuz 
+0.04 B Mükemmel  +0.03 B Mükemmel 
+0.02 C Iyi  +0.01 C Iyi 
  0.00 D Orta    0.00 D Orta 
-0.03 E Vasat  -0.02 E Vasat 
-0.07 F Zayif  -0.04 F Zayif 

 Performans degerlendirme faktörleri için belirlenen faktör dereceleri temel alinarak örnek bir 
performans degerlendirme yapilmis ve yapilan çalisma Tablo 6’da verilmistir. Yapilan örnekte isgören; 
ustalik, çaba, çikti kalitesi ve baglilik faktörleri açisindan degerlendirilmis ve bu degerlendirmeye bagli 
olarak isgörenin performans puani belirlenmistir. Yapilan degerlendirme sonucunda isgören performansi 
1.06 olarak belirlenmis ve isgörenin normal performans standartlarina göre % 6 daha iyi performans 
gösterdigi sonucuna varilmistir.          
 
Tablo 6. Westhinghouse yöntemi ile yapilan örnek degerlendirme (Niebel ve Freivalds, 2003) 

Faktörler  Degerlendirme Puan 
Ustalik C2 +0.03 
Çaba C1 +0.05 
Çikti kalitesi D 0.00 
Baglilik  E -0.02 

Matematiksel toplam +0.06 
Performans puani 1.06 

 
Westinghouse yöntemi degerlendirme sürecinde kullanilacak faktörler ya da faktörlere verilen 

sayisal puan degerleri degistirilerek farkli sektörlerde faaliyet gösteren KOBI’ler tarafindan kullanilabilecek 
bir yöntemdir. Yöntem özellikle isgörenlerin ayni faktörler temelinde degerlendirilebilecegi KOBI’ler için 
önemli maliyet ve zaman avantajlari saglar. Yöntemin uygulanmasinda dikkat edilmesi gereken en önemli 
nokta degerlendirmede kullanilacak faktörlerin belirlenmesi ve faktörlerin puanlandirilmasidir. Özellikle ayni 
faktörler temel alinarak isgören performansinin degerlendirilemeyecegi örgütlerde farkli is gruplari için 
farkli faktör puan planlarinin düzenlenmesi gerekir. 

Sentetik degerlendirme yöntemi: Sentetik degerlendirme yöntemi bir organizasyonda farkli 
islerde görevlendirilen isgörenlerin performanslarinin ölçülmesi amaciyla Morrow (1946) tarafindan 
gelistirilmis olan bir yöntemdir. Yöntemin isleyisinde isgörenlerin farkli islerdeki performans faktörleri Esitlik 
1’de verilen ifade ile hesaplanir. 

P=Ft / O *100         (1)  
Esitlik 1’de P performans faktörünü, Ft temel zamani, O Ft nin kullanildigi is için gözlenen ortalama 

zamani göstermektedir. Yöntemin uygulanmasinin son asamasinda, farkli isler için hesaplanan performans 
faktörlerinin ortalamasi alinarak isgören performansi belirlenmektedir. Yöntemin uygulanmasina yönelik 
örnek bir çalisma düzenlenmis ve yapilan çalisma Tablo 7’de verilmistir.  

Tablo 7. Sentetik degerlendirme için örnek bir çalisma 
Isler Gözlenen Zaman (O) 

(dakika) 
Temel Zaman (Ft) 

(dakika) 
Performans faktörü 

1 0.08 0.096 120 
2 0.22 0.278 126 
3 0.38 0.32 84 
4 1.41 1.48 105 

Ortalama performans 109 
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Yapilan örnek çalismada isgören performansi % 109 olarak belirlenmistir. Bu sonuç isgörenin 
normal standartlara göre % 9 daha iyi performans gösterdigi anlamina gelmektedir.  

Sentetik performans degerlendirme yöntemi isgörenlerin birbirine benzer yapida birden fazla iste 
görevlendirildigi KOBI’lerde uygulanabilir bir tekniktir. Yapilan gözlemler KOBI çalisanlarinin büyük 
bölümünün sadece tek bir is üzerinde çalismadigi, birbirine benzer yapida farkli islerde görevlendirildiklerini 
göstermektedir. Bu durum sentetik degerlendirmenin bu tür KOBI’lerde etkin bir sekilde kullanilabilecegini 
göstermektedir. Yöntemin uygulanmasinda dikkat edilmesi gereken iki önemli konu vardir; birincisi, temel 
zamanlarin objektif bir sekilde belirlenmesi ve bu asamada bilimsel yöntemlerin kullanilmasidir. Ikincisi ise 
gözlenen zamanlarin tek bir gözlemden hareketle degil, farkli zamanlarda yapilan gözlemlerden hareketle 
belirlenmesidir.  

Sentetik degerlendirme yöntemine alternatif olarak her is için bir standardin belirlenemedigi 
durumlarda Mundel ve Danner (1994) tarafindan gelistirilen “nesnel degerlendirme yöntemi” uygulanabilir. 
Bu yöntemde isgören performansi is zorluk katsayisina bagli olarak belirlenir. Is zorluk katsayisi; “vücut 
kullanim orani”, “ayak kullanimi”, “iki el kullanimi”, “el-göz koordinasyonu”, “agirlik kaldirma ve direnç 
karsilama” gibi faktörler temel alinarak belirlenir. Mundel ve Danner (1994) tarafindan farkli isler için is 
zorluk katsayilari yüzde olarak belirlenmistir. 

Çok ölçütlü karar verme yöntemleri: Performans degerlendirme sürecinde etkin olarak 
kullanilacak analitik yöntemlerden biriside çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden olan Analitik Hiyerarsi 
Prosesi (AHP) yöntemidir. AHP yöntemi performans degerlendirmede kullanilan nitel ve nicel faktörleri ayni 
anda degerlendirme sürecine dahil etmekte ve bu faktörler için öncelikler belirlemektedir. Belirlenen bu 
öncelikler ile farkli çalisanlar faktörler temelinde degerlendirilmekte ve her faktör için yapilan 
degerlendirmeler toplanarak toplam çalisan performansi belirlenmektedir. Literatürde AHP ile performans 
degerlendirmeye yönelik farkli çalismalar yapilmistir. Özdemir (2002) bir isletme için tasarlamis oldugu 
performans degerlendirme sisteminde AHP yöntemini kullanmistir. Dagdeviren ve Kurt (2005) ise 
performans degerlendirme sürecinde AHP ve bulanik mantik yöntemlerini bütünlesik olarak kullanan bir 
model gelistirmislerdir. Çok ölçütlü karar verme yöntemleri az sayida isgörenin istihdam edildigi KOBI’ler 
için ekonomik bir yöntem degildir. Isgören sayisinin fazla oldugu ve isgörenlerin ayni faktörler temelinde 
degerlendirilebilecegi KOBI’ler için uygun yöntemlerdir. Yöntemlerin en önemli avantajlari karar verme 
sürecine birden fazla karar vericiyi dahil edebilmesi ve nicel ve nitel faktörleri ayni zeminde 
degerlendirebilmesidir. Bu avantajlar çalismanin sonuçlarina yönelik olasi itirazlari önemli ölçüde 
azaltmaktadir. Yöntemlerin uygulanmasina yönelik örnek çalismalar verilen referanslardan veya yazarlarla 
iletisim kurularak elde edilebilir.    
 
4. SONUÇ  
 Geçmiste stratejik planlamanin temelinde sadece finansal kaynaklarin etkili kullanimini yer alirken, 
günümüzde isletmeler insan kaynaklarini da bir yatirim araci olarak görmeye baslamislardir. Isletmeler bu 
kaynaktan en etkin sekilde faydalanabilmek için çesitli çalismalar yapmislar ve performans degerlendirmeyi 
de bu süreçte etkili bir yönetim araci olarak kullanmislardir. 
 Performans degerlendirme için önceleri bir isgörenin isindeki basarisina iliskin degerinin takdir 
edilmesi seklinde yapilan tanimlama zaman içerisinde isgörenlerin görevlerini ne ölçüde iyi yaptiklarinin, 
eksikliklerinin ve gelisme potansiyellerinin belirlenmesine iliskin çabalarin tümüne dönüsmüstür. 
Performans degerlendirme, ortak bir çalisma, bilgi alisverisi, sorumluluk paylasimi ve gelismeyi saglayan bir 
süreç olup, örgütsel ve kisisel gelisimi saglama amacina hizmet eden bir örgüt gelistirme araci olarak 
düsünülmektedir. Bu nedenle organizasyon açisindan oldugu kadar çalisanlar açisindan da önem 
tasimaktadir. 
 Performans degerlendirme sürecinin önemli adimlarindan birisi degerlendirme yönteminin 
belirlenmesidir. Büyük isletmeler bu amaçla kendilerine özgü degerlendirme yöntemlerini gelistirirken, 
KOBI’lerde degerlendirmenin daha çok yöneticilerin kisisel yargilarina bagli olarak yapildigi görülmektedir. 
Bu tür tutum ve uygulamalar zamanla öznellige yol açmakta ve çalisanlar arasinda huzursuzluga neden 
olmaktadir. Bu bakimdan degerlendirmenin bilimsel ölçütlere göre yapilmasina ve bu konuda evrensel 
olarak kabul edilen yöntemlerin KOBI’ler tarafindan kullanilmasina gerek vardir. 
 Bu çalismada KOBI’lerde performans degerlendirme amaciyla kullanilabilecek analitik performans 
degerlendirme yöntemleri tanitilmis ve bu yöntemlerin uygulamalarina yönelik örnek çalismalara yer 
verilmistir. Tanitilan yöntemler KOBI’lerde performans degerlendirme sürecinin bilimsel bir içerik 
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kazanmasini saglayacak yapida olan yöntemlerdir. KOBI’lerde istihdam edilen isgörenlerin birbirine benzer 
yapida farkli islerde görevlendirilmesi, yapilan isler için standartlarin daha kolay belirlenebilmesi ve 
isgörenlerin büyük isletmelere göre yöneticileri tarafindan daha iyi taninmasi nedeniyle analitik performans 
degerlendirme yöntemleri KOBI’ler için daha uygun yöntemlerdir. 
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ÖZET 

Personel performansi bir isletmenin toplam performans düzeyini etkileyen faktörlerin basinda 
gelmektedir. Bu nedenle personel performansinin iyilestirilmesi ve artirilmasi her isletme için büyük önem 
tasimaktadir. Bu amaçla isletmelerin etkili bir performans yönetim sistemi kurmalari gerekir. Performans 
yönetimi, stratejik bir kontrol sürecini içerir. Bu süreç, stratejilerin basarili bir sekilde uygulanmasi için 
gerekli davranislarin neler oldugunu belirleyecek ve insanlari stratejilerin elde edilmesine dogru 
yönlendirmeyi saglayacak bir performans degerlendirmesini gerektirir. Bu çalismada Türkiye BT sektöründe 
faaliyet gösteren isletmelerin performans degerlendirme konusundaki uygulamalarina iliskin bilgi 
toplayarak bir durum saptamasi yapilmistir. Arastirmaya katilan BT isletmelerinin hepsi (formel ya da 
informel olarak) performans degerlemesi yaptiklarini ifade etmislerdir. Ancak elde edilen bulgularin 
degerlendirilmesinden sonra BT isletmelerinin performans degerleme sistemlerinde önemli eksikliklerin 
bulundugunu söylemek yanlis olmayacaktir. Bunun sorumlusu olarak isletmelerin çok azinda insan 
kaynaklari bölümü bulunmasi nedeniyle etkili bir performans degerlemesi yapmak için gerekli uzmanlik 
bilgisine sahip olmamalari gösterilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Performans degerlendirmesi, insan kaynaklari yönetimi, BT isletmelerinde 
insan kaynaklari yönetimi, verimliligin artirilmasi. 
 
1. GIRIS 

Verimlilik, geleneksel olarak, üretim yapan bir sistemin girdileri ile çiktilari arasindaki iliskilere göre 
tanimlanmaktadir. Bu bakis açisi, organizasyonun kaynaklarinin ne kadar ekonomik kullanildigini gösterir. 
Bu açidan bakildiginda, kaliteli bir ürünün üretilmesi ya da müsteri tarafindan istenen bir hizmetin 
sunulmasi gözardi edilmektedir (Williams, 1998).  Ancak günümüzün farkli müsteri isteklerini ve 
beklentilerini karsilayabilmek ve güçlü rakiplerle basa çikabilmek için geleneksel verimlilik anlayisinin 
yetmesi ya da bir baska deyisle müsterileri önemsemeyen, sadece etkenlik (efficiency) üzerinde duran 
uygulamalarin basarili olmasi mümkün degildir (Rolstadas, 1995). 

Verimliligi artirmak için teknolojinin, çesitli yönetim tekniklerinin, sistemlerin ve prosedürlerin 
kullanilmasi gerekmektedir. Ancak bilgi teknolojisi isletmeleri gibi pazarlama, satis ve hizmet agirlikli 
isletmelerde verimlilik artirma amaçlarinin personelin performansiyla iliskilendirilmesi ve örnegin, satisi 
yapilan ürün sayisi, hizmet edilen müsteri sayisi, yeni edinilen veya memnuniyetleri saglanarak geri 



 465 

kazanilan ya da tekrar gelmesi saglanan müsteri sayisi, yapilan isin, sunulan hizmetin kalitesi vb.  
yükseltilerek verimliligin artirilmasi mümkündür. 
 
2. PERSONEL PERFORMANSI ILE VERIMLILIK ILISKISI 

Bir isletmenin toplam performans düzeyini etkileyen çesitli faktör vardir. Bu faktörlerin basinda 
personel performansi gelmektedir. Bir isletme organizasyonu ancak onun personelinin performansi kadar 
iyi olabilir. Bu görüsü kanitlamak için ABD’de performans yönetimi ile isletmelerin finansal basarilari 
arasinda baglanti olup olmadigi üzerine yapilan bir arastirmada, personelin dikkatini performans üzerinde 
odaklayan ve yüksek performansi ödüllendiren bir programi olan isletmelerin is sonuçlarinda önemli 
iyilesmeler oldugu görülmüstür. Bu iyilesmeler daha yüksek kârlar, daha iyi para akisi, daha güçlü borsa 
performansi ve daha yüksek hisse senedi degerleri, verimlilikte önemli kazanimlar, personel basina daha 
yüksek satis geliri ve personel sayisinda daha düsük bir artis seklinde olmustur (McDonald, Smith, 1995 ve 
Donnine, 1997) .  

Yüksek performansli personelin isletmenin verimliligini ve kârliligini dogrudan etkiledigi bilinen ve 
dogrulugu onaylanan bir gerçektir. Ortalama bir personel ile yüksek performansli bir personelin verimliligi 
arasindaki farki ortaya koymak amaciyla yapilan bir arastirma, bu konuya önem verilmesi gerektigini bir 
kez daha ortaya koymustur. Bu arastirmada söz konusu farkin, üst yönetim düzeyinde yüzde 48’den, orta 
kademe yöneticiler ve uzmanlarda da yüzde 32 ve daha fazla, diger çalisanlarda yaklasik yüzde 19 oldugu 
tespit edilmistir (Beatty). Bu nedenle isletmelerin personelin performansini artiracak bir performans 
yönetimi sistemine sahip olmalari gerekir. 
 
3. BILGI TEKNOLOJISI ISLETMELERINDE PERSONEL PERFORMANSININ ARTIRILMASININ 
ÖNEMI 

Bilgi teknolojisi (BT) sektöründe donanim teknolojisi üretimi (Örnegin, merkezi islem birimi veya 
bellek yongalari üretecek bir mikroislemci tesisinin kurulmasi vb.) disinda yer alan bazi alanlarda herhangi 
bir is yapabilmek/kurabilmek için gereken baslangiç sermayesi (business entry) çok azdir. BT sektöründe 
bir fikir yaratildiktan sonra, iki üç arkadasin bir araya gelerek, hatta tek bir kisinin bile, bu fikri ise 
çevirebilme olasiligi yüksektir. Bunu gerçeklestirebilmek için en önemli sermaye, insanin beyin gücüdür 
(Kargan, E.). Bu nedenle BT sektöründe hem küçük, hem de büyük isletmelerin bulunmasina ragmen, 
özellikle bilgisayar sistemlerinin dizayni ve ilgili hizmetlerdeki ortalama isletmeler göreceli olarak küçüktür; 
isletmelerin yaklasik yüzde 80’i ortalama bes kisi istihdam etmektedir. Çogu küçük isletme bir pazar nisini 
ticari kazanca dönüstürmeyi umarak ise baslamaktadir (Computer Systems Design and… 2004-05) Bu 
nedenle BT sektöründe yer alan isletmelerin çok büyük bir kismi KOBI niteligindedir. 

Genç, dinamik ve hizla büyüyen BT sektöründe faaliyet gösteren bu isletmeler hem ürünlerini ve 
hizmetlerini pazarlamak için, hem de istihdam edecekleri ve ettikleri insanlar için küresel alanda rekabet 
etmek durumundadirlar. BT isletmelerinin önce hayatta kalabilmek ve daha sonra da rekabette basarili 
olabilmek için verimli olmalari zorunludur. Verimliligin artirilmasi, daha yüksek üretim yapilmasi ya da daha 
az girdiyle daha çok çikti üretilmesi amaçlarini içerir. Verimliligin çok ileri donanimlarin ve yazilimlarin 
alinmasi, kaynaklarin optimum kullanilmasi, yeni karar verme tekniklerinin uygulanmasi, yeni sistemlerin, 
prosedürlerin ya da yöntemlerin kullanilmasi vb. yoluyla artirilmasi mümkündür. Ancak bunlarin rakip 
isletmeler tarafindan da kullanilmasi olasidir. Asil fark yaratacak unsur isletme için çalisan “insan”lar ve bu 
insanlarin gösterecekleri performanslaridir.   

Fiziksel bir üretime dayanan organizasyonlarda çalisanlarin performanslarini ölçmek ve 
degerlendirmek oldukça kolaydir. Genellikle üretilen miktar ölçülür ve bu ölçü çalisanin önceki üretimiyle 
kiyaslanir. Ancak bilgiye dayali organizasyonlarda bu yöntemi kullanma olanagi bulunmamaktadir. Bilgi 
odakli çalisanlarin performanslarini ölçmek ve degerlendirmek yalnizca daha güç olmakla kalmayip ayni 
zamanda çok daha önemli olmaya baslamistir. Çünkü çalisanlarin ortaya koydugu degerler içinde soyut 
olanlarin payi artmakta ve bunlarin organizasyonun sonuç basarisindaki rolü ve önemi yükselmektedir. Bu 
nedenle bilgi teknolojisi isletmelerinde çalisanlarin performanslarini degerlemek kritik bir önem 
kazanmaktadir. Bilgi çalisanlarinin performanslarini degerlendirirken yalnizca sagladiklari açik ve dogrudan 
getiriler üzerine odaklanmak adil ve dogru olmayacaktir. OBT isletmelerinde organizasyona sayginlik 
kazandiran, uzun dönemli olarak degerini artiran, sektöründe liderlik konumuna ulasmasina yardim eden 
ya da nitelikli çalisanlar için organizasyonu daha çekici kilan tüm çabalar degerlidir ve degerlendirilmelidir  
(Bozbulut, 2003). 
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4. VERIMLILIGI ARTIRMANIN BIR ARACI OLARAK PERFORMANS DEGERLENDIRMESI 
Performans yönetim sisteminin BT isletmelerinde kurularak isletilmesinin temel amaçlari örgütsel 

amaçlar ve stratejiler ile performans degerlendirme arasinda baglanti kurmak, örgütün kültürünü 
güçlendirmek, personelin katilimini saglamak, etkili gruplar gelistirmek, etkili idari kararlar vermek ve 
personelin performansini artirarak sürekli gelisimini saglamak olabilir. Bu amaçlarin gerçeklestirilmesi 
sonucunda BT isletmeleri varolan insan kaynaklarindan en etkili ve verimli bir sekilde yararlanabilecekler, 
örgütsel etkililiklerini artirabilecekler ve rekabet avantaji kazanabileceklerdir (Benligiray, 1999). 

Performans yönetimi, stratejik bir kontrol sürecini içerir. Bu süreç, stratejilerin basarili bir sekilde 
uygulanmasi için gerekli davranislarin neler oldugunu belirleyecek ve insanlari stratejilerin elde edilmesine 
dogru yönlendirmeyi saglayacak bir performans degerlendirmesini gerektirir (Adams, Embley, 1988). 
Performansin ölçülmesi ve degerlendirilmesi, yönetimin kontrol isleviyle ilgili çok önemli bir asamadir. 
Performans yönetiminin etkililigini belirleyecek olan performans degerlendirme sistemi dikkatle planlanmali 
ve uygulanmalidir. Çünkü performans yönetimi sistemindeki herhangi bir aksaklik performans yönetimi ile 
ilgili bütün çabalari bosa çikaracak olumsuz sonuçlar doguracaktir. 
 
5. ARASTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMI 

Bu arastirma ile Türkiye BT sektöründe faaliyet gösteren isletmelerin performans degerlendirme 
konusundaki uygulamalarina iliskin bilgi toplayarak bir durum saptamasi yapilmasi amaçlanmistir. BT 
sektörü için bir ilk olan bu çalismanin, BT isletmelerinin performans degerlendirme faaliyetlerinin daha etkili 
olmasina akademik bir katki yapmasini ve bundan sonra yapilacak diger akademik çalismalar için de bir ön 
çalisma, karsilastirma yapma olanagi yaratacak bir temel olusturmasini dileriz.  

Arastirmanin kapsamini TÜBISAD üyeleri olusturmustur. 1979 Yilinda kurulan TÜBISAD’in BT 
isletmelerinden olusan 160’a yakin (Temmuz-2005 itibariyle 159) bir üye grubu vardir. Üyelerinin 
olusturdugu islem hacminin BT sektörü içindeki payi yüzde 90’in üzerindedir (http://www.tubisad.org.tr).  

Arastirmada kullanilan anket formu hazirlanirken Uyargil, Özçelik ve Dündar tarafindan yapilan 
Cranfield Uluslararasi Stratejik Insan Kaynaklari Yönetimi Arastirmasi, 1999-2000 Türkiye Raporu’ndan 
yararlanilmistir. Anket dört bölümden olusmustur. Birinci bölüm, anketi yanitlayan isletmelere; ikinci bölüm, 
anketi yanitlayan kisiye; üçüncü bölüm, anketi yanitlayan isletmelerin insan kaynaklari yönetimlerine ve 
bölümlerine; dördüncü bölüm de bazi insan kaynaklari yönetimi uygulamalarina iliskin sorulari 
içermektedir. Genis kapsamli olan bu arastirmanin bilgi teknolojisi isletmelerinde performans yönetimine 
iliskin bölümü bildiri konusu yapilmistir. 

Arastirmanin BT isletmeleri ile yapildigi ve bu isletmelerdeki kisilerin bilgisayar ve iletisim 
teknolojisini yogun bir sekilde kullandiklari dikkate alinarak, anket formunun bilgisayar ortaminda 
hazirlanarak ilgili kisilere e-posta yoluyla gönderilmesi tercih edilmistir. Anketin dogru kisinin eline 
ulasmasini saglamak üzere her isletmeye önceden tek tek telefon edilmis, ilgili kisiyle (Varsa insan 
kaynaklari yöneticisi, yoksa, insan kaynaklari yönetiminden sorumlu üst düzey yöneticilerden biri ile) 
görüsülmüs, arastirmanin amaci ve kapsami hakkinda bilgi verilmis, e-posta adresi istenmis ve es zamanli 
olarak anket gönderilmistir. Bazi isletmelerin web sayfalari olmadigi ya da ulasilamadigi, bazilarinin telefon 
numaralari geçersiz oldugu ya da bazilarinin da listede yer almalarina ragmen faaliyetlerini durdurmus 
olmalari nedeniyle TÜBISAD üyeler listesindeki her isletmeye ulasilamamistir. Listede yer alan bazi 
isletmeler ayni holdinge ait, tek merkezden yönetilen isletmeler olduklari, bazilari da küçük yan kuruluslar 
olduklari için ve 5 isletme sahibi de çesitli gerekçelerle bastan anket formunu doldurmayi reddettikleri için 
anket formu sadece 123 isletmeye gönderilmistir. Yaklasik 6 ay boyunca (Subat-Agustos 2005) 
yanitlamayan isletmelerin birkaç kez uyarilmasina ragmen, 44 isletmeden yanit gelmistir. Ancak bu 
isletmelerden 4’ü personel sayilari açisindan KOBI tanimina uymamalari nedeniyle elenmis ve 40 isletme 
degerlendirme kapsamina alinmistir. Bu durumda geri dönüs orani %32,5 olarak gerçeklesmistir.  
 
6. ARASTIRMAYA KATILAN ISLETMELER HAKKINDA BILGI 

Arastirmaya katilan isletmeler personel sayilari bakimindan 3 gruba ayrilmistir. 1. grupta personel 
sayisi 0-9 arasinda olan 5 mikro isletme, ikinci grupta personel sayisi 10-49 olan 23 küçük isletme ve 
üçüncü grupta da personel sayisi 50-249 olan 12 orta büyüklükte isletme yer almistir. Isletmeler personel 
sayilarina göre gruplandirilirken www.kobinet.org.tr’den yararlanilmistir. 

Arastirmaya katilan isletmeler birden fazla alanda faaliyet göstermektedir. Isletmelerin 21’i BT 
donanimi, 17’si yazilim, 19’u hizmet, 7’si tüketim malzemeleri ve 8’i de telekom donanimi alaninda faaliyet 
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gösterdiklerini bildirmislerdir. Tablo 1’de isletmelerin faaliyet alanlarinin büyüklüklerine göre dagilimlarini da 
incelemek mümkündür. 
 

Tablo 1. Isletmelerin Faaliyet Alanlarina Göre Dagilimlari 
                                                                                                          Dagilim 
 0-9 10-49 50-249 
BT Donanimi 1 12 8 
Yazilim 4 8 5 
Hizmet 1 12 6 
Tüketim Malzemeleri -- 5 2 
Telekom Donanimi 1 2 5 

 
Arastirmaya katilan isletmelerin 18’i (%45) tek bir isyeri olan bagimsiz bir isletme, 10’u (%25) 

birden fazla isyeri olan bagimsiz bir isletme, 7’si (%18) uluslar arasi bir grubun yan kurulusu/bölümü, 4’ü 
(%10) ulusal bir grubun sirket genel merkezi ve 1’i de (%2) ulusal bir kurulusun yan grubu/bölümüdür 
(Bkz. Tablo 2). 
 

Tablo 2. Isletmelerin Yapisal Özelliklerine Göre Dagilimlari 
 Dagilim 
 0-9 10-49 50-249 Toplam 

% 

Tek Bir Isyeri Olan Bagimsiz Bir Isletme 5 10 3 18 45 
Birden Fazla Isyeri Olan Bagimsiz Bir Isletme -- 6 4 10 25 
Uluslar Arasi Bir Grubun Yan Kurulusu/Bölümü -- 3 4 7 18 
Ulusal Bir Grubun Sirket Genel Merkezi -- 3 1 4 10 
Ulusal Bir Kurulusun Yan Grubu/Bölümü -- 1 -- 1 2 

Toplam 40 100 
 

Uluslar arasi baglantisi olan isletmelerden 2’sinin genel merkezi Almanya, 6’sinin da ABD’dir. Diger 
32 isletmenin genel merkezleri Türkiye’dedir. Tablo 3’de görüldügü gibi, arastirmaya katilan isletmelerin 
6’si 1982-1985, 12’si 1986-1989, 8’i 1990-1994, 10’u 1995-1999 ve 6’si da 2000-2002 yillarinda 
kurulmustur. Ayrica bu isletmelerin yaklasik yarisi (21’i) ulusal pazarda faaliyet gösterirken, 7’si dünya, 4’ü 
de Avrupa pazarinda faaliyet göstermektedir. 
 

Tablo 3. Isletmelerin Kurulus Yillarina ve Faaliyette bulunduklari Pazar Düzeylerine Göre 
Dagilimlari 

                                                                                                          Dagilim 

Kurulus Yillari 0-9 10-49 50-249 
1982-1985 1 4 1 
1986-1989 -- 8 2 
1990-1994 -- 4 4 
1995-1999 3 4 3 
2000-2002 1 3 2 
Pazar Düzeyleri 
Ülke Içi-Yerel Pazar 1 1 2 
Ülke Içi-Bölgesel Pazar 1 3 -- 
Ulusal Pazar 3 11 9 
Avrupa Pazari -- 4 -- 
Dünya Çapinda Pazar -- 7 -- 
Diger (Türk Cumhuriyetleri) -- -- 1 

 
Isletmelerin tümünde istihdam edilen personelin yüzde 36’si kadin, yüzde 64’ü erkektir (Bkz. Tablo 

4). Personelin yüzde 19’u mühendis, yüzde 20’si uzman, yüzde 27’si isçi olarak çalismaktadir. Mikro 



 468 

büyüklükteki isletmelerde yönetici pozisyonlarinin toplam personele orani yüzde 22 iken, küçük 
isletmelerde bu oran yüzde 18, ort a boy isletmelerde ise, yüzde 11’dir. 

Arastirmaya katilan isletmelerde personelin ortalama kidemi 4,8 yildir. Personelin kideminin 17 
isletmede 2-3 yil, 12 isletmede 4-5 yil, 6 isletmede 6-8 yil ve 3 isletmede de 10-12 yil oldugu bildirilmistir. 

Ayrica arastirmaya katilan isletmelerin 19’u ISO 9000 belgesine sahiptir. Isletmelerin 12’sinde ayri 
bir insan kaynaklari bölümü varken, 28’inde yoktur. 
 
7. ARASTIRMANIN BULGULARI 

Arastirmaya katilan isletmelerin hepsi (formel ya da informel olarak) performans degerlemesi 
yaptiklarini ifade etmislerdir. Tablo 5’de görüldügü gibi isletmelerin 29’u yöneticileri, 34’ü mühendisleri, 
33’ü uzmanlari, 27’si büro elemanlarini ve 16’si da isçileri performans degerlendirme sistemine dahil 
etmislerdir. 
 
Tablo 4. Isletmelerin Personel Sayilarina, Personelin Cinsiyetlerine, Mesleklerine ve Yönetici 

Pozisyonlarina Göre Dagilimlari 

Personelin 
Cinsiyetine  

Göre Dagilim 

Personelin Mesleklerine  
Göre Dagilim 
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5 13 23 36 11 15 7 1 2 8 0-9 
%12 %36 %64 %1 %31 %42 %19 %2 %6 %22 
23 222 471 693 175 94 141 135 148 122 10-49 

%58 %32 %68 %26 %25 %14 %20 %19 %22 %18 
12 733 1231 1964 336 429 325 583 291 221 50-249 

%30 %37 %63 %73 %17 %22 %17 %30 %14 %11 
968 1725 522 538 473 719 441 351 Toplam 40 
%36 %64 

2693 
%19 %20 %18 %27 %16 %13 

 
Etkili bir performans degerleme sisteminin temellerinin atilmasinda personelden neyin beklenmesi 
gerektiginin belirlenmesi esastir. Bu nedenle performans degerleme sürecinin baslangiç ve en temel 
asamasi performans planlamasidir. Planlama, örgütün ve personelin performansinin iyilestirilmesi ve 
gelistirilmesi için ne yapilmasi gerektiginin, nasil yapilacaginin, ne zaman harekete geçileceginin ve 
sorumluluklarin kimler tarafindan üstlenileceginin belirlenmesi sürecidir. Bu süreç örgütün amaçlarini ve 
politikalarini belirleyen ve bunlara iliskin stratejilerin ve taktiklerin neler olacagini kararlastirmaya yardim 
eden bilgilerin toplanmasiyla baslar. Yapilan arastirmalardan ve toplanan bilgilerden yararlanilarak 
gelecege dönük tahminlerde bulunulabilir. Daha sonra amaçlar ve hedefler belirlenir ve bunlara ulasilmasi 
için gerekli faaliyetler ile bu faaliyetlerden hangi sonuçlarin beklendigi belirtilir. 
 

Tablo 5. BT Isletmelerinde Performans Degerleme Sistemi Uygulanan Personel Gruplarina 
Göre Dagilim 

 Dagilim 
Yöneticiler 29 
Mühendisler 34 
Uzmanlar 33 
Büro elemanlari 27 
Isçiler 16 

 BT isletmelerinde personel performansinin planlanmasi açisindan bakildiginda, isletmelerin yüzde 
75’inde yazili olarak temel isletme hedeflerinin,  yüzde 60’inda temel isletme stratejilerinin, yüzde 30’unda 
insan kaynaklari stratejilerinin, yüzde 33’ünde de insan kaynaklari politikalarinin belirlenmis oldugu 
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görülmektedir. Ayrica 31 isletmede (%78) is tanimlari ve is gerekleri  varken, 6 isletmede (%15) yoktur, 3 
isletmede (%7) ise,  hazirlanma asamasindadir (Bkz. Tablo 6). 

Tablo 6. BT Isletmelerinin Temel Isletme Hedeflerinin, Stratejilerinin, Insan Kaynaklari 
Stratejilerinin, Politikalarinin ve Is Tanimlarinin Bulunmasina Göre Dagilimlari 

 Yazili Olarak Vardir Vardir Ama Yazili 
Degildir 

Yoktur 

30 10 -- Temel Isletme Hedefleri 
% 75 %25 -- 

24 16 -- Temel Isletme Stratejileri 
%60 %40 -- 
12 21 7 Insan Kaynaklari Stratejileri 

% 30 % 53 %17 
13 23 4 Insan Kaynaklari Politikalari 

%33 % 58 %9 

 Var Yok Hazirlanma 
Asamasinda 

31 6 3 Is Tanimlari ve Is Gerekleri 
%78 %15 %7 

Personelin performansinin planlanmasinda en zor asama neyin ölçülmesi ve degerlendirilmesi 
gerektigine karar vermektir. Performans kriterleri, degerlendirilecek bir bireyin, bir grubun ya da bir 
organizasyonun performanslarinin degerlendirilmesi sirasinda temel alinacak performans boyutudur. 
Performans kriteri “performansin en önemli unsuru nedir?” sorusunun cevabini verecektir. Bir baska deyisle 
kriter amaçlar/hedefler mi, çiktilar mi, sonuçlar mi, yetkinlikler mi olmalidir? Tablo 7’de görüldügü gibi, 
performans degerlendirme sürecinde isletmelerin 27’si (%68) amaçlari/hedefleri, 12’si (%30) çiktilari, 23’ü 
(%58) sonuçlari, 24’ü de (%60) yetkinlikleri kullandiklarini ifade etmislerdir. 

Tablo 7. BT Isletmelerinin Performans Degerleme Sürecinde Kullandiklari Kriterlere Göre 
Dagilimlar 

 Amaçlar/Hedefler Çiktilar Sonuçlar Yetkinlikler 
27 12 23 24 Kullaniyor 

%68 %30 %58 %60 
13 28 17 16 Kullanmiyor 

%32 %70 %42 %40 
Arastirmaya katilan isletmeler yöneticilerin, mühendislerin ve uzmanlarin performans degerlendirme 

sürecinde öncelikle amaçlari/hedefleri, ikinci sirada yetkinlikleri ve üçüncü olarak da sonuçlari 
kullanmaktadirlar (Bkz. Tablo 8). 

Tablo 8. BT Isletmelerinin Farkli Personel Gruplari Için Performans Degerlendirme 
Süreçlerinde Kullandiklari Krit erlere Göre Dagilim 

Performans Degerlendirme Kriterleri 
Personel Gruplari 

Amaçlar/Hedefler Çiktilar Sonuçlar Yetkinlikler 

Yöneticiler 22 7 17 18 
Mühendisler 22 8 21 19 
Uzmanlar 18 10 19 20 
Büro elemanlari 6 6 14 13 
Isçiler 8 7 10 6 

Tablo 9’dan BT isletmelerinin is tanimlarinin, yazili olarak belirlenmis temel isletme hedeflerinin, 
stratejilerinin ve insan kaynaklari stratejilerinin bulunmasinin performans degerlemede kullandiklari 
kriterlerle iliskisi bulunup bulunmadigi hakkinda bir fikir edinmek mümkündür.  

Tablo 9. BT Isletmelerinin Is Tanimlarinin, Temel Isletme Hedeflerinin, Stratejilerinin ve 
Insan Kaynaklari Stratejilerinin Bulunmasinin Performans Degerlemede Kullandiklari 

Kriterlere Göre Dagilimlari 
 Amaçlar/Hedefler Çiktilar Sonuçlar Yetkinlikler 

Var 23 8 20 22 
Yok 4 2 3 2 Is Tanimlari 
Hazirlanma Asamasinda 2 2 -- -- 

 

Temel Isletme Yazili Olarak Var 23 8 19 21 
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Hedefleri Var Ama Yazili Degil 4 4 4 3 
 

Yazili Olarak Var 18 8 18 20 Genel Isletme 
Stratejileri Var Ama Yazili Degil 8 5 6 5 

 

Yazili Olarak Var 10 4 10 12 
Var Ama Yazili Degil 11 6 11 9 IK Stratejileri 
Yok 6 2 2 3 

Performans degerleme sürecinde yetkinlikleri kullanan isletmeler iletisim, insan iliskileri, temsil etme, 
liderlik, planlama, ekip olusturma gibi yetkinlikleri daha çok kullanmayi tercih ettiklerini ifade etmislerdir. 
Arastirmaya katilan BT isletmelerinin kullandiklari yetkinliklere göre dagilimlari Tablo 10’da yer almaktadir. 
Buna göre BT isletmelerinin kullandiklari diger yetkinlikler sirasiyla kaynak kullanimi, kontrol etme, 
koordine etme, karar verme, hedef saptayabilme ve öncelikleri belirleyebilme, yenilik ve degisim, 
örgütleme, motive etme, analiz ve sentez ve yetki devretmedir. 

Tablo 10. BT Isletmelerinin Performans Degerleme Süreçlerinde Kullandiklari Yetkinliklere 
Göre Dagilim 

Yetkinlikler Dagilim Yetkinlikler Dagilim 
Iletisim 24 Koordine etme 17 
Insan iliskileri 23 Karar verme 14 
Temsil etme    20 Hedef saptayabilme ve öncelikleri belirleyebilme 15 
Liderlik 20 Yenilik ve degisim 11 
Planlama 19 Örgütleme 10 
Ekip olusturma 18 Motive etme 10 
Kaynak kullanimi 17 Analiz ve sentez 9 
Kontrol etme 17 Yetki devretme 6 

 
BT isletmelerinin büyük bir kisminda üstler astlari degerlendirmektedir. Bunu, Tablo 11’de de 

görüldügü gibi, personelin kendi kendisini degerlendirmesi, dis müsterilerin, tedarikçilerin ve iç müsterilerin 
hizmet aldiklari personeli degerlendirmesi izlemektedir. Çok az sayidaki isletmede astlar üstlerini, ayni 
düzeyde çalisanlar ve ekip üyeleri birbirlerini degerlendirmektedir.  

Performans degerlendirme sonuçlari büyük çogunluk tarafindan (35 isletme) performansa dayali 
ücret ödemelerinde kullanilmaktadir. Bunun yani sira isletmelerin 22’si, bireysel egitim ihtiyaçlarinin 
belirlenmesinde; 20 isletme, terfi edecek kisilerin belirlenmesinde; 17 isletme, isin ve akisinin yeniden 
düzenlenmesinde; 14 isletme, örgütsel egitim ihtiyaçlarinin saptanmasinda; 13 isletme, kariyer planlama ve 
gelistirme sistemine girdi saglanmasinda performans degerleme sonuçlarindan yararlandiklarini ifade 
etmislerdir (Bkz. Tablo 11). 

Tablo 11.  BT Isletmelerinde Performansin Kim/Kimler Tarafindan Degerlendirildigine ve  
Performans Degerlendirme Sonuçlarinin Hangi Alanlarda Kullanildigina Göre Dagilim 

                                                                                                                                                         Dagilim 
Üstler astlarini degerlendirir. 34 
Personel kendisini degerlendirir. 16 
Dis müsteriler hizmet aldiklari personeli degerlendirir. 13 
Tedarikçilerimiz birlikte çalistiklari personelimizi degerlendirir. 9 
Iç müsteriler hizmet aldiklari personeli degerlendirirler. 8 
Astlar üstlerini degerlendirir. 7 
Ayni düzeyde çalisanlar birbirlerini degerlendirir. 7 

Performansin Kim/Kimler 
Tarafindan Degerlendirildigi 

Ekip üyeleri birbirlerini degerlendirirler. 6 
   

Performansa dayali ücret ödenmesinde 35 
Bireysel egitim ihtiyaçlarinin saptanmasinda 22 
Terfi edecek kisilerin belirlenmesinde 20 
Isin ve akisinin yeniden düzenlenmesinde 17 
Örgütsel egitim ihtiyaçlarinin saptanmasinda 14 
Kariyer planlama ve gelistirme sistemine girdi saglanmasinda 13 

Performans Degerlendirme 
Sonuçlarinin Hangi Alanlarda 
Kullanildigi 

Diger 1 
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Tablo 12’den BT isletmelerinde performansin kim tarafindan degerlendirildigi ile performans 
degerlemede kullandiklari kriterler arkasinda bir iliski bulunup bulunmadigi hakkinda bir fikir edinmek 
mümkündür. 

Tablo 13’den BT isletmelerinde sonuçlarinin hangi alanlarda kullanildigi ile performans 
degerlemede kullanilan kriterler arkasinda bir iliski bulunup bulunmadigi hakkinda bir fikir edinmek 
mümkündür. 

 
8. DEGERLENDIRME VE SONUÇ 

Bu bölümde arastirmada elde edilen bulgularin performansin planlanmasi, performansin ölçülmesi 
ve degerlendirilmesi ve performans degerlendirme sonuçlarinin kullanilmasi seklinde ayrilarak 
degerlendirilmesi daha uygun olacaktir. 

Tablo 12. BT Isletmelerinde Performansin Kim Tarafindan Degerlendirildiginin Kullanilan 
Kriterlere Göre Dagilimi 

Performansi degerlendiren kisiler Amaçlar/ 
Hedefler 

Çiktilar Sonuçlar Yetkinlikler 

Üstler astlari  29 10 22 23 
Personel kendisini 11 8 11 10 
Astlar üstleri 9 3 5 6 
Esit düzeydekiler birbirlerini 6 3 5 7 
Dis müsteriler personeli 10 2 4 6 
Iç müsteriler hizmet aldiklari personeli 7 3 4 6 
Tedarikçiler personeli 6 2 4 5 
Ekip üyeleri birbirlerini 3 2 3 2 

 
? Performansin planlanmasi: Performans degerleme sistemlerinin çogunda vizyonun, misyonun 

ve ortak amaçlarin belirlendigi, örgütün bölümleri ya da fonksiyonel alanlari için anahtar sonuç alanlarinda 
amaçlarin ve hedeflerin saptandigi, üst yönetim grubu tarafindan isletme için rekabet avantajinin ve katma 
deger boyutunun tasarlandigi, bunlarin organizasyon üyelerine iletildigi, onlar tarafindan anlasildigi ve 
benimsendigi varsayilmaktadir. Oysa bunlar kendiliginden gerçeklesmezler, bilinçli bir çabanin ürünüdürler. 
Bazi organizasyonlarda bunlarin gerçeklestirilmis olmasi ve uygulanmasi mümkündür. Ancak BT 
isletmelerinin bu konularda eksikliklerinin bulundugu görülmektedir. 

Performans degerlemesi sisteminin bir sonraki asamasinda bireysel performansin 
degerlendirilmesinde kullanilacak kriterlerin belirlenmesi gerekmektedir. Çiktilara dayali kriterler, 
gerçeklesen etkinliklerin genellikle miktari ya da ne kadar az girdiyle ne kadar çok çikti üretildigi üzerinde 
dururlar. Sonuçlara dayali kriterler ise, çiktinin örgütsel amaçlara ve stratejilere uygunlugunu esas alirlar. 
Örnegin, satis yapilan müsteri sayisi çiktidir, memnun edilen müsteri sayisi sonuçtur. Burada asil önemli 
olan sonuçtur. Çünkü BT isletmelerinin büyük bir kismi pazarlama ve hizmet alaninda faaliyet 
göstermektedirler. BT isletmelerinin yüzde 58’i sonuçlari, yüzde 30’u çiktilari kullandiklarini ifade 
etmislerdir. Uzun dönemli basariya odaklanan isletmelerin çiktilara göre ölçmesi ve degerlendirilmesi daha 
zahmetli olmasina ragmen sonuçlari kullanmalari gerekir. 

Performans degerlendirme sürecinde yetkinliklerin kullanilmasi izlenecek ve ölçülecek alanlar için 
ortak bir dil saglamasi, performans degerlendirme görüsmelerine odaklanilmasini kolaylastirmasi ve 
personelin is üzerindeki davranisiyla ilgili bilgi elde edilmesini mümkün kilmasi nedeniyle oldukça faydalidir 
(Lepsinger ve Lucia,1999).  
 

Tablo 13. BT Isletmelerinde Sonuçlarinin Hangi Alanlarda Kullanildiginin Performans 
Degerlendirme Sürecinde Kullanilan Kriterlere Göre Dagilimlari 

 Amaçlar/ 
Hedefler 

Çiktilar Sonuçlar Yetkinlikler 

Performansa dayali ücret ödenmesinde 26 11 22 23 
Bireysel egitim ihtiyaçlarinin saptanmasinda 15 8 15 17 
Terfi edecek kisilerin belirlenmesinde 18 10 15 18 
Isin ve akisinin yeniden düzenlenmesinde 10 8 11 10 
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Örgütsel egitim ihtiyaçlarinin saptanmasinda 10 6 10 11 
Kariyer planlama ve gelistirme sistemine girdi 
saglanmasinda 

11 4 10 12 

Diger 1 1 1 1 
 
1996 yilinda Ingiltere’de yapilan bir yetkinlik anketi sonucunda en çok kullanilan 12 temel yetkinlik 

en basta iletisim yer almak üzere, basarma, müsteri odakli olma, takim çalismasi, liderlik, planlama ve 
organize etme, ticari farkindalik, esneklik, baskalarini gelistirme, problem çözme, analitik düsünme, yeni 
iliskiler kurma seklinde siralanmistir (Wood ve Payne,1999). Wood ve Payne tarafindan yapilan bu 
arastirma iletisim yetkinligi, isletmelerin üzerinde durduklari en önemli temel yetkinliklerden biri olarak ele 
alinmaktadir. Yapilan arastirmada da performans degerleme sürecinde yetkinlikleri kullanan BT 
isletmelerinin 24’ü iletisim, 23’ü insan iliskileri, 20’si temsil etme, 20’si liderlik, 19’u planlama, 18’i ekip 
olusturma gibi yetkinlikleri daha çok kullanmayi tercih ettiklerini ifade etmislerdir. Dogal olarak günümüz 
rekabet ortaminda, personelin iletisim yetkinligine sahip olmasi gerek isletme içinde gerekse isletme 
disinda kurmus olduklari iletisimin basari olasiligini artiran en önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir. 

Performans degerlendirme sonuçlarinda yetkinliklerin agirligin in ne olmasi gerektigi genel isletme 
stratejileriyle baglantilidir. Bu, genellikle insan kaynaklari yöneticileri ve üst düzey yöneticiler tarafindan 
belirlenmektedir. Örnegin; satis agirlikli bir organizasyonda hedeflerlerin agirligi daha fazla, yetkinliklerin 
agirligi daha az olarak belirlenebilmekte iken; yetkinliklerin yeni tanimlandigi organizasyonlarda yetkinlik 
kavraminin yerlesmesi ve yetkinliklerin gelisimine gereken önemin verilebilmesi için bu oran esit ya da 
hedefler daha az, yetkinlikler daha fazla agirlikli olarak degisebilmektedir. Bu agirliklarin pozisyonlara göre 
degismesi de oldukça sik görülen bir durumdur. Genellikle, yönetici olmayan pozisyonlarda, yetkinlik ve 
hedeflerin agirliklari esit ya da yetkinliklerin agirligi daha fazla belirlenirken, orta düzey yöneticiler için 
hedeflerin agirligi yetkinliklere kiyasla biraz daha fazla ve üst düzey yöneticiler için hedeflerin agirligi 
yetkinliklere kiyasla çok daha fazla olabilmektedir. Burada yöneticilerin sirket hedeflerine alt kadrolara 
nazaran daha fazla odaklanmalari ve yetkinliklerin çoguna zaten sahip olmalari gerekliliginden yola 
çikilmaktadir. Performans degerlendirmelerinde ayrica temel, yönetsel ve teknik yetkinliklerin agirliklari da 
degisebilmektedir (Çörtelekoglu, 2003). 

Performans degerleme sürecinde kullanilacak kriterler belirlenirken bazi hususlara dikkat edilmesi 
gerekir. Öncelikle performans degerlendirme sürecinde ölçülen seyin mutlaka örgütün misyonuna ve 
stratejik amaçlarina paralel olarak hazirlanmis amaçlarla ve hedeflerle ilgili olmasina dikkat edilmelidir. 
Ayrica is analizlerinin yapilmasi,  bunlara bagli olarak is tanimlarinin ve is gereklerinin hazirlanmasi 
kriterlerin dogrulugunu ve objektifligini saglayacaktir. BT isletmelerinin bu konuda önemli eksiklikleri 
bulunmaktadir.   

? Performansin ölçülmesi ve degerlendirilmesi: Arastirmada elde edilen bulgulardan BT 
isletmelerinin bir kisminin performansa dayali ücret ödenmesinde, bireysel egitim ihtiyaçlarinin 
saptanmasinda, terfi edecek kisilerin belirlenmesinde vb. birden fazla kriteri bir arada kullandiklari 
görülmüstür. Performans degerlendirmede tek bir kriter degil, birden fazla kriter kullanilmalidir. Çünkü isler 
genellikle birbiriyle ilgili fakat farkli görevlerin bilesiminden olusur. Ayrica terfi ettirme, ücretlendirme ve 
parasal olarak ödüllendirme, transfer etme, yol gösterme ve rehberlik etme gibi uygulamalarda çoklu 
kriterlerin belirlenmesi bu tür kararlarin spesifik bir gelistirme programinin uygulanma nedenini personele 
anlatmak kolay olmaktadir. Zaten terfi ettirme ya da ücretlendirme gibi önemli kararlari tek bir kritere 
dayali olarak vermek çok güç oldugu gibi dogru ve adil de degildir. Bu bakimdan ideal olani personelin 
toplam basarisiyla ilgili her seyin ölçülmesi ve önemli hiçbir boyutun göz ardi edilmemesidir. Sonuçta is 
tanimlarinda yazili bulunan görev ve sorumluluklarin tümü önemlidir ve bunlar performans ölçme 
araçlariyla ölçülmeli ve degerlendirilmelidir. 

Arastirmaya katilan isletmelerin büyük bir kisminda personelin performansi sadece üstleri tarafindan 
degerlendirilmektedir. Geleneksel performans degerlendirme sistemlerinde üstler ile kastedilen genellikle 
personelin ilk düzey yöneticisi, nezaretçisidir. Oysa is yasamindaki çagdas degisimler ve yeni yönetim 
teknikleri bu yaklasimi degistirmis olmaliydi. Özellikle de yetkinlikleri kullanan isletmelerde, personelin 
yetkinliginin sadece tek bir üst tarafindan degerlendirilmesi yeterli degildir. Örnegin, personelin iletisim 
yetkinligi degerlendirilirken sadece üstüyle olan iletisimi degil, ekip arkadaslariy la, astlariyla, müsterileriyle 
iletisimi de dikkate alinmak zorundadir. Ayrica performans degerlemesi sirasinda olasi hatalarin olumsuz 
etkilerini azaltmak için sisteme daha çok kisinin dahil edilmesi önerilebilir. 
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? Performans degerleme sonuçlarinin kullanilmasi: Performans ölçme ve degerlendirme 
çalismalari genellikle bir amaç için yapilir. Amaç personeli tanimak, potansiyelini arastirmak, geribildirim 
vermek ve performansini gelistirmek, stratejik planlarin uygulanmasini izlemek, örgütsel ve bireysel egitim 
ihtiyaçlarini belirlemek, personeli motive etmek, yöneticilerin kendilerini degerlendirmelerini saglamak, 
personel ile yöneticiler arasindaki iliskileri iyilestirmek ve gelistirmek, örgütsel problemleri belirlemek ya da 
insan kaynaklari yönetimi uygulamalarina iliskin eksiklikleri saptamak gibi arastirma ve gelistirme yapmak 
olabilir. Ya da basarili ve basarisiz personeli birbirinden ayirmak, kimin terfi ya da transfer edilecegine karar 
vermek, isten çikarilacak personeli belirlemek ya da ödül ve ücret kararlarini vermek gibi idari amaçlarla da 
performans degerlemesi yapilabilir. Performans ölçümleri çesitli amaçlarla yapilmasina ragmen genelde 
etkili yönetim kontrolü için bir temel olusturur. Verimliligin artmasina yol açacak sekilde performansin 
iyilestirilmesini ve artirilmasini amaçlayan bir performans ölçme sisteminin en azindan personele uygun ve 
zamanli geribildirim saglamasi, personelin davranislarini daha etkili çalisma aliskanliklarina yönlendirmesi, 
yöneticilere personele iliskin önemli idari kararlari vermeleri için dogru ve objektif veri saglamasi gerekir. 
Arastirmaya katilan BT isletmelerinin 35’i yaptiklari performans degerleme sonuçlarini performansa dayali 
ücret ödemesinde kullandiklarini ifade etmislerdir. Kullandiklari performans degerleme sistemlerinde bazi 
eksikliklerin bulunmasi nedeniyle çesitli sakincalar yaratmasi kaçinilmazdir. 

Sonuç olarak BT isletmelerinin performans degerleme sistemlerinde önemli eksikliklerin bulundugu 
söylenebilir. Bunun sorumlusu olarak isletmelerin çok azinda insan kaynaklari bölümü bulunmasi nedeniyle 
etkili bir performans degerlemesi yapmak için gerekli uzmanlik bilgisine sahip olmamalari gösterilebilir. 
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ÖZET 

Küresellesme ile degisen rekabet sartlarinda KOBI’lerin rekabet edebilmeleri için bu degisimi iyi 
algilamalari ve ona uygun stratejiler gelistirmeleri gerekmektedir.  KOBI’ler için önerilecek stratejik 
yapilanmada mevcut yapilar, geçmis tecrübeler ve sektörel degisimler ve gereksinimler degerlendirilmelidir. 

Çalismamizin amaci KOBI’lerin uyum sürecinde hangi stratejileri uygulayabileceklerini belirlemek 
ve bu yapilanma için bir stratejik model önerisi sunmaktir.  

Bu amaçla, çalismamizin ilk bölümünde KOBI’lerle ilgili literatür bilgisi ve KOBI’lerin güçlü ve zayif 
yönlerine ait özet bilgiler yer alacaktir. Ikinci bölümde küresellesmenin rekabete etkileri ve degisen rekabet 
sartlari irdelenecektir. Son bölümde ise KOBI’ler için uygulanabilir stratejiler degerlendirilerek uygun 
stratejik model önerisi sunulacaktir. . 

Anahtar Kelimeler:  KOBI, Rekabet Stratejileri, Avrupa Birligi, Stratejik Model 
1. KOBILERIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 

KOBI’lere iliskin literatür tarandiginda, KOBI kavramina iliskin üzerinde birlesilen bir tanimin 
olmadigi görülmektedir. KOBI tanimi ülkeden ülkeye ve hatta bir ülkenin çesitli kurumlari arasinda dahi 
degismektedir. KOBI’lerin taniminda, çalisan sayisi ölçme ve karsilastirma kolayligi açisindan en fazla 
kullanilan ölçüt olmaktadir. 

AB de, Dünya Bankasinda ve ülkemizde farkli kuruluslar tarafindan KOBI tanimlari söyle 
yapilmaktadir.  

Avrupa Birligi’nin 1998 yilindan itibaren geçerli olacak olan çerçeve taniminda üçlü bir 
siniflandirmaya gidilmektedir. Buna göre 1-9 personel çalistiran isletmeler mikro isletme olarak 
tanimlanmaktadir. Küçük isletme ise 10-49 personel çalistiran, yillik cirosu 7 milyon ECU’yu geçmeyen, yillik 
bilanço tutari en fazla 5 milyon ECU olan ve sermayesinin en çok %25’i büyük firmalara ait olan isletme 
olarak tanimlanmistir. Orta ölçekli isletme taniminda personel üst siniri 5000’den 250’ye indirilmis, yillik ciro 
tutari ise 35 milyon ECU’den 40 milyon ECU’ya çikartilmistir. Buna göre orta ölçekli isletme 50 ile 250 
arasinda personel çalistiran, yillik cirosu 40 milyon ECU’yu asmayan, yillik bilanço tutari en çok 27 milyon 
ECU olan ve sermayesinin en fazla yüzde 33’ü (veya üçte biri) büyük firmalara ait olan isletmelerdir. 
(MÜFTÜOGLU, M. Tamer, 2002,  Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli Isletmeler, Turhan Kitabevi, Ankara,  
s:122) 
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Dünya Bankasi, 1-50 personel çalistiran isletmeleri küçük isletme, 51-200 personel çalistiran 
isletmeleri orta ölçekli isletme olarak tanimlamaktadir.  (IPEKLIGIL, D. Özlem., MARANGOZ, Mehmet, 
2002, KOBI’lerin Disa Açilmada Karsilastiklari Sorunlar ve Çözüm Önerileri ve Bir Uygulama, Dis Ticaret 
Dergisi, Nisan Sayisi)  

Devlet Istatistik Enstitüsü taniminda dörtlü bir siniflandirilmaya gidilmektedir. Buna göre 1-9 
personel çalistiran isletmeler çok küçük isletme, 10-49 personel çalistiran isletmeler küçük isletme, 50-99 
personel çalistiran isletmeler orta ölçekli isletme olarak tanimlamaktadir. DPT de ayni tanimi 
benimsemektedir. (MÜFTÜOGLU, T., 2002, s:133) 
“KOSGEB, 1-50 personel çalistiran isletmeleri küçük ölçekli isletme, 51-150 personel çalistiran isletmeleri 
ise orta ölçekli isletme olarak tanimlamaktadir.  TOBB, 1-150, Dis Ticaret Müstesarligi ve TOSYÖV, 1-200; 
Eximbank, 1-250 arasinda personel çalistiran isletmeleri KOBI olarak nitelendirmektedir.” (IPEKLIGIL, D. 
Ö., MARANGOZ, M., 2002) 
2. KOBILERIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI 

KOBI’ler ülkelerin ekonomik ve sosyal gelisiminde önemli roller üstlenirler ve içinde bulunduklari 
ekonomik ortamin canliliginin göstergesidirler. KOBI’lerin ekonomik hayat için tasidiklari önem onlarin milli 
gelire, istihdam saglamaya ve yeni is imkânlari olusturmaya katkilarinda yatmaktadir. Bölgesel kalkinmayi 
da hizlandirarak ülkelerin sosyal açidan gelisimine de katkida bulunan KOBI’ler ülke gelir yelpazesinin 
içinde denge fonksiyonu görürler. (KULA, Veysel, TATOGLU, Ekrem, 2001, KOBI’lerde Internet Kullanimi: 
Tutum ve Beklentiler Üzerine bir Degerlendirme, I. Orta Anadolu Kongresi, “KOBI’lerin Finansman ve 
Pazarlama Sorunlari, Erciyes Üniversitesi, Nevsehir Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi, 18-21 Ekim, 
Nevsehir, s:256) 
A. KOBI’lerin Avantajlari 

Küçük bir isletmeye sahip olmak öncelikle büyük isletmelerle rekabet etmede girisimciye müsteri 
ve isletme personeli ile daha yakin iliskiler içerisine girebilmek ve her konuda büyük isletmelere göre daha 
esnek olabilmektedir.  

KOBI girisimcileri, faaliyette bulunduklari yerel pazari daha iyi taniyan, pazarin özelliklerini ve 
gereksinimlerini daha iyi görebilen, pazardaki alici ve saticilarla daha yakin iliskiler içerisinde olabilen 
kisilerdir. Bu özellikler, müsteriyle olan yakin iliskileri, bu isletmelere büyük isletmelerin sahip olmayacaklari 
bir üstünlük saglamaktadir.  

Bu tip isletmelerde çalisanlar, genellikle isletmenin birçok temel islevlerini yapip ögrendiklerinden 
üretimde kesintinin önüne geçerler. Ayrica çalisanlarla isletme sahibinin yakin iliskileri sonucunda çalisanlar 
kendilerini daha rahat hissedebilir ve karsilikli güven duygusu gelisir. Kararlarin genellikle ortaklasa alinip 
ortak hareket edilmesi çalisanlarin motive olmalarini ve isletmeyle özdeslesmelerine yol açar ki bu da 
isletmelerde kalite ve verimliligin yükselmesini beraberinde getirmektedir. (ÜRETEN, Nursen, 2004, 
KOBI’lerde Internet uygulamalari; Sorunlar, Firsatlar ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Afyon, s.21) 
KOBI’ler için avantaj olarak sayilabilecek unsurlara asagidakiler de eklenebilir; 

• KOBI’lerin degisen pazar sartlarina derhal uyum saglama kabiliyetleri vardir. 
• KOBI’ler büyük isletmeleri tamamlama özelligine sahiptirler.  
• KOBI’ler bölgelerarasi büyümeye ve çevre korumasina katki saglarlar. (ÖZKAN, M., )  

KOBI’lerin pazarlama islevinde sahip olduklari avantajlar ; 
• KOBI’ler müsteriyle dogrudan pazarlama yoluyla iliski kurarlar. Bu isletmeler, müsterileri ile 

aralarindaki kisisel, birebir iliskiyi güven esasina dayali bir iliskiye dönüstürerek, müsterilerinin 
bagliligini arttirabilirler. 

• Bu isletmelerin pahali ve karmasik satis örgütleri yoktur. Genellikle az sayida satis elemani 
istihdam ederler ve çok kisa dagitim kanallari kullanirlar, bu nedenle satis giderleri de azdir. 

• Bu isletmeler kitle üretim yapmadiklari için; esnek, müsterilerin özel istek ve gereksinimlerine 
yanit verebilecek bir üretim yapisina sahiptirler, genellikle siparis üzerine üretim yapmaktadirlar. 

Kitle halinde üretimin ve pazarlamanin olasi olmadigi sektörler küçük ve orta ölçekli isletmeler için çok 
önemli firsatlara sah iptir. Siparis üzerine üretim yapmak, degisen müsteri isteklerine yanit verebilmek ve 
müsteri odakli olmak suretiyle küçük ve orta ölçekli isletmeler bu küçük Pazar dilimlerinde çok basarili 
sonuçlar alabilmektedirler. Bu isletmelerin esneklikleri, yakin ve dogrudan müsteri iliskileri, farkli siparislere 
yanit verebilme olanaklari onlara önemli bir pazarlama avantaji saglamaktadir. . (DEMIR, H., SAHIN, A., 
2000, s:5) 
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B. KOBI’lerin Dezavantajlari 
KOBI’lerin hepsinin sayilacak dezavantajlarin tümüne birden sahip oldugu söylenemez ama 

özellikle üzerinde durulmasi gereken sorunlarin ve dezavantajlarin oldugu açiktir. 
• Rekabet ve teknolojik gelismelere ayak uyduramama veya yanlis tepki verme, bütün konularda 

isletme sahibinin/yöneticinin söz sahibi olmasi, koordinasyon ve iletisimdeki eksiklik mütesebbisin 
girisimcilik ruh ve heyecanini kaybetmesi gibi dezavantajlarin da göz önünde tutulmasi 
gerekmektedir.  

• Kalifiye eleman istihdam edememenin sonucu olarak birden fazla görevin tek bir kisi tarafindan 
üstlenilmesi de ayri bir handikap olarak göz önüne gelmektedir. Bilisim sistemlerinin özel egitimli 
ve bilgiyle donatilmis insanlara ihtiyaç duymasi açiktir. (ÜRETEN, N., s: 22) 

• KOBI’ler mesleki ve teknik bilgiye sahip olduklari oranda  pazarlama bilgisine sahip olmayan 
patron sifatindaki yönetici tarafindan yapilan, yeni müsteri bulma ve yeni is baglantilari yapilmasi 
gibi pazarlama faaliyetlerinin yetersiz kalmasidir.  

• KOBI’lerin gerek kurulus gerekse faaliyetleri sirasinda önlerine çikan bürokratik engeller önemli 
sorunlardan biridir. Sorunlarin çözümü uzadikça zaman kaybina ve bu da önemli ölçüde para 
kaybina yok açmaktadir. (ÜRETEN, N., s:23) 

3. KOBI’LERIN KARSILASTIKLARI SORUNLAR 
3.1.Yönetim Fonksiyonuyla Ilgili Sorunlar : 

• Yönetim ve yönetici sorunlari, 
• Nitelikli personel bulunamamasi, 
• Isletme sahiplerinin teknik kökenli olmasi, 
• Örgüt ve örgütlenme sorunu, 
• Uzmanlasma formasyon eksikligi, 
• Idari,teknik, danismanlik ve rehberlik hizmetlerinden yoksunluk, 

3.2. Üretim Fonksiyonuyla Ilgili Sorunlar: 
• Teknolojik Yetersizlik 
• Üretim kapasitesi yetersizligi, 
• Pazar arastirmasi yapilmamasi, 
• Ar-Ge faaliyetlerinin eksikligi  
• Kapasite belirlenmesindeki yanlisliklar, 
• Hammadde, isletme malzemesi, vb tedarikindeki sorunlar. 
• Uluslararasi kalite normlarinda mamul üretememe, 
• Fason üretim planinda karsilasilan sorunlar, 
• Stoklama (depolama) sorunu 

3.3.  Pazarlama Fonksiyonuyla Ilgili Sorunlar . 
KOBI’lerin pazarlama islevine iliskin sorunlari su sekilde siralanabilir. (DEMIR, H., SAHIN, A., 2000, 

Küçük ve Orta Ölçekli Isletmelerin (KOBI) Pazarlama Problemleri Için Bir Çözüm Önerisi: Nis Pazarlama, 
Pazarlama Dünyasi, Sayi:2000-05, Eylül-Ekim, s:4) 

• Küçük ve orta ölçekli isletmelerde pazarlama konusunda uzman kisilerin istihdam edildigi ayri bir 
bölümünün bulunmamasi, 

• Bu isletmelerin “mal-hizmet odakli” az gelismis bir pazarlama anlayisina sahip olmalari, 
• Bu isletmelerde düzenli bir pazarlama arastirmasi yapmak yerine, pazarlama kararlarinin isletme 

sahiplerinin sezgilerine ve deneyimlerine dayanarak alinmasi ve gelecege yönelik istem 
öngörülerinin hazirlanmamasi, ya da benzer isletme sahip ve yöneticilerinin mal varliklarina neler 
kattiklarinin pazarlama kararlarinda örnek alinmasi, (ISLAMOGLU, A.H., Küçük Isletmelerin 
Toplumsal Özellikleri ve Sorunlari, Pazarlama Dünyasi, Sayi:1992-33, Mayis-Haziran, s:10  ) 

• KOBI’lerin; dis pazarlara girmenin fazla maliyet getirmesi, dil ve yabanci mevzuat sorunlari 
nedeniyle genellikle iç pazarlarda faaliyet göstermesi, Dolayisiyla KOBI’ler için  ihracat çok zordur. 
(AYDIN, K. Küçük Orta Boy Isletmelerin Üretim, Pazarlama, Finansman Sorunlari ve Çözüm 
Önerileri Üzerine Kocaeli’de Bir Örnek Çalisma, Pazarlama Dünyasi, Sayi:2003-06, Kasim-Aralik, 
s:31  ) 

• -Büyük isletmeler kitle üretim avantajlarindan yararlanirken, KOBI’lerin yararlanamamasi, 
• -KOBI’lerin daha çok yerel pazara hitap etmeleri ve sinirli bir pazar payina sahip olmalari 

nedeniyle pazar üzerinde fazla etkili olmamalari,  
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• -Yan sanayi olarak büyük bir isletmeye yari mamul veya parça üreten küçük isletmeler, pazarlama 
açisindan oldukça dezavantajli konumda bulunurlar. Istem tekeline sahip olan büyük isletme, 
küçük ve orta ölçekli isletmeye istedigi kosullari empoze etmekte, maliyetinin altinda bir fiyati bile 
kabul ettirebilmektedir. 

• -KOBI’ler emek yogun çalistiklari için maliyetleri yüksektir. Bu yüksek maliyetlerin fiyatlarina da 
yansimasi ve pazarlama olanaklarinin sinirlandirilmasi, 

• -Düzensiz stok ve dagitim politikalarin stok israfina ve müsteri kaybina neden olmasi, 
• -Mal ve ambalaj tasarimina yeterince önem verilmemesi ve gelisigüzel degisikliklerin yapilmasinin 

maliyetleri artirici sonuçlar dogurmasi, 
• -KOBI’lerin yeterli ve düzenli pazarlama planlamasi çalismalarini yapmamalari, 
• -KOBI’ler yapilari geregi mal ve fiyat disindaki tutundurma ve fiziksel dagitim islevlerini 

isleyememektedirler. Reklam, kredili satis ve satis sonrasi hizmetler gibi pazarlama açilarindan 
parasal olanaklarin yetersizligi nedeniyle yararlanamamalari. 

• Pazar, çevre analizi ve erken uyari sistemlerinden yoksunluk, 
• Yeni pazar kanallarinin hazirlanamamasi, 
• Dagitim sorunlari, 
• Potansiyel iç pazarlarin bulunmasi, arastirilmasi ve degerlendirilmesindeki güçlükler, 
• Pazar bilgisi eksikligi, 
• Ihracat pazarlama sorunlari, 
• Dis pazarlardaki yogun rekabet, 
• Dis pazarda potansiyel belirleme güçlükleri, 
• Dis pazarlama giderlerinin yüksekligi, 
• Istenilen st andartlara uyamama, 

3.4.  Finansman Fonksiyonuyla ilgili Sorunlar . 
• Yetersiz isletme sermayesi veya öz kaynak yetersizligi, 
• Yabanci kaynak saglamadaki güçlükler ve maliyetlerin yüksekligi, kredibilitenin düsüklügü, 
• Yatirim zamanlamasinda yapilan hatalar  
• Isletme sahiplerinin finansal yönetim açisindan bilgi noksanligi ve profesyonel finansal yönetici 

çalistirilmamasi. 
• Tesviklerden yeterince yararlanamama  

 Siniflandirilan bu sorunlarin en önemli olanlari özkaynaklarin ve finansal kaynaklarin yetersizligi, 
pazarlama sorunlari ve yönetimin profesyonellesmemis olmasidir. Bu üç sorun KOBI’lerin diger sorunlarina 
da sebep teskil etmekte ve çevredeki degisimleri algilamalari, yeni stratejiler gelistirmelerini 
engellemektedir.  
4. KOBI’LER IÇIN IZLENEBILECEK JENERIK STRATEJILER:  

  Wright, Pringle ve Kroll isletmelerin boyutuna göre seçilebilecek stratejileri Porter’in jenerik 
stratejilerinden esinlenerek tasnif etmislerdir. Bu tasnife göre Küçük ve Orta ölçekli isletmeler ve is birimleri 
için izlenebilecek jenerik stratejiler; ( Eren, Erol, Isletmelerde Stratejik Yönetim ve Isletme Politikasi, Der 
Yayinlari, Istanbul, 1997, s. 280-284) 

• Odaklasma – Düsük Maliyet stratejisi 
• Odaklasma – Farklilastirma Stratejisi 
• Odaklasma – Düsük Maliyet / farklilastirma stratejisi 

 
A. Odaklasma – Düsük Maliyet Stratejisi: 

 Bu strateji pazarda dar bir alana (niche) hizmet etmek üzere odaklasarak tüm maliyetleri düsük 
tutmayi hedeflemektedir. Bu stratejiyi izleyen KOBI ler fiyatlara duyarli müsteriler için ihtiyaçlari gideren 
ama ekstra özelligi bulunmayan veya lüks olmayan ürün ve hizmetler sunarlar. Bir isletmenin üstün 
ayricalik veya lüks özellik tasimayan ürünleri rakiplerinden bu niteligi ile farklilasmaktadir. Müsteriler fiyata 
duyarli olduklarindan bu ürünlere ortalamanin altinda fiyat ödeyerek sahip olmak istemektedir. Bu 
ürünlerde fiyatin talep elastikiyeti yüksektir. Bu nedenle fiyati düsük tutmak için bu stratejiyi izleyen KOBI 
ler maliyetlerini asagiya çekmek zorundadirlar. Bu nedenle sabit maliyeti düsürmek için baslangiçta düsük 
kapasiteli kurulurlar. Isletme maliyetleri de düsük olur. Faaliyetlerini piyasaya göre gelistirdikleri için 
yasamlarinin her döneminde ölçek ekonomisine özen göstererek birim maliyeti düsürürler.   
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 Bu isletmeler küçük ve dar bölgede rakiplerinin hitap edemedigi fiyata hassas müsterilere ancak 
maliyet avantaji elde ettikleri sürece yasayabilirler. Ayrica bu isletmeler maliyet yükseltici her çabadan 
kaçinacaklari için yeni Pazar ve ürün imkânlarini degerlendirmek istemezler, yeniliklerden kaçinirlar. Bu 
nedenle hizli teknolojik gelismelerin oldugu endüstrilerde bu strateji basari saglayamaz. Ancak teknolojik 
açidan fazla degisim olmayan, dengesi uzun süre bozulmayan sektörlerde basari ve yasama sanslari daha 
fazladir.  

B. Odaklasma – Farklilastirma Stratejisi: 
Bu strateji pazarda dar bir bölge veya kisma rakiplerinden yüksek ölçüde fakli nitelikte mal ve 

hizmetler sunarak Müsterilerin hizmetlerini karsilama stratejisidir. Bu ürünler normal olarak piyasada 
mevcut olan ve rakipler tarafindan üretilen lüks nitelikteki ürünlerin karsilayamayacagi nitelikteki derin 
müsteri ihtiyaçlarini karsilamak için üretilmektedir. Bu stratejide talep elastikiyetinin olmamasina dikkat 
etmek gereklidir. Dolayisiyla ekstra hizmet ve üretimler için fiyat artislari ortaya çiktiginda müsterinin 
talebini azaltmamasi esastir. Farklilastirmanin yüksek boyutta olmasi nedeniyle fiyatlar yüksektir ve 
firmanin maliyet düsürme gibi bir düsüncesi kesinlikle yoktur.  
 Bu isletmeler ürünlerinin rakiplerinden daha üstün olmasi için hedefledikleri hedef Pazar kismina 
sürekli yeni ürünler sunarlar. Ayrica pazarda meydana gelebilecek istek ve arzulari sürekli izleyerek bu 
firsatlara uygun degisiklikleri gerçeklestirirler. Bu faaliyetler maliyetleri arttirir ama firma bunun önemli 
olmadiginin bilincindedir. Teknik degistirmenin veya modanin meydana getirdigi farklilasmayi en iyi sekilde 
saglamaya çalisirlar.  
 Burada dar bir Pazar kismi olmasinin nedeni az sayida müsterinin bir ihtiyacin rasyonel ve 
ekonomik biçimde karsilanmasinda çok gösteris, prestij ve daha önemli olma olagandan farkli görünme 
istekleri ön plandadir. Bu stratejinin en sakincali tarafi farklilastirma stratejisini maliyet kontrolü de yaparak 
ve bunu basaran rakiplerin çok düsük fiyatlarla piyasaya sürebilmeleridir.  

C. Odaklasma – Düsük Maliyet / Farklilastirma Stratejisi: 
Bu stratejide, belirli bir Pazar kismi veya seçilmis bir grup müsterilerinin ihtiyaçlarini düsük maliyetle ancak 
yüksek ölçüde farklilastirilmis ürün ve hizmetlerle karsilamak söz konusudur.  
Bu stratejiyi uygulama için izlenecek farklilastirma ve maliyet düsürme yollari bes grupta toplanabilir. 
Bunlar; 

• Kaliteye önem verme 
• Süreç yenilikleri 
• Ürün yenilikleri 
• Sistem yenilikleri 
• Ayirici yetenek destegi 

1. Kaliteye Önem Verme: Burada maliyet düsürmede önemli oldugu için, kaliteyi arttirmak isteyen 
firmalar ayni zamanda hurda ve kayiplar azaltir, garanti ve satis sonrasi hizmet maliyetlerini de 
düsürürler.  

2. Süreç Yenilikleri: Üretim sürecinde yapilan maliyet düsürücü yenilikler, siparis alma ve dagitim 
etkinligini arttirma konusundaki çabalar, re-engineering çabalari ürün ve hizmetlerin maliyetlerini 
düsürmeye yönelik çabalardir. Ayni zamanda bu çabalar mevcut ürünlerin gelistirilmesini ve müsteri 
ihtiyaçlarini daha iyi tatmin etmesini saglayacagi için bir farklilasma yatacak ve bir rekabet avantaji 
saglayacaktir.  

3. Ürün Yenilikleri: Ürünlerde meydana gelen yenilikler bir farklilastirma stratejisidir. Bu strateji girdi 
tasarruflari saglamasi nedeniyle artan verimlilik, deger analizleri yapilarak daha ucuz malzeme 
kaynaklari bulma ve benzeri nedenlerle maliyetlerin de düsürülmesine neden olmaktadir. Ayrica, 
gelistirilen yeni ürünler daha kaliteli olabildigi kadar daha az kayip ve fireler saglamak suretiyle yeneilik 
yapma nedeniyle ortaya çikan maliyet artislarini ortadan kaldirmaktadir.  

4. Sistem Yenilikleri: Bu yenilikler pazarlama ve dagitim, satin alma, bilgi toplama ve isletme raporlama 
sistemlerinde yapilan yeniliklerdir ve isletmelere hem maliyet ve hem de zaman tasarrufu saglar. 

5. Ayirici Yetenek Destegi: Bir küçük isletmenin teknik yetenek olarak rakiplerine göre bir seyi daha iyi 
yapabilme üstünlügü çevrede satici firmalardan saglanan mal ve hizmetlerin ucuza elde edilmesi için 
bir üstünlük olarak görülebilmektedir. Firmanin bu yaratici yetenegi ve teknik bilgisi maliyetlerini 
düsürmede bir kaynak oldugu gibi, bu becerisini taniyan ve takdir eden yazili ve görsel basin için bir 
haber ve halkla iliskilerde taninma vesilesi olur.  
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5. KOBI’LER IÇIN STRATEJIK MODEL ÖNERISI 
Rekabet stratejilerinde temel unsurlar dis çevreye uyum ve isletmelerin rekabetçi üstünlüklerinin 

ortaya çikarilmasidir. Isletmelerin rekabetçi üstünlükleri ise uzmanlasma, yenilik yapma, arastirma-
gelistirme ve degisimden kaynaklanmaktadir. Isletmeler yeni bir firsat bulduklarinda, yeni bir müsteri 
ihtiyacini fark ettiklerinde veya rakiplerinin göz ardi ettigi bir pazara yöneldiklerinde rekabetçi üstünlük 
saglama sansina sahip olmaktadirlar.  

Küçük isletmelerle büyük isletmeler mukayese edildiginde büyük isletmelerin ileri teknoloji ile 
ürettikleri daha ucuz ve daha kaliteli ürünlerini daha etkili tutundurma faaliyetleri ile pazarlamalari ve 
dagitmalari karsisinda küçük isletmeler kendi yapilarina uygun özel rekabet stratejileri gelistirmelidir. Küçük 
isletmeler rekabet stratejisi gelistirme sürecinde insan kaynaklarini, bilgi kaynaklari ve iletisim metodlarini, 
üretim ve pazarlama faaliyetlerindeki üstün ve zayif yönlerini ve teknolojilerini göz önüne alarak kendi 
rekabet stratejisini olusturmalidir.        

Yukarida açiklamaya çalistigimiz KOBI’lerin özellikleri, avantajlari ve dezavantajlari ve karsilastiklari 
sorunlar, çevre unsurlarinin analizi sonucu ortaya çikan firsat ve tehditler dikkate alindiginda Küçük ve Orta 
Ölçekli isletmelerin uygulayabilecegi rekabet stratejilerini asagidaki sekilde siralayabiliriz: 

• Ortaklasa Rekabet Stratejisi (Joint Venture) 
• Yan Sanayi  
• Esneklik Stratejileri 
• Müsteri Odakli strateji 
• Yenilikçi Stratejiler 
• Zaman Odakli strateji 
• Kalite Odakli strateji 
• Firsatçi Stratejiler 
KOBI ler kendi üstün ve zayif yanlarinin degerlendirmesini yaparak bu stratejilerden bir veya birkaçini 

uygulayabilirler. Bizde bu model önerisi çalismamizda KOBI lerin üstün ve zayif yönlerini match ederek 
genel bir stratejik bir model önerisinde bulunacagiz.  

 

Esneklik 

Müsteriye Yakinlik 

Büyük Isletmeleri 
Tamamlama 

Teknolojik Gelismelere 
Ayak uyduramama 

Kalifiye Eleman Istihdam 
Edememe 

Pazarlama Faaliyetlerinin 
Yetersizligi 

AR-GE Yapamamalari 

Finansal Kaynaklarinin 
Yetersizligi 

Ortaklasa Rekabet 
Stratejisi 

Yan Sanayi  

Müsteri Odakli Strateji 

Esneklik Stratejileri 

Yenilikçi Strateji 

Zaman Odakli Strateji 

Kalite Odakli 

Firsatçi Strateji 
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Basari ihtimali yüksek fakat KOBI’ler gibi üretim, pazarlama, finansman ve Ar-Ge gücü zayif 
isletmeler birbirlerinin zayif taraflarini örtmek ve toplam rekabet güçlerini artirmak amaciyla belirli pazarlara 
girmek için güç birligi olusturmalari ortaklasa rekabet stratejisidir. Bu strateji üretim amaçli, arastirma 
gelistirme amaçli ve ortak satinalma amaçli ortak girisimler oldugu için bu alanlarda KOBI lere tek baslarina 
yapamayacaklari isleri ve projeleri gerçeklestirme firsati vermektedir.  

KOBI’ler için en uygun stratejilerden bir tanesi de faaliyette bulunduklari sektörde lider konumdaki 
büyük isletmelerin tedarikçisi olarak yan sanayi de faaliyet göstermektir. Bu onlara tedarikcisi olduklari 
büyük isletmelerin teknolojik imkânlarindan faydalanma imkâni saglar ve teknolojik gelismeleri yakindan 
takip etme ve bu gelismelere adapte olma 26imkâni saglar. Bu KOBI’lerin pazarda yalniz kalmalarina mani 
olur ve büyük bir sektörün bir parçasi olarak sektörel bütünlesik içinde faaliyetlerini sürdürür.  

KOBI’lerin en önemli özelliklerinden bir tanesinin de müsteriye ve yerel pazara çok yakin olmalari 
ve müsterilerle kurmus olduklari yakin iliskiler oldugunu belirtmistik. Bu nedenle KOBI’ler sunmus olduklari 
mal ve hizmetleri sürekli müsterinin özel ihtiyaç ve kosullarina göre degistirip uyarlayan ve onlarin 
sorunlarina kalici toplu bir çözüm götürme imkânlarina sahiptir. Bu da dogal olarak KOBI’lerin müsteri 
odakli ve yenilikçi bir strateji izlemelerini kolaylastirmaktadir.  

KOBI lerin en önemli avantajlarindan bir taneside büyük isletmelere göre daha esnek bir yapiya 
sahip olmalaridir. Ayni zamanda tüketici ve müsterilerine de daha yakin olan KOBI ler, tüketicilerin 
tercihlerini ve degisen ihtiyaçlarini çabuk farkedebilmekte ve üretim süreçlerinde yaptiklari küçük 
degisiklerle bunlari karsilayabilmekte ve bu da onlara rekabet üstünlügü saglamaktadir. Küçük isletmeler 
daha esnek bir yapiya sahip olduklari için müsterilerini ve ihtiyaçlarini yakindan görme ve tanima ve 
bunlara kendisini uyarlayabilme yetenegine sahiptir. Bu rekabet avantajindan yararlanabilmek için KOBI 
lerin, esnek üretim sistemlerine sahip olarak esnek üretim stratejisi uygulamalari gerekmektedir. Bunun 
yaninda KOBI ler çalistirdiklari insanlarla yakin iliskiler içinde olduklari için özellikle kriz dönemlerinde isçi 
çikartmak zorunda kaldik larinda onlarla daha kolay uzlasabilmekte ve karsilikli fedakârlikta bulunabilmekte, 
bu da KOBI lere istihdam konusunda da esnek bir yapiya sahip olmalarina katki saglamaktadir.  
SONUÇ 

AB’ye giris sürecinde KOBI’lerin basarili olabilmeleri stratejik üstünlüklerini analiz ederek bu 
üstünlüklere dayali rekabet stratejileri gelistirmeleri gerekmektedir. Bu söz konusu avantajlar esnek üretimi 
ve esnek istihdami da kapsayan esneklik, yakin müsteri iliskileri, adaptasyon, büyük isletmeleri tamamlama 
ve katilimci yönetimdir. KOBI’lerin bu avantajlariyla beraber zayif yönleri veya dezavantajlari da dikkate 
alindiginda takip edebilecekleri rekabetçi stratejiler ise ortaklasa rekabet, yan sanayi, müsteri odaklilik, 
esneklik, yenilikçi, zaman ve kalite odaklilik ve firsatçi stratejilerdir. Bunlarin içersinde birebir karsilastirma 
yapildiginda KOBI’lerin uygulayabilecegi stratejilerden ilk üçü olan ortaklasa rekabet stratejisi, Yan sanayi 
stratejisi ve esneklik stratejileri ön plana çikmakta ve KOBI’lere rekabet avantaji saglamaktadir. 

KOBI’lerin en önemli yönleri dinamik ve degisimlere kolay adapte olabilen esnek bir yapida 
olmalaridir. Avrupa Birligine giris sürecinde olan Türkiye’deki KOBI’lerin rekabetçi güçlerini artirmalari için 
avantajli yönlerini öne çikaracak ve zayif yönlerini de giderecek önlemler alarak yeniden yapilanmalari 
gerekmektedir. Bunun için de öncelikle kendi içinde yönetimlerini profesyonellestirmeleri, yeni teknolojilere 
ve modern üretim tekniklerine yönelmeleri, evrensel kalite normlarinda ve en düsük maliyetle mamuller 
üretebilecekleri düzeye ulasmalari gerekmektedir. Fakat teknolojik, finansal, pazarlama ve Ar-Ge 
yönlerinden yetersizlikleri nedeniyle bu amaçlarina ulasmalari ya hiç mümkün olmamakta, ya da çok 
zorluklar yasamaktadirlar. Iste bu noktada KOBI’ler bu yetersizliklerini, takip edecekleri stratejiler ile bir 
nebzede olsa gidermekte ve Dünya standartlarinda mal ve hizmet üretebilen ve rakiplerine karsi rekabet 
avantaji saglayan dinamik bir yapiya kavusarak yasamlarini devam ettirebilirler. Özellikle yan sanayi 
stratejisini izleyen KOBI’lere tedarikçisi olduklari büyük isletmeler teknolojik, finansal, pazarlama ve 
yönetim alanlarinda yardim edebilirler. Buna karsilik olarak KOBI’ler de büyük isletmelerin hammadde, yari 
mamul ve diger ara mamul ihtiyaçlarini istenen kalitede, istenen yerde, istenen zamanda ve istenen fiyatta 
tedarik ederek hem büyük isletmelere rekabet avantaji saglamis olurlar ve hem de dolayli olarak ihracat 
yapmis olurlar. 
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ABSTRACT 

Turkey’s export locomotive industry, textile and apparel production, showed a significant 
improvement over the last two decades. But it is still far away the position where it could be. Starting from 
last year with the economic stability in Turkey, inflation and exchange rates are decreasing, and in global 
arena World Trade Organization’s (WTO) decision about eliminating import quotas are milestones for 
Turkish textile industry. Almost none of the firms operating in the sector know how to deal with these 
situations Corporations start to seek ways to stay alive. 

In today’s competition structure only way to compete with global competitors is specialization in 
production and product itself. It is important as to build a brand name as increasing efficiency and 
effectiveness in any level of production and management. Key points are the management strategies 
which are used by the firms and governmental support to these strategies. Only remarkable improvement 
in these areas can bring the Turkish textile industry prosperity. 

This study tries to underline the problem and opens a different point of view to the situation. For 
this purpose a number of recommendations are emphasized at the final part of the study. 

Key Words: Turkish Textile Industry,  Restructuring, Global markets, Textiles 
 
INTRODUCTION 

After more than forty years of import quotas, the textile and clothing sector will become subject 
to the general rules of the General Agre ement on Tariffs and Trade from 1 January, 2005. Liberalization 
has been controversial because both textiles and clothing contribute to employment in developed 
countries, particularly in regions where alternative jobs may be difficult to find. In the European Union, for 
example, the sector is dominated by small and medium-sized enterprises concentrated in a number of 
regions that are highly dependent on this sector (Commission of the European Communities, 2003).  

Textiles and clothing are also the sectors where developing countries have the most to gain from 
trade liberalization. In fact, the chance of liberalization of the textiles and clothing sectors was one of the 
reasons why developing countries accepted to include services and intellectual property rights – areas to 
which they were doubtful at the outset (Reinert, 2000). 

The clothing industry is labor-intensive and it offers entry-level jobs for unskilled labor in 
developed as well as developing countries. Job creation in the sector has been particularly strong for 
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women in poor countries, who previously had no income opportunities other than the household or the 
informal sector. Moreover, it is a sector where relatively modern technology can be adopted even in poor 
countries at relatively low investment  costs. These technological features of the industry have made it 
suitable as the first rung on the industrialization ladder in poor countries, some of which have experienced 
a very high output growth rate in the sector (e.g. Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam and Mauritius).  

Characteristics, however, have also made it a free industry that is able to adjust to changing 
market conditions quickly. At the same time, the textile and clothing industry has high-value added 
segments where design, research and development (R&D) are important competitive factors. The high end 
of the fashion industry uses human capital intensively in design and marketing. The same applies to 
market segments such as sportswear where both design and material technology are important. Finally, 
R&D is important in industrial textiles where, again, material technology is an important competitive 
factor. 

Textiles and clothing are closely related both technologically and in terms of trade policy. Textiles 
provide the major input to the clothing industry, creating vertical linkages between the two. International 
trade in the two sectors is regulated by the Agreement on Textiles and Clothing (ATC) at the multilateral 
level, while bilateral and regional trade agreements typically link the two sectors through rules of origin 
join desirable market access.  

At the micro level, the two sectors are increasingly integrated through vertical supply chains that 
also involve the distribution and sales activities. Indeed, the retailers in the clothing sector increasingly 
manage the supply chain of the clothing and textiles sectors. This development probably started with the 
establishment of shopping malls such as Wal-Mart in the United States in the 1970s. Wal-Mart insisted that 
suppliers implemented information technologies for exchange of sales data, adopted standards for product 
labeling and methods of material handling. This makes certain quick replenishment of apparel, which in 
turn allowed the retailer to offer a broad variety of fashion clothes without holding a large inventory. 

The approach has spread throughout the industry in the United States as well as elsewhere (and 
to other industries), shifting the competitive advantage of suppliers from being mainly a question of 
production costs to becoming a question of costs in combination with lead time and flexibility. This 
development has in turn favored suppliers located close to the major markets. Latin America has actually 
gained market shares in United States at the expense of Asia, while Central and Eastern Europe have 
gained market shares in the EU.  

The predicted changes are a substantial increase in market shares for China and India, while 
previously unrestricted (no quotas or non-binding quotas) countries will lose market share as will also local 
producers in North America and the EU. However, clothing is increasingly considered as a mortal good 
where time to market matters. This will render producers in more remote locations at a disadvantage, 
particularly in the fashion-segments of the clothing indust ry. In order to capture this feature of the 
industry, bilateral trade flows is included as well, focusing on the role of trade barriers and distance to the 
supplier. 

The clothing sector is a labor-intensive, low wage industry and a dynamic, innovative sector, 
depending on which market segments one focuses upon. In the high-quality fashion market, the industry 
is characterized by modern technology, relatively well-paid workers and designers, and a high degree of 
flexibility.  

The competitive advantage of firms in this market segment is related to the ability to produce 
designs that capture tastes and preferences, and even better, influence such tastes and preferences, in 
addition to cost effectiveness. 

The core functions of firms servicing this market segment  are largely located in developed 
countries and often in limited geographical areas or clusters within these countries. The Emilia-Romagna 
district in the so called Third Italy is one of the most prominent and prosperous textile and clothing 
clusters in the world, while Italy is the second largest exporter of both textiles and clothing when intra-EU 
trade is included. However, this market segment has also seen a significant amount of relocation of 
production and outsourcing to lower-cost producers, often in geographical proximity to the major market 
(Navaretti, 2001). 

The other major market segment is mass production of lower-quality and/or standard products 
such as t-shirts, uniforms, white underwear etc. Manufacturers for this market segment are largely found 
in developing countries, often in export processing zones and/or under so called outward processing 
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agreements with major importers. They employ mainly female workers–semi-skilled and unskilled – and 
outsourcing to household production is quite common in the low end of the market. In the low to middle 
priced market, the role of the retailer has become increasingly prominent in the organization of the supply 
chain.  

The retail market has become more concentrated, leaving more market power to multinational 
retailers. These have market power not only in the consumer market, but perhaps more importantly they 
have considerable buying power. 

Consumers spend a smaller share of their income on clothing than in the past, although 
consumers shop more frequently and buy a larger number of clothing items than before. The response 
from producers to the challenge of slow growth in total demand is to build on consumers' love of variety 
and provide new fashions and a broad variety of sizes, colors, designs etc. at a frequent rate. 
Textile Industry 

The textile industry is usually more capital intensive than the clothing industry and it is highly 
automated, particularly in developed countries. It consists of spinning, weaving and finishing, and the 
three functions are often undertaken in integrated plants. Traditionally, and in many markets, it is still the 
case that lead time in the textile sector is quite long and. The textile industry is therefore less flexible in 
terms of adjusting to consumer tastes during a season than the clothing and retail sectors.  

The textile sector is thus in many ways the hard passage in the supply chain. In industrial 
countries an increasing share of the textile sector produces household appliances and other industrial 
fabric e.g. for the furniture and car industries. This is a more R&D intensive segment of the industry and 
subject to less frequent changes in patterns, material and colors. Only about a third of US textile 
production was used for clothing in the late 1990s. The textile sector is less unskilled labor-intensive than 
the clothing sector. The import share is in general quite high but some of the richer and larger countries 
such as China; Hong Kong, China and India locally produced inputs for textiles as well as clothing. 

It has been difficult for poor countries to create backward linkages to the local economy in the 
business environment. But even if local value- added is low, the clothing sector plays a major role in job 
creation and many countries have been able to upgrade their clothing sectors by moving from assembly of 
imported cut fabrics and accessories to full-package production over time. Mexico's experience suggests 
that trade liberalization is important for this upgrading to take place, because a relatively free trade regime 
provides sufficient flexibility for the production networks to operate and rules of origin become less of a 
problem (Bair and Gereffi, 2001). 
Clothing Industry  

The basic production technology of the apparel industry has not changed much over the past 
century, and is characterized by the modern package system. Work is organized such each worker is 
specialized in one or a few operations. The fabric is first cut and then grouped by parts of the garment, 
tied into groups and then sewed together. 

The individual sewing tasks are organized in a systematic fashion and specialized sewing 
machines have been developed for the individual tasks. A worker receives a group of unfinished garments, 
performs her single task and places the group in a place. It takes about 40 operations to complete a pair 
of pants. 

For men's blazers, however, it takes as much as 100 operations. Although a number of 
improvements in terms of systematizing the operations and reducing the time at each individual operation 
has taken place overtime, the basic system has remained the same. One explanation for this is that 
technology changes cannot be implemented in a partial fashion involving only a few operations. This 
would unbalance the system and any major technological change therefore needs to involve the entire 
system. 

In the early days of industrial development in Europe and the United States, the bundles of 
unfinished garments could either be sewn together in a factory, or workers took the bundles home to sew 
them together there, after which they were returned to the shop or factory for finishing. The latter 
arrangement dominated in the early days and is still a feature of the apparel industry in developing 
countries today. Even though the basic technology and the sequence of operations have not changed 
much, new innovations have improved efficiency at each stage of production and not least, improved 
coordination between stages and provided a more seamless interface between them.  
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One major innovation was the automatic cutting machine introduced in 1969. This machine has 
made it possible to cut increasingly thick layers of cloth accurately. Moreover, cutting machines, pattern 
layouts and other functions are computer-assisted and in many cases designs can be transformed to 
patterns which are directly fed into cutting machines via electronic networks. These innovations are mainly 
related to the  production, where technological developments are more important than at the montage 
stage. Preassembly is also the most capital intensive stage in the clothing sector and where quality and 
precision is the most important. If, for example the fabric is not cut truly, the quality of the finished 
garment can be seriously damaged. Pre -assembly is therefore the stage in the production chain that is 
most likely to be done in-house by major clothing firms.  

It becomes modern but the assembly stage of the clothing sector is still labor-intensive and it is 
the stage that is most likely to be farmed out to lower-cost firms. 

India and China have very low import shares, reflecting the fact that most of the supply chain 
from textiles to ready-made clothing is located within the country. India has a number of restrictions and 
regulations in the cotton industry throughout the supply chain from farmers producing cotton to final 
garments. In Vietnam, a recent, but fast-growing entrant to the world market in textile and clothing, the 
value-added share is very low and import content high. The Vietnamese structure illustrates the ease of 
entry into the clothing sector for poor countries that lack an industrial base, including suppliers of inputs. 
It also suggests that strict rules of origin may substantially raise the barrier to entry for poor countries 
with low industrial capacity.  

Another example of a country benefiting from low ent ry barriers in the sector is Bangladesh. The 
import value of textiles was about 60 per cent of the export value of clothing in 1991, but it had declined 
to about 40 per cent by 2001, indicating that backward linkages have developed over time. Poor retailing 
requires a number of requirements on manufacturers, which have pushed some of the work and related 
costs up the supply chain to manufacturers. As a response manufacturers can absorb the costs and lower 
margins, reduce costs by improving productivity, thereby shortening lead time and possibly relocating to 
lower-cost countries, or pass the costs further up the supply chain to the textile sector. In Bangladesh the 
textile and clothing sectors accounted for about half of industrial employment in 2002 (Textile Intelligence, 
2003). 

Employment has declined in some of the exporting countries and territories since 1995, notably in 
some of the former Eastern European countries; Hong Kong, China and Chinese Taipei. It is also notable 
that employment has declined substantially in the Chinese textile sector following restructuring of the 
sector, while employment has leveled off in the clothing sector in spite of high export growth. Employment 
has, however, increased substantially in Turkey and Romania, two of the count ies with increasing market 
shares on the EU market. Employment has also increased in the clothing sector in EU's North African 
trading partners, although employment has stagnated or declined in the textile sector in these countries.  

Also Mexico has experienced job growth in textiles and clothing following the entering into force 
of the NAFTA agreement in 1995, although employment in the clothing sector peaked in 2000. India and 
Indonesia have seen significant employment growth in the clothing sector.  
Turkish Textile Industry 

The industrialization efforts of the sixties and seventies gave birth to the modern textile industry 
in Turkey. At the beginning, this sector operated as small workshops. In time the sector showed rapid 
development and during the seventies began exporting. Currently it is one of the most important sectors 
in the Turkish economy in terms of GDP, employment and exports. The share of this sector in the 
country's GDP is around 10 % and the sector's share of employment in total employment in the country is 
20 %. Its share of production in total industrial production of the country is around 40 %.  

Today, Turkey is one of the most important textile and clothing producers and exporters in the 
world. Turkey is ranked 6th in world exports of clothing in 1998. As a quality cotton-producing country, 
Turkey has an integrated and diversified production in all sub-sectors of the textile industry, produces and 
exports all types of yarn, fabric, clothing, household textiles and other ready-made products. 

Turkey, as a traditional cotton grower has a great advantage in the production of textile and 
clothing. In 1999, the amount of cotton grown in Turkey was 855 000 tons. 

By the year 2000, with the completion of the Southeastern Anatolian Project (GAP), it is 
estimated that Turkey's cotton production will be twice what it is today. The Southeastern Anatolian 
Project is the largest project ever attempted in Turkey. Under 13 sub-projects, GAP involves 22 dams and 
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19 hydroelectric power plants on the Euphrates and the Tigris rivers. Upon completion of the project 
nearly 1.7 million hectares of land will be irrigated. Irrigation of the Harran Plain began in 1994 and since 
then approximately 200 000 tons cotton, which is almost one fourth of Turkey's total cotton production, 
are cultivated every year (State Planning Organization, 2004). 

As a consequence of the availability of raw cotton in huge amounts, the Turkish spinning and 
weaving industries have also been developed. The export value of cotton and cotton textile products was 
1.3 billion dollars in 2003. Main destinations for cotton yarn exports are Italy, Portugal, Greece and 
Belgium. Main destinations for cotton fabric exports are the UK, Italy, the USA and Belgium. Turkey also 
has a strong woolen textile and clothing industry as Turkey is one of the leading producers of wool. It is 
also the third largest mohair producer in the world. The majority of woolen products meet the demands of 
clothing producers and exporters and part of them are being exported. In 2003, the export value of wool, 
fine hair, yarn and fabric was 300 million dollars. 

The man-made fibers industry started in Turkey with the production of regenerated cellulose in 
1938. Polyamide was first produced in Turkey in 1964, polyester in 1968, acrylic in 1974 and 
polypropylene in 1975. Turkey now has the sixth largest synthetics capacity in the world. Most of the raw 
materials for synthetic fibers and yarns are procured locally, but the main raw material for acrylic fibers is 
imported and the total value of man made fibers, yarns and fabrics exported was 1.7 billion dollars in 
2003. 

Main destinations for synthetic filament yarn exports are the UK, Italy, Germany, Egypt and the 
USA. Main destinations for synthetic filament fabric exports are the USA, Algeria, England, the Russian 
Federation, France and Germany. Main destinations for artificial filament fabric are Germany, France, 
England, the USA and Algeria. 

Besides the Turkish textile industry Turkish home textile industry has also shown a growth in 
terms of production and exports. In recent years the production of home textiles has shown a stable 
increase due to the rise in domestic and external demand for home textiles. Almost all kinds of home 
textiles are produced in Turkey. These may be listed as follows in order of their export values: bed linens, 
bed spreads, table linens, towels, bathrobes, voiles, curtains, lace, interior blinds, curtain or bed valances, 
blankets, cushions, pillows, quilts, eiderdowns. 

In home textile sector, besides large scale firms there are many small and medium sized firms 
scattered all around the country. Turkish home textile manufacturers are mainly located in Istanbul, Bursa, 
Denizli, Izmir, Kayseri, Gaziantep and Usak. Towel and bathrobe producers are mainly concentrated in 
Denizli and Bursa, voile producers in Istanbul and Bursa and blanket producers in Usak. 

In some rural areas of cities such as Denizli, Mugla and Kastamonu the production of traditional 
cloths is still widespread and recently they have been used in the production of specific home textiles. 
Besides meeting the domestic demand in Turkey, the Turkish home textile sector is an important export 
earner for the country. As a division of the textile industry, the home textiles sector with an export value 
of 1.2 billion dollars and a 4.5 % share in Turkey's total exports in 2003, has been an important sub-sector 
for the Turkish economy. Still, the western countries, particularly the European countries are the most 
important markets for Turkey's home textile exports. New markets such as Poland, Hungary, Romania, 
and the Commonwealth of Independent States etc. are gaining more and more importance. At present 
Germany, England, France, the USA, the Netherlands and the Russian Federation are the major markets 
for Turkey's home textile exports.  

The Turkish clothing industry, which is one of the most important sectors for the Turkish 
economy has also shown a stable growth within the years. Production volume in the Turkish clothing 
industry has increased in parallel to the increase in foreign demand. In 2004 the production volume of 
clothing was estimated as 375 000 tons. The majority of clothing manufacturers are located in Istanbul. 
Most of the remaining manufacturers are located in Izmir, Bursa, Ankara, Adana and Denizli. The major 
part of clothing production is carried out by the private sector.  

As a result of the availability of high quality cotton in Turkey, widely usage of CAD (Computer 
Aided Design) and CAM (Computer Aided Manufacturing) and the increase in the number of qualified 
personnel, the products of the Turkish clothing sector have a good reputation in foreign markets. In 
addition, by having a flexible production structure the sector can adapt itself to changes in fashion. 

Today, the Turkish textile and clothing industry is aware of the trend in international markets 
towards increasing demand for healthier and more environmentally-friendly products and tries to adapt it 
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to these developments within legal and technical regulations. In 2003 total value of clothing exports 
reached 8.2 billion dollars, giving it a 25 % share of Turkey's total exports. Approximately 80 % of the 
clothing exported is cotton clothing. Knitted clothing and accessories, with an export value of 4.2 billion 
dollars had a share of 65 % in tot al clothing exports and woven clothing had a share of 43% with a value 
of 2.4 billion dollars in 2003.  Major products that are being exported are: knitted jerseys, pullovers, 
cardigans, waistcoats, tee-shirts, singlet, other vests, knitted and woven suits, ensembles, jackets, blazers, 
dresses, skirts, divided skirts, trousers for women and girls. 

Some major markets for Turkish clothing exports are Germany, the USA, England, France, the 
Netherlands and the Russian Federation. In 1999 Germany had a 38 % share of Turkey's clothing exports. 
The European Union is the biggest market in Turkish clothing exports and the total value of Turkey's 
clothing exports to the EU was 4.4 billion dollars. This amount gave the EU a 71 % share in 1999.With the 
realization of the Customs Union between Turkey and the EU at the beginning of 1996, quota restrictions 
on Turkish textile and clothing products in the EU market were eliminated.  

While in the past Turkish clothing exporters produced the styles, patterns given by customers, 
today most of the exporters are producing their own creations. Besides, while most Turkish producers 
used to produce their export products with materials sent by the costumer, today almost all of the 
materials used for export products are obtained from domestic market. 

As an important textile and clothing exporting country, many fairs in the textile and clothing 
sector are being held in Turkey every year. In 2000 the number of fairs planned to be organized in this 
sector was 34 and it is increasing every year. Most of the fairs on textile and clothing industry are held in 
Istanbul. 

Fabrics made in the Ottoman Empire was so prized that popes in the 16 th century had their robes 
made out of the fabric created by the "infidel" Muslims. The colorful silks, cottons and wool cloth woven 
by the Turks were given such importance in the Ottoman court that they were registered as belonging to 
the Treasury. 

But the decline of the Ottoman economy from the 18th century onwards brought with it a parallel 
decline in textiles. The rise of industrialization and mass production in the West left the Ottomans unable 
to compete. But now Turkey's textile and clothing industry produces 30 per cent of the country's exports 
and employs more than a tenth of its workforce. Turkey is a major exporter to the EU in this sector and is 
a world leader in home textiles. While playing on their traditional expertise, manufacturers have embraced 
the latest techniques. Yet once again the industry is under threat but today this threat comes from East, 
China.  

The lifting of international quotas on textiles in January by the World Trade Organization has sent 
Turkish manufacturers into a panic about the effect of cheap Chinese goods flooding the market. Turkey 
has slapped on unilateral safeguard quotas and is lobbying for Europe to do the same. "China is playing 
with prices, playing with its currency, giving unfair incentives and distorting the market," says Umut Oran, 
a member of the board of European textiles body, Euratex, and former head of the Turkish Clothing 
Manufacturers' Association. 

Turkish manufacturers also complain that high taxes of 41 per cent on workers' wages make 
them uncompetitive. New to the market in the 1970s, Turkey had earned a reputation as the maker of 
cheap and cheerful mass market goods. But as globalization spread and cheaper players came on the 
scene then it was forced to look higher markets. 

The Turkish apparel industry started to look forward to invest in quality, creativity, designers and 
education. The goal has to become a fashion industry rather than a production industry. 
Experienced manufacturers set up high-tech facilities to create better quality cloth and make higher-end 
garments. There has been a significant improvement in quality over the past few years and it's paying 
off," says Engür Rutkay, textile and apparel fairs group director at the trade fairs body, CNR. 

In denim market, with the Mavi Jeans brand's success in America and Canada, great pride is 
formed. The Turkish-owned Essejeffe brand, based in Milan, is also fast capturing a market for high 
fashion jeans. 

Announcing that denim exports increased to $2.2 billion dollars last year from $1.8 billion the 
year before, Kürsad Tüzmen, the State Minister for Trade says the aim for the year 2005 is to sell 200 
million pairs of jeans worldwide. 
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The 'made in Turkey' label has gained a lot of credibility in the past two or three years Turkish 
companies now take great part in the trendsetting Premier Vision cloth fair in Paris. Besides, Turk 
manufacturers are also making goods for top names such as Donna Karan and Calvin Klein, Armani, 
Ermenegildo Zegna and Hugo Boss. 

Europeans have been hurt by a dollar that has lost almost 20 percent of its value during the last 
two years compared with the euro. This has made European textiles more expensive to U.S. buyers. 
Turkish manufacturers, meanwhile, take the Asian approach to textiles and price their goods in dollars. 
Their strategy, bridging the gap between Europe and Asia by offering European styling and quality at Far 
Eastern prices, reflects their geopolitical position. 

Part of the problem comes from the Chinese economic policy of pegging its currency, the yuan, to 
the dollar at a fixed rate. "The whole burden of adjustment has been pushed onto the U.S.-Euro exchange 
rate," said Wyss, who predicted that the dollar would lose another 10 percent of its value against the euro 
this year." The euro is killing the European mills," said Charles Milgrom, a Toronto-based sales agent who 
represents European mills. "The trends are wonderful, the potential is huge, the customer reaction to the 
trends and paths that are being taken by the mills are very positive, but they're not able to move because 
of the currency situation. It's forcing people to buy and consider secondary resource in cases where they 
would normally run to Europe." 

There are other challenges, though. In addition to Turkey, vendors are turning more to the Far 
East. The region, where China is the major player, has become even more of a threat since apparel and 
textile quotas were dropped among World Trade Organization members on Jan. 1.The least expensive 
textiles from Europe cost about 3 euros, or $3.92 at current exchange, a meter, while China sells fabrics 
for about one-third that price." A mill that would have shipped goods at 3.50 euros now has to chance 
some real competition from China," he said. "There will be an effect for sure, but I'm not concerned that 
China will ever replace Europe as a resource with the capability to finish, show flexibility and follow the 
trends as closely." 

For some large retailers, such as Limited or Federated Department Stores, the prices in Europe 
might become prohibitive, said Seeley. "All the European mills are very afraid for the biggest customers 
they're going to be losing because of the exchange rate," he said. Some mills are developing less-
expensive products, said Seeley, who added there is only so much that can be done while maintaining the 
novel aspects of many of the fabrics. As European mills gird themselves for a prolonged currency crunch, 
Turkish mills are working to sharpen their offerings to keep their new customers. 

For the 12 months ended in October, Turkey shipped $135.8 million worth of fabrics into the 
U.S., a 5.1 percent increase that gave it 2.4 percent of the U.S. fabric import market. Over the same 
period, 12 European countries sold $1.13 billion worth of fabric to U.S. firms, a rise of 2.3 percent, giving 
the bloc 20.3 percent of the import market. "We're having our best year ever due to the fact that we have 
a full-time Italian designer for our mill that really increased our presence in the market," said Okan 
Toklucu, vice president of textiles at Altinyildiz, a vertical mill and garment producer in Turkey that 
specializes in wool and spandex blends and tailored garments. "Turkey is half in Asia and half in Europe, 
but we consider ourselves European," said Toklucu. "It's depending on the mills and the factories how 
they want to be perceived. We always try to upgrade our facility and basically become the benchmark in 
Turkey of quality goods." 

The mill's specialties play into current trends, which lean toward dressier looks. Still, it is not just 
the fashions that are helping the firm. "One of the reasons why business has increased is because of the 
euro [exchange with the dollar]," said Toklucu. "A lot of people are looking to us as an alternative to 
Italian wool providers”. Those buyers, he estimated, find prices about 20 percent lower than European 
fabrics at Altinyildiz, which also can do some volume programs given its capacity to produce up to 10 
million meters of fabric annually. 

Turkey has other advantages, as well. "There's more production being done now in Eastern 
Europe and in the Middle East -- for instance, Jordan," said Bob Caplan, senior adviser to Turkish textile 
firm Bossa, a vertical producer of polyester and rayon blends, denim and woven fabric. "That positions us 
geographically in a very desirable area from a logistical standpoint, and everyone is concerned about 
logistics when it comes to sourcing products. A lot of production has moved away from Italy. There's a 
middle ground before going to the Far East, and that would be Turkey." 
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Despite this, Turkey still is working to firmly establish its image in the marketplace. "The 
challenge is to continue to market Turkey as a resource for the apparel industry that other locations have 
had a foothold on for a long time," said Caplan. "Overall, Turkey as a market is right now at a crossroads 
where they can really leap into a very strong position for building a very large base in supplying both 
fabrics and garments. We need to continue to make people aware of Turkey as a headquarters. I really 
think that Turkey could become what Italy has been in the developmental process of quality fabrics." 
Strengths and Weaknesses of Sector: The Situation 

The textile industry is the larger and one of the first established industries in Turkey. Clothing 
industry has begun to establish in the 1950s and served for domestic consumption, and its development 
remained limited until the end of the 1970s. However, the textile industry has started to develop by the 
influence of incentive measures applied after 1967. After January 24, 1980 economic reforms, the textiles 
and clothing industry has developed mainly due to the export oriented economic policies, the rational use 
of incentive measures for investment, and the supports introduced for the import of machinery equipment 
and auxiliary materials. As a result, the international competitiveness of the textiles and clothing industry 
has increased, and important increases have been achieved in the exports. As of today, textiles and 
clothing industry is an outward oriented industry, uses modern technology, and can compete with that of 
other countries in international markets. 

The value of textiles and clothing industry production was around 27.7 billion dollars in 2002 and 
exported 44 percent of that amount. Its share in manufacturing production in 2002 was %21.5. Textiles 
and clothing industry exports increased significantly during the last two decades, from 595 million dollars 
in 1979 to 12.5 billion dollars in 2002 by more than 20 times. During the early eighties Turkey was 
exporting mostly textile products like fibers, yarns and fabrics. Since 1986 the export of apparel increased 
steadily and in the early nineties exports of value added apparel products has started. The important part 
of the textiles and clothing exports, nearly two thirds, has been directed to European Union (EU). 
Geographical proximity, duty free access to the EU, relatively low wage levels, high quality of goods 
demanded by the EU are the main causes of the increase in the textiles and clothing industry exports. The 
shares of the textiles and clothing industry in total exports and in manufacturing industry exports in 2002 
were %33.7 and %36.2 respectively. In other words, more than one third of total exports is realized by 
the textiles and clothing industry. The textiles and clothing industry imports was around 2.9 billion dollars, 
in 2002. The shares of the textiles and clothing industry’s imports in total imports and in manufacturing 
industry imports in 2002 were %5.5 and %6.7 respectively. 

There were significant capacity improvements in textiles and clothing industry starting by the 
1970s. The machinery stock increased to 5.7 million spindles and 459.600 rotors in 2001. Even though the 
capacity utilization rate differs by sub sectors, overall it is around %80 for the textiles and clothing 
industry. In the past, the state played an important role in the textiles and clothing industry, but now 
there are only two public economic enterprises, Sümer Holding and Sümer Hali. But these two enterprises 
have a minor role in the textiles and clothing sector. Altogether, textiles, clothing and leather industries 
provide for more than one third of employment in the manufacturing industry. 

The share of foreign capital investment has been limited. There are 337 foreign capital textiles 
and clothing companies operating in Turkey, accounting %5.2 of total number of foreign capital firms.The 
main reason behind the good performance of the textile and clothing industry in Turkey is the increase in 
modern machinery imports and new investments in recent years. The performance of textiles and clothing 
industry affected positively by domestic cotton production, proximity to the EU market, trained work force, 
the progress achieved in infrastructure and telecommunication systems, together with the existence of 
large domestic market.  

Two segments dominate Turkey’s textile and clothing industry: 
1. The spinners and weavers that use high quality domestic raw materials to produce textiles. These firms 
keep market standards high with original designs. 
2. Apparel manufact urers, which use a combination of domestic and imported cloth to produce finished 
non-branded goods. These include non-branded firms who market their products through 3rd party retail 
chains. Non-branded products currently make up the majority of the industry domestic and export sales. 
In 2002 export of Turkish textile products reached 7 billion dollars, while clothing products reached 5.1 
billion dollars. With the evolution of the market and quota removal after 2005, textile and clothing industry 
in Turkey will soon face fierce competition from low wage countries, particularly China. These low wage 
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countries enter the market with cheap products. Turkey will need to move into much higher quality 
segments, which require advanced design and marketing skills, in order to sustain a competitive edge 
here. To achieve this, the financial incapability and management structure of the industry are the biggest 
weaknesses.  

There are still family owned firms dominating the sector. Almost all actions of these 
managements are come from traditional and emotional approaches. In a high competition market, like 
textile, it doesn’t work anymore. Turkey moves slightly to another position by leaving low wage country 
image. But in this route there are still some blur sectors that no one can see the target of this movement. 

In Turkey’s textile industry another danger is about human resources. Human, both physically 
working and mentally working, are still perceived as only a component of the production. But as we know 
from contemporary techniques and actions these people are not only inputs but also the value of the 
business. 

Lack of fashion and design can also described as weaknesses. In all its capacity, Turkey still can’t 
develop enough reputation in global markets. As a branch of poor human resource management, industry 
can’t use the potential engineering capacity of both the sector’s and Turkey’s. If improvement is desired in 
a place, the very first need is an engineering formation.  Again, related with educational breakpoints, this 
point should be immediately recovered. 

Beside all these problems, weakness of communication causes serious inefficiencies. In all levels 
of management family impact still strongly effective at textile business. Therefore disagreements among 
these layers can’t be negotiated. Strong traditional corporate culture blocks these activities. As a result of 
this lack of efficient communication all transactions are formed in a way that the boss will accept. This 
action also triggers the reaction of avoiding contact on critical subjects. 

Composition of the labor force for the textile industry is another critical issue. In Turkey majority 
of the working force is composed of unqualified workers. Unfortunately in Turkey the links between 
universities and industry has not been defined properly yet. There are some studies in this field but very 
few of them improve industry towards productivity. Especially in management field,  companies lack of 
new projects are felt strongly. In Turkey sector’s general view on management style is using experience 
instead of research and development. Thus in production, at the heart of the sector, talented and well 
educated young personnel are still positioning in lower levels. Of cause this will change in coming years 
but low speed of this change harms the sector in this highly competitive market. 

From a productive point of view research and development and product development applications 
are vehicles to reach the target. In traditional style of Turkish textile sector, firms used to produce same 
product with great numbers. This humbled the industry’s adaptability to change. Today’s trend is 
producing relatively small amounts but different products. The collections of firms start to change monthly, 
this means now there are up to twelve different groups in some areas especially in clothing industry.  

Despite the fact that Turkey will face intensified competition in textile and clothing industry after 
quota elimination in 2005, Turkey with its geographical location, raw materials production, trained 
workforce, has still a potential in this industry. Turkish textile and clothing industry needs a restructuring 
by improving its quality, management and marketing skills, logistic performance, and certifications. 
Primary reason for re-engineering the industry is that existence of an information gap between the factory 
floor and the corporate systems that lead business and supply chains.  
THE RECOMMENDATIONS 

Turkey’s position in global textile sector is extremely important that neither Turkey nor its 
customers can risk the business. It is obvious that first thing to do is start to improve production abilities 
while developing and training mental capacity to form more valuable like brand image. 

As a widespread formation in Turkish companies, the effect of family can poison the business. 
Professionals should be placed to the management levels. Idea of the competition among these 
professionals will bring efficiency in workplace. Family can maintain the backbone of the company but 
brain should be under professionals’ control.  

Everyone who works for the industry should immediately leave the “I know the best” activities. 
“Best” changes according to the situation and external factors that effects firms’ applications directly. 
Leaving thi habit will help people t o coordinate each other easily.  But this is not a type of action that can 
be immediately took place. Before an educational preparation is need and it also requires patience during 
the period. Quality of labor force should be improved within companies by educational applications. We 
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can try to develop a strategy to build high sector knowledge among these workers. Their conscious can be 
raised to a level that total productivity and value of the market develop too.  

Fairs and other international organizations are vital for the image of Turkey’s textile industry 
abroad. When participating in such organization Turkey’s studies on integrating engineering processes to 
industrial production must be mentioned clearly. Of course before these we have to build our inner 
structure well on education and widely implementation of education among industry. 

To activate general educational plans for textile sector companies’ at least should accept to help 
universities’ projects. For a better solution they have to offer project s to universities to develop or 
problems to be solved in best efficient way possible in existing situations. Here the important point is 
composition of help to new projects. So called projects which planned for only advertisement are not 
functioning properly to achieve organizational goals. Generally in such situations firms vision, mission and 
values are not connected each other or even haven’t been created. These are mutually important with the 
techniques and applications. Turkey has to know how to do as well as what to do. 

Corporations should give more resource to research and development. They have to hire well 
educated and talented young engineers to make their environmental vision widen. As education level of 
middle and high level managers increase firm should integrate experience with research. Not only the 
workers but the organization itself also will be redesigned to get maximum output. Communication within 
the organization must be set in two ways which can create strong feedback to operations.  Clot hing part of 
the textile industry has more potential to turn in fashion. Fashion business is a hard area to build a 
competitive advantage. Italy can success this by improving its sector with design and education. Turkey 
should follow the same way in a different speed. Today effects of market globalization are felt much 
stronger.  

Customers’ demands on increasing number of collections and high speed of change on this 
demand are critical issues which effect directly to the organizational structure. Key idea is building a new 
structure in process. It will combine high quality production with production elasticity. Also efficiency and 
effectiveness of this structure should be improved. All parameters mentioned are highly critic because of 
their effects on production time. Turkey has a natural geographical advantage in transportation.  

Another point is about the product itself. In recent years product was the source of income but 
today we can say it is the most effective part in company’s even country’s image.  Product oriented 
applications will increase design and research needs. Therefore they can be improved together. 

Foreign investment can play particularly an important role in improving quality, management and 
marketing skills, logistic performance, and certif ications. Foreign companies should be attracted to Turkey 
also to increase the quality of the products and the organizations. The main problem of the sector, 
organizational disabilities, can be eliminated. 

As a supportive move beside textile industry’s development Turkey can draw a route towards 
technological improvement and production on textile machinery. Improving its montage knowledge in 
automotive industry and by adapting it to textile machinery production Turkey may be able to switch 
another high-tech area. But its technological background and labor quality is not yet ready for a drive in 
the short run. 
CONCLUSION 

In case of taking place of the recommendations in the Turkish textile market, Turkey can find a 
way to improve its strengths about the industry. As mentioned above the very first step should be 
determining the future goal of the sector.  There is only one way to solution. In the edge of EU 
membership it doesn’t seem to be possible to lower the labor expenses in a meaningful way. Creating 
value is the breakpoint for Turkey’s textile industry future. All parts of the industry should position their 
views to create an image on design and fashion. Otherwise in the upcoming years, competition with low 
cost countries, Turkey is not a low cost country anymore, becomes harder and harder.  

Three factors will determine the survival of textile companies in the future: creativity, 
determination, and adaptation ability to change. To create a competitive advantage it is important to 
reduce lead times, improve quality standards and product customization and reduced inventory levels. 
Corporation must get closer to customer demands to become a more reliable supplier. It creates value for 
customer with accurate and detailed understanding of fulfillment capability. T he critical issues were driving 
down labor costs and increasing quality; needed planning and manufacturing systems that allowed for 
smaller lot quantities and scheduling of orders based on specific customer demands..  
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ÖZET 

Gelismekte olan ülke piyasalarinin; sanayi kuruluslarinin çogunlukla küçük aile isletmesi niteliginde 
olusu, sinai mülkiyetin önemli bir kisminin az sayida kisinin elinde bulunuyor olmasi, bunun disindaki 
isletmelerde ise sermaye yapisinin güçsüz olusu gibi ortak öze llikler tasidigi bilinmektedir. Ülkemiz üretim 
ve istihdamindaki önemi tartisilmaz olan KOBI’lerin sermaye yapilarinin güçsüzlügünü asma, ihraç 
piyasalarina ulasma, teknolojik iyilesme vb. birçok açidan yarar saglayabilecegi yabanci sermayenin ilgisini 
çekmekte pek basarili oldugu söylenemez. Aslinda dünya genelinde de sinir ötesi yatirimlarda çok uluslu 
sirketler; aradiklari kosullari büyük ölçekli firmalarla isbirligi halinde çok daha kolaylikla saglayabilmektedir. 
KOBI’lerin uluslararasilasmada büyük ölçekli firmalar kadar etkin olamadigi da bilinen bir gerçektir.  

Oysa, günümüz kosullarinda gerek ulusal gerekse uluslararasi düzeyde faaliyet gösteren ülkemiz 
KOBI’leri, sorunlarini asmak üzere ortaklasa hareket çabasi içindedirler. Ancak bu çabalarin her zaman 
olumlu sonuçlanmadigi da bilinen bir gerçektir. Bunu basarabilmenin bir yolu da benzer alanlarda faaliyet 
gösteren diger ülke KOBI’leriyle “stratejik ortakliklar” kurulmasi ve bu yolla rekabet gücünün artirilmasidir.  
Stratejik ortakliklarin farkli alanlarda faaliyet gösteren KOBI’ler arasinda da olabilecegi ve basarili sonuçlara 
ulasilabilecegi de dikkate alinmasi gereken bir baska husustur. 

Bu çalismada Türkiye KOBI’lerinin AB KOBI’leriyle stratejik isbirligi kosul ve olanaklarinin 
sorgulanmasi amaçlanmistir.  Ülkemizde farkli kuruluslarca bu alanda yürütülen çalismalar ve geldigi düzey 
incelenmis, stratejik ortakliklarin yönlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar, pazarlik gücünün ulusal 
çikarlar ilkesi dogrultusunda artirilmasi, farkli kültür ve yönetim biçimlerinden dogacak sakincalarin ortadan 
kaldirilmasi ve Türkiye KOBI’lerinin göreli avantajlarinin artirilmasi yönünde öneriler gelistirilmistir.   
 Anahtar Kelimeler: Stratejik Isbirlikleri, Yabanci Ortakliklar,  KOBI’ler 
 
1.STRATEJIK ISBIRLIKLER I 

Günümüzde imalatçi tüm firmalar, özellikle de KOBI’ler için, yogun rekabet ortaminda güçlerini 
birlestirmeksizin ayakta kalabilmek giderek daha güç hale gelmektedir. Bu nedenle, son yillarda gerek yurt 
içi gerekse yurt disi firmalarla stratejik isbirligi  kurmanin önemi giderek daha fazla hissedilir hale gelmis, 
KOBI’lere hizmet ve destek götüren kurum ve kuruluslarin faaliyetleri de bu yöne dogru kaymistir. KOBI 
niteligindeki isletmelerin güçbirligi olusturma yönündeki çabalari zaman zaman olumsuz sonuçlanmis 
(Sektörel Dis Ticaret Sirketleri örneginde oldugu gibi) olmakla birlikte, ekonomik krizlerin yogunlugu ve sik 
yasanan kriz ortam ve kosullarinda KOBI olarak faaliyet göstermenin güçlügü, isletmeleri bu yönelise 
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yeniden ve daha hizli götüren etmenler arasinda yer almistir. Böylelikle de stratejik isbirlikleri, KOBI 
sorunlarinin asilmasi açisindan, üzerinde en çok durulan çözüm yollarindan birisi haline gelmistir. 

Tanimsal olarak stratejik isbirligi ve bu kapsamda yürütülen faaliyetler, “iki veya daha fazla sayida 
firmanin yeni bir teknoloji veya ürün gelistirmek için resmi veya resmi olmayan bir sekilde bir araya 
gelmesiyle olusmakta ve  bölgesel acentelik ve bayilik gibi çok basit anlasmalardan know-how, lisans, 
taseronluk, franchising gibi daha karmasik anlasmalara kadar uzanan çesitli derecelerde isbirliklerini 
kapsamaktadir. Isbirligi sadece büyük proje ve islerle ilgili olarak da yapilmamaktadir. Büyüme, 
çesitlendirme, rekabet, verimlilik veya müsteri tatmini nedenleriyle üstünlük saglayabilecek her türlü 
faaliyet, isbirligi nedeni olabilmektedir (Ilze, s.13).” seklinde ifade edilmektedir. 

KOBI’lerin rekabet gücü kazanmasinda stratejik isbirligi öneminin altini çizen ve19-20 Aralik 2003 
tarihlerinde Istanbul’da gerçeklestirilen II. KOBI Zirvesi’nin Sonuç Bildirgesi’nde yer alan su madde önem 
tasimaktadir: 

“Birbirini taklit eden yikici rekabet kültüründen; birbiriyle yarisabilen, herkesin kazandigi basarili 
isbirlikleri olusturabilen, birbirini tamamlayici ürünlere yönelerek sinerji olusturabilen rekabet kültürüne 
geçilmelidir.”  

KOBI’lere hizmet götüren kuruluslardan KOSGEB, Üniversiteler, Ticaret ve/veya Sanayi Odalari, 
Diger Meslek Kuruluslari, Dernekler, Birlikler, Vakiflar, Is Gelistirme Merkezleri, vb. organizasyonlar, farkli 
alanlardaki KOBI üstünlüklerini degerlendirmek amaciyla stratejik isbirligini özendiren uygulamalari farkli 
program ve projelerle gündeme getirmekte,  Avrupa Birligi ile iliskiler dolayisiyla gelistirilen projeler de bu 
kapsamin genislemesine ve güçlenmesine katkida bulunmaktadir. Avrupa Birligi’ndeki çerçeve 
programlarinin asil çikis noktasinin sinir ötesi isbirliklerini özendirmek olmasi da bu görüsü 
desteklemektedir. Bu çalismada, sözü edilen isbirligi olusturma program ve projeleri, kuruluslar bazinda 
incelenmis, benzerlikleri, farkliliklari ortaya konulmaya çalisilmis ve uygulamadaki basari sanslarinin 
artirilmasina yönelik öneriler gelistirilmistir. 

 
2. ÜLKEMIZDE KOBI’LERIN STRATEJIK ORTAKLIKLARINA HIZMET EDEN ÇALISMALAR 

AB KOBI’lerinin ticari, teknik, mali ve Ar-Ge alanlarinda uluslar arasi düzeyde isbirlikleri yoluyla 
rekabet güçlerini artirmalari ve dis pazarlardaki potansiyeli degerlendirmeleri amaciyla çesitli programlar 
uygulanmaktadir (http://www.turkstudent.net). Bu programlarin önemli bir bölümü de ülkemizde uzun 
yilardir çesitli kuruluslar araciligiyla KOBI destekleri kapsaminda yürütülmektedir. Uygulanan bu programlar 
ve son dönemlerde dogrudan stratejik isbirligine dönük projeler, bu bölümde iki ana baslik altinda 
incelenmistir. 
 
2.1 KOBI’lerin Stratejik Isbirligine Hizmet Eden Programlar* 

Euro Info Centres (Avrupa Bilgi Merkezleri): KOBI'lerle dogrudan baglanti içinde olan kamu, özel 
veya karma yapiya sahip ticaret odalari, kalkinma ajanslari vb. kurumlardan olusan bir ag çerçevesinde 
yapilanan EIC'ler, isletmeleri Birlik programlari ve politikalarina iliskin alanlarda bilgilendirme, yönlendirme, 
danismanlik saglama ve destek verme islevlerini yürütmektedir. Bu baglamda brosür, bilgi bültenleri gibi 
çesitli dokümanlar isletmelerin kullanimina sunulmakta; ayrica seminer ve konferanslar düzenlenmektedir. 
Ortak arayisindaki isletmelere yardimci olunmasi da EIC'lerin faaliyet alani içine girmektedir. 

BC NET (Isletmelerarasi Isbirligi Agi): BC NET bünyesinde yer alan sanayi ve ticaret odalari, meslek 
kuruluslari, bölgesel kalkinma ajanslari, Avrupa Is Merkezleri, danismanlik firmalari, bankalar vb. kurumlar; 
mali, ticari veya teknik is ortagi arayisi içinde olan isletmeler için kapsamli bir isbirligi profili hazirlayarak ag 
üyelerince iletilen tüm bilgilerin toplandigi merkezi bilgi bankasina göndermektedir. BC NET üyeleri 
gönderilen isbirligi profillerine iliskin olarak kendi aralarinda bilgi talebinde bulunmakta; ilgili isbirliginin iki 
firma arasinda uygun olabilecegini öngörmeleri halinde firmalar arasinda temas saglanmaktadir. Firmalarin 
bu konuyla ilgili olarak kendi ülkelerindeki BC NET üyesi kurulusa basvurmalari gerekmektedir.  

BRE (Isletmeleri Yakinlastirma Bürosu): Is ortagi arayan firmalar BRE agi içinde yer alan sanayi ve 
ticaret odalari, meslek kuruluslari, bölgesel kalkinma ajanslari gibi özel ve kamu kurulusu niteligine sahip 
kurumlara basvurarak faaliyet alanlari ve istedikleri isbirligine dair bilgi vermekte; söz konusu talepler, bu 
araci kurumlar vasitasi ile merkezi bilgi bankasina gönderilmektedir. Merkeze iletilen isbirligi profilleri, BRE 

                                                 
* Bu bölümdeki bilgiler, (http://www.turkstudent.net) web sayfasinda yer alan Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciligi’nin 
2002 tarihli raporundan alinmistir. 
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kapsaminda yer alan kurumlar araciligiyla yayinlanarak (dergi, bilgi mektubu, web sayfasi vb.) ilgili 
firmalara ulastirilmaktadir. BC NET ve BRE programlarinin Türkiye'deki temas noktalari KOSGEB ve 
TOBB'dur. KOSGEB ayrica Avrupa Bilgi Merkezi islevini de yürütmektedir.  

Europartenariat Firmalararasi Isbirligi Programi: 1988 yilinda uygulamaya koyulan ve yilda iki kez, 
iki farkli AB üyesi ülkede düzenlenen Europartenariat programlari, firmalar arasinda ticari, teknik, mali ve 
arastirma gelistirme alanlarinda çesitli isbirligi imkanlarinin olusturulmasini amaçlamaktadir.  

Programda ev sahibi firma statüsüyle yer alacak KOBI'ler nitelikleri, faaliyet alanlari ve yabanci 
firmalarla olusturmak istedikleri isbirligi projeleri esas alinarak seçime tabi tutulmakta; seçilen firmalar 
faaliyet alanlari ve isbirligi önerileri çerçevesinde bir katalogda tanitilmaktadir. Yaklasik 80 ülkeden 6000 
civarinda KOBI'nin katildigi bu programlar, ilgili ülkelerde ulusal danisman (national counsellor) kurumlar 
araciligiyla duyurulmakta; kataloglarin bu ülkelerdeki dagitimi ve program kataloglarini inceleyerek ev 
sahibi firmalarla görüsme talebinde bulunan firmalarin belirlenmesi yine bu kurumlarca 
gerçeklestirilmektedir.  

Katilimci ülke firmalari, talepleri dogrultusunda hazirlanan randevu programlari araciligi ile 
programin düzenlendigi iki gün boyunca ev sahibi firmalarla görüsmekte; tüm katilimci ülkelerin firmalari, 
program süresince kendi aralarinda görüsme imkanini da degerlendirmektedir.  

Türkiye'nin AB'nin KOBI'lere yönelik isbirligi programlarina dahil edildigi 1992 yilindan beri bu 
programlarin daimi ve resmi temsilciligi Iktisadi Kalkinma Vakfi tarafindan yürütülmekte; program 
duyurulari sanayi ve ticaret odalari, sektörel birlikler, meslek kuruluslari vb. kurumlar, basin yayin organlari 
ile dolayli, IKV'nin kendi olusturdugu veri bankasinda yer alan firmalar için ise dogrudan olmak üzere 
Türkiye genelinde kapsamli bir sekilde gerçeklestirilmektedir.  

Medpartenariat Firmalararasi Isbirligi Programi: Medpartenariat programlari 1994 yilinda, AB 
içerisinde KOBI'lere yönelik mevcut mekanizma ve programlarin, AB üyesi olmayan Akdeniz ülkelerine 
genisletilmesi hedefi çerçevesinde Europartenariat örneginden yola çikilarak olusturulan, ancak katilimci 
ülke sayisi açisindan daha küçük ölçekli olan isbirligi programlaridir. AB'ye üye olmayan Akdeniz 
ülkelerindeki KOBI'lerin gelisimi ve rekabet kapasitelerinin artirilmasi için elverisli ortam saglanmasini ve 
AB'deki KOBI'lerle aralarindaki isbirlig i olanaklarinin desteklenmesini amaçlayan Medpartenariat 
programlarinin Türkiye'deki organizasyonu IKV tarafindan gerçeklestirilmektedir.  

KOBI'lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Arastirma, Egitim ve Yenilikçi Faaliyetlere Erisiminin 
Iyilestirilmesi Programlari: KOBI'lerin rekabet gücünün artirilmasi arastirma ve teknolojik gelisme alaninda 
da bazi düzenlemeleri gerekli kilmakta; ancak KOBI'lerin arastirma ve yeni teknolojiler konusundaki 
gelismelerden haberdar olmalarini, teknik kapasitelerini güçlendirmelerini ve yenilikçi faaliyetlere 
yönelmelerini saglayacak bir ortamin olusturulmasi tek basina yeterli olmamaktadir. Bu gelismelerden 
somut sonuç alinabilmesi ancak gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahip yetismis insan gücü ile mümkün 
olabilmektedir. Bu çerçevede AB'de mesleki egitim konusuna da ayri bir önem verilmekte ve bu baglamda 
Birlik çesitli program ve faaliyetler ile mesleki egitim konusuna destek saglamaktadir. Bu kapsamdaki 
uygulamalar; Standardizasyon – Normapme, Altinci Çerçeve Programi kapsamindaki arastirma gelistirme 
programlari, EUREKA – Endüstriyel Arastirma – Gelistirme için Avrupa Agi, Leonardo da Vinci, Equal gibi 
mesleki egitim programlari sayilabilir. Bunlardan EUREKA’nin Türkiye’deki ulusal koordinatörlük görevini 
TÜBITAK yürütmekte, Türkiye Teknoloji Gelistirme Vakfi da destek saglayan kuruluslar arasinda yer 
almaktadir. 
 
2.2 KOBI’lerin Stratejik Isbirligine Hizmet Eden Son Dönem Projeleri 

Yenilikçilik Aktarim Merkezi (Innovation Relay Centre) Agi 
Yenilikçilik Aktarim Merkezi (IRC – Innovation Relay Centre) Agi, 1995 yilinda Avrupa Komisyonu 

tarafindan, KOBI’lere tüm Avrupa pazarina açilma olanagi tanimak, böylece teknoloji ithal veya ihraç etme 
sürecinde destek olmak için kurulmustur.  Kuruldugu yildan bu yana IRC Agi, 1000’den fazla firmaya 
teknolojik isbirligi saglayan anlasmalari imzalamalarinda yardimci olmustur. IRC’ler “uluslararasi teknoloji 
transferi” gerçeklestirmek amaciyla, kendi görev bölgelerinden topladiklari teknoloji arz ve taleplerini 
birbirleriyle paylasarak ya da isbirligi etkinlikleri düzenleyerek teknolojinin uluslar arasi platformda el 
degistirmesine çalismaktadirlar. 
 Avrupa Komisyonu tarafindan 33 ayri ülkede merkezler olusturularak kurulan ve 71 merkezden 
olusan IRC Agi’nin ülkemizdeki temsilcileri IRC – Anatolia  (http://www.irc-anatolia.org) ve IRC – Ege 
(http://www.irc.ege.edu.tr) ’dir.  
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a) IRC-ANATOLIA; ODTÜ Teknokent, Ankara Sanayi Odasi ve KOSGEB konsorsiyumuyla kurulmus 
ve Avrupa Komisyonu’nun 6. Çerçeve Programi kapsaminda yaklasik 700 bin Euro’luk hibeye hak kazanmis 
bir proje merkezidir. Ankara merkez olmak üzere Adana, Çorum, Eskisehir, Gaziantep, Kayseri, Konya ve 
Samsun illerinde hizmet vermektedir. 

IRC-Anatolia, Avrupa içerisindeki isbirligi imkanlarina ulasmak isteyen firmalarla bölgesel iletisim 
kuran, firmalarla beraber çalisarak arz ya da talep edilecek yenilikçi teknolojilerin profillerini olusturan, bu 
profil bilgisini, esleniginin bulunmasi amaciyla IRC Agi’na aktaran, ag içinde profil ile ilgilenen bir firma 
bulundugunda firmalari bir araya getiren bir merkezdir. Teknoloji transferi anlasmasina giden yolda 
karsilasilan sorunlar için de danismanlik hizmeti sunmaktadir. 

b) IRC – EGE; Ege Üniversitesi Bilim – Teknoloji Uygulama ve Arastirma Merkezi  (EBILTEM)’nin 
koordinatörlügünde, Avrupa Birligi destegi ile yürütülen ve tüm IRC’lerde oldugu gibi, teknoloji transferine 
hizmet eden bir projedir. Proje ortaklari arasinda Ege Üniversitesi, Ege Bölgesi Sanayi Odasi, Izmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi ve KOSGEB yer almaktadir. Proje, Nisan 2004- 2008 dönemi için AB tarafindan 
finanse edilmis olup, bu süre boyunca AB’nin finansal destegini alacaktir.  

IRC – EGE, diger merkezler gibi, ön görüsmelerle sanayi kuruluslarinin teknoloji ihtiyacini, temel 
sorunlarini belirlemekte, bölgedeki sanayi kuruluslari arasinda yer alan ve kendi teknolojilerini dis 
pazarlarin kullanimina sunmak isteyen KOBI’lere bu yönde danismanlik hizmeti vermektedir. Kuzeyde 
Çanakkale, doguda Afyon, güneyde Mugla ile güneydoguda Içel illerini içine alan bölgede, toplam 14 ilden 
gelebilecek taleplere cevap verebilmek üzere örgütlenmistir. 

IRC –EGE, sayilan bu amaçlari yerine getirebilmek üzere;  
• Uluslar arasi teknoloji transferleri için arabuluculuk yapar, 
• Sanayi kuruluslarinin ihtiyacina uygun teknolojileri bulmak için diger ülkelerdeki IRC’lerle temasa 

geçer, isbirlikleri olusturur, 
• Uygun teknoloji transferlerini saglamada danismanlik hizmeti verir, 
• Sanayi kuruluslarinin yeniliklere uyumunu özendirir. AB arastirma olanaklarinin sanayi kuruluslari 

tarafindan verimli kullanilmasini saglar, 
• Türkiye’deki teknolojileri, Avrupa’daki firmalarla bulusturur, 
• Tüm bu etkinlikler yardimiyla, Türkiye’nin AB ile bütünlesmesi sürecine katkida bulunur, 
• Teknolojik danismanlik sayesinde kuruluslarin AB fonlarindan yararlanmasini saglar, 
• Sagladigi bilgi birikimini tüm bölge sanayi kuruluslariyla paylasmak amaciyla toplantilar, 

seminerler düzenler. 
 
KOSGEB Eslestirme Merkezleri  
KOSGEB’in KOBI’lerin uluslar arasi pazarlara açilmasini saglamak için 2005 yilinda baslattigi  yeni bir 

uygulama da  Eslestirme Merkezleri’dir. Bu çalismayla birlikte KOSGEB, çesitli AB  ülkeleri ile anlasarak 
ihraç potansiyeli olan firmalari bir araya toplamayi hedeflemektedir. Firmalarin ticari bilgilerini bir havuza 
aktarmayi ve uluslar arasi isbirligini birebir firmalarla saglamayi amaçlamaktadir.  
 KOSGEB’in eslestirme destegi, isletmelerin dis ticaret, Türkiye’de ortak üretim/yatirim ve benzeri 
uluslararasi isbirligine yönelmeleri, uluslararasi pazarlarda rekabet edebilmeleri ve pay alabilmeleri için 
hizmet vermek üzere ana sirketi yurtiçinde bulunmasi kaydi ile yurtdisinda açilan ve KOSGEB tarafindan 
onaylanan Eslestirme Merkezlerinden alacaklari hizmetlere iliskin giderlere destek verilmesidir. 

Destekleme orani % 50 olarak belirlenen eslestirme desteginin unsurlari ve destek üst limitleri su 
sekilde belirlenmistir; 

• Eslestirme Temel Hizmetleri Destegi: Üst limiti -  250 YTL, 
• Eslestirmeye Yönelik Organizasyonel Hizmetler Destegi: Üst limiti - 1.250YTL, 
• Eslestirme Merkezi Danismanlik Hizmetleri Destegi: Üst limiti 5.000 YTL, 
• Eslestirme Merkezi Daimi ve Süreli Sergi Destegi: Üst limiti 2.000 YTL.’dir. 

KOSGEB ayrica, MEDA (Mediterranean Economic Development Area) Projeleri’nin çiktilarindan 
yararlanan KOBI sayisini % 50 artirmayi ve  proje kapsaminda 2000 isletmeyi  degerlendirmeyi 
hedeflemektedir (http://www.kobi-efor.com.tr). 
 Yine KOSGEB, MAP (Multiannual Programs) kapsaminda olusturulan (Business Environment 
Simplification Task Force – BEST - Is Ortaminin Basitlestirilmesine Yönelik Faaliyet Grubu) çalisma 
gruplarinin faaliyet alanina giren en az iki konunun uygulanmasi saglamayi, yerli ve yabanci isadamlari  ve 
çevreleri ile ortak sinerji olusturacak isbirligi programlari gelistirmeyi, öncelikle yurt disindaki isadamlarina 
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ithalat, ihracat, sektör bilgileri hakkinda bilgilendirme yaparak sanal isbirligi saglamayi da amaçlamaktadir 
(http://www.kobi-efor.com.tr). 
ABIGEM Projeleri* 

a) EU Partnering Turkey Projesi: 
Kocaeli ABIGEM’in en önemli projelerinden birisi olan EU Partnering Turkey projesi, yurtdisina 

açilmak isteyen KOBI’lerin farkli ülkelerde is ortakliklari kurmasina aracilik eden bir projedir. Bir ortaklik 
profili dahilinde, belirlenen ülkelerdeki KOBI’lerle isbirligi olanaklarinin arastirildigi bu projenin 
hizmetlerinden her sektördeki ve ölçekteki KOBI faydalanabilmektedir. Bu proje kapsaminda 2005 Nisan 
ayinda Kocaeli ve çevresinden eslestirme platformuna dahil olmus 20 kadar KOBI’nin Almanya’nin 
Hannover Kenti’ndeki sanayi ve ticaret fuarina katilimi saglanmistir. Projede, stratejik isbirligi firsatlarini 
artirici  uygulamalar sürdürülmektedir. 

b) Business Match Base Projesi: 
 Özünde bir veri tabani olan bu proje kapsaminda, yurtdisinda is yapmak isteyen, bir sekilde ihracat 

imkanlarini arastiran ve yabanci sirketlere ulasmaya çalisan toplam 1000 kadar KOBI’nin bilgilerinin 
bulunmasi amaçlanmaktadir. 2005 Kasim ayi sonunda 500 kadar KOBI ile aktif hale gelmesi planlanan 
sistem, su anda kurulum asamasindadir. 

Business Match Projesi, Türkiye genelindeki KOBI’lerin yurt disi stratejik isbirliklerini kolaylastiracak 
bir web portalidir ve su özellikleri tasimaktadir: 

• Mevcut b2b portallari gibi degil, “o2o” – organisation to organisation” mantigi ile isletilmektedir. 
• Sistemin üyeleri firmalarin üye oldugu sektörel kuruluslar, ticaret ve sanayi odalari, ihracati 

gelistirme birimleri, vb.’dir. 
• Tamamen uluslar arasi bir çerçevede isletilmektedir. 
• Stratejik isbirligi sürecinde uluslar arasi ve yurt içi biriktirilmis know – how’in elektronik 

yansimasi olmayi hedeflemektedir. 
• Sistemin stratejik ortaklari AB üzerindeki birçok ülkenin sektörel kurumlari, kar amaci güden 

veya gütmeyen organizasyonlari, ticaret ve sanayi odalaridir. Stratejik partnerlik, 
organizasyonlarin bünyelerinde yer alan üye firmalarin uluslar arasi stratejik isbirlikleri 
kurmasini destekleyici ve tamamlayici bir unsurdur. 

• Sistemin kuvvetli yönü, AB ülkelerindeki güçlü organizasyonlarin bu sistemin partneri olmasidir 
ve bütün iliskiler firma düzeyine inmeden organizasyonlar tarafindan kurgulanmaktadir.  

ABIGEM EU Partnering Turkey Projesi ve onun dahilindeki Business Match Base çalismasini, 
belirlenen hedef ülkelerdeki ticaret ve sanayi odalari, çesitli kuruluslar ve ‘matchmaking’ yapmakta olan 
özel sirketlerle birlikte yürütülmektedir.  

c) Avrupa Için Uygunluk Projesi: (Fit for Europe) 
 EU Partnering Turkey Projesi’nin bir benzeri olan bu proje, otomotiv yan sanayinde çalisan 

KOBI’ler için gelistirilmis ve uyarlanmis bulunmaktadir. Fit for Europe olarak adlandirilan proje dahilinde 
otomotiv yan sanayi alaninda faaliyet gösteren isletmelerin ihracata yönelmesi, yurt disinda isbirligi 
yapmasi saglanmaktadir. Bu asamada öncelikle ihracat yapmak isteyen isletmelerin ihtiyaçlari ve eksiklikleri 
belirlenerek Avrupa standartlarina uygun hale getirilmekte, ardindan anlasmali kuruluslarin portföyündeki 
isletmelerin taleplerine bagli olarak eslestirmeler yapilmaktadir. Bu dogrultuda sirketlerin AB ülkelerindeki  
fuarlara ve isbirligi platformlarina katilimlarinin saglanmasi amaçlanmaktadir. Bu proje simdiye kadar 
eslestirme aktivitesi yapmamis olmasina karsin, Türkiye’deki katilimci firmalarin seçimi ve altyapi gelistirme 
fazlari tamamlanmistir.  
 
3. SONUÇ ve ÖNERILER 

KOBI’lerin birçok farkli faktör nedeniyle, yabanci sermaye çekmede güçlük yasadiklari bilinmektedir. 
Uluslar arasi sermaye, az gelismis ya da gelismekte olan ülkelere ve KOBI’lere akisinda son derece tutumlu 
davranmakta, daha çok yarar saglayacagi alanlara ve ölçek büyüklüklerine dogru yönelmektedir. KOBI’lerin 
yabanci sermayeden yararlanma kosul ve olanaklarinin gelistirilmesi ise, ancak uluslar arasi stratejik 
isbirligi olanaklarini degerlendirmekle olanakli olmaktadir. Sinirli Ar-Ge olanaklari, yetersiz altyapilari, 

                                                 
* Bu bölümdeki bilgiler, ABIGEM Kocaeli Uluslararasi Is Gelistirme Program Müdürü Suha Kizilbulut’tan ve 
http://www.abigem.org web sayfasindan alinmistir. 

 



 501 

dagitim aginin yetersizligi, pazarlik gücünün olmayisi, yetismis eleman istihdamindaki güçlükler ve  
rekabette fiyat disi unsurlari degerlendirmedeki yetersizlikler vb. kisitlar, KOBI’lerin gelismis teknolojiye 
ulasmalarini, hatta bu konuda cesaretlenmelerini ve yönetsel becerilerini gelistirmelerini engellemektedir.  

Asagidaki nedenlerin de desteklemesiyle, stratejik isbirligi  anlasmalari günümüzde daha da önem 
kazanmakta ve yayginlasmaktadir (Dogan, 2002): 

• Ekonomik mevzuatin esneklesme si, 
• Hizli teknolojik degisim oranlarinin ve dolayisiyla daha kisa ürün ömürlerinin giderek artmasi, 
• Riskli yeni projeleri üstlenme ve yeni süreçleri gelistirmeye yönelik daha genis çapli sermaye 

ihtiyaçlari, 
• Ilgili hükümetler tarafindan desteklenen yeni firmalar yoluyla yapilan girisler, 
• ABD, Avrupa ve Japonya’daki endüstriyel ve ekonomik olgunlasma, 
• Gelismis ve artan iletisim imkanlari ve bilgisayarlasma gücü, 
• Rekabetin daha önce cografi sinirlarla kisitlandigi is kollarindaki küresellesme. 

Son yillarda stratejik birlesmeler büyük bir hizla artmaktadir. Firmalar uluslararasi stratejik 
birlesmelere karsi istekli olsalar da bunun bazi sanayi dallarinda digerlerine göre daha fazla oldugu 
görülmektedir. Dünya pazarlarindaki uluslar arasi stratejik birlesmelerde en büyük payi % 24 ile motorlu 
tasitlar sanayii almaktadir.  Bu sanayi dalinda rekabetin yogun olmasi, firmalari uluslar arasi stratejik 
birlesmelere yöneltmektedir (Uslu, 1992’den aktaran, Dogan,2002).  

Yogun rekabetin zorladigi bu stratejik isbirliklerinin KOBI’lere sagladigi avantajlarin yelpazesi ise her 
geçen gün genislemektedir. Çünkü küresel ölçekte çalisma yöntem ve biçimlerinin yeni boyutu, bu tür 
yaklasim ve politikalari destekleyici bir yapiya dönüsmektedir. Asagidaki ifade de bu yargiyi 
desteklemektedir:  

“Kurumlarin dis dünya ile is yapma, dünyaya is yapma, dünyada is yapma yeteneklerinin kisa            
is kültürlerini ve teknolojilerini yeni dünya düzeninde yer alacak sekilde yeniden düzenlemek gerekmekte. 
Artik “pazardan pay kapmak” deyimi yerini “dayanismaya” birakiyor. Iç pazarin dar alaninda kisa 
paslasmalarla fiyat rekabetinin yerine, birlikte, dayanisma içinde daha fazla ve daha karli üretme 
modellerini uygulamak gerekiyor (http://www.workcube.com).” 

Ülkemizde yukarida incelenmis stratejik ortaklik destekleyici yaklasimlara ve projelere ek olarak 
önerilebilecek bir yaklasim da “Cluster Yaklasimi” dir. Geleneksel rekabet anlayisi, firmalarin kendi ülke 
sinirlari içindeki diger firmalarla rekabet ettikleri seklindedir. Halbuki global ölçekte rekabet olgusu herhangi 
bir ülkedeki firma cluster’larinin ülke içindeki  ve hatta baska bir ülkedeki cluster’larla rekabet etmesini 
gerektirmektedir. Cluster, KOBI’lerin bir araya gelerek satin alma (tedarik), ihracat, pazarlama, Ar- Ge gibi 
konulardaki sorunlarini çözmek amaciyla olusturduklari birliktelikleri ifade etmektedir.  

Cluster kapsamindaki bir KOBI, bir diger KOBI ile isbirligi yaparak ve  kamu veya özel sektördeki 
hizmet saglayicilarla baglantilar kurarak, rekabetçiligini artirabilir. Böylece, maliyet düsürerek, deger 
zincirini kurarak ve kolektif ölçek ekonomilerini saglayarak rekabetçi güç tesis edebilir. Ancak, 
uygulamadaki tüm cluster’larin amacina erisemedigi de bir gerçektir. Amacina ulasamamis bir Cluster 
asagidaki temel karakteristiklere sahiptir: 

• Degisen enformasyonun iletilecegi bir ortamin olmayisi vb. nedenlerle isletmelerin kendi 
aralarinda, 

• Isletmeler ve tedarikçiler arasinda, 
• Destek kuruluslarla ilgili konularin iletilecegi bir ortamin olm ayisi gibi nedenlerle isletmeler ve 

saticilarla destek kuruluslar arasinda zayif baglanti sorunu, 
• Yetersiz hizmet ve hizmet saglayicilar, 
• Birlesmelere dönük tesviklere karsi duyulan süphecilik.  

Bu amaçla gelistirilen “Cluster Gelistirme Yaklasimi”nin temel amaci; amacina erisememis bir 
cluster’i enerjik bir cluster’a dönüstürmektir. KOBI’lerin ölçeklerinden kaynaklanan problemler nedeniyle 
izole olmalarini engelleyen bir yaklasimi esas almaktadir. Izole olmus KOBI’ler, ölçek ekonomilerine 
ulasamazlar, baglanti kurma gücünden yoksundurlar, uzmanlasamazlar ve kredi, bilgi teknoloji ve piyasa 
bilgilerine sinirli bir erisim sansina sahiptirler. Yaklasim, isbirligi ve rekabeti bir arada kapsayan co-option  
(co-operation + competition) olgusundan yola çikar. 

Cluster gelistirme, cluster aktörleri (KOBI’ler, daha büyük ölçekli firmalar, destek kuruluslar) 
arasindaki  baglantilari güçlendirerek,  KOBI’lerin izolasyonunu önlemeyi hedefler. Kaynaklarini ortak bir 
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gelisme amaci için kullanmalarini saglar. Yerel firmalar ile hammadde tedarikçileri, taseron firmalar, destek 
kuruluslari, müsteriler ve hizmet saglayicilar arasinda iç baglantisi olan bir ag kurar. 

Bu baglamda degerlendirilmesi gereken bir baska olanak da ülkemizdeki kurum ve kuruluslarin 6. 
Çerçeve Programi’ndan en etkin sekilde yararlanma kosullarinin artirilmasidir. Program kapsaminda 
TÜBITAK ulusal irtibat kurulusu görevini üstlenmistir. KOBI’lerin bu programdan alacaklari pay ise, % 15 
düzeyinde saptanmistir. KOBI’lerin bu fon sayesinde özellikle bilim ve teknoloji alanindaki projeler için 
destek bulmalari mümkün olmaktadir. Amaç, üniversiteler, arastirma enstitüleri, kamu ve sanayi kuruluslari 
ile KOBI’ler arasindaki isbirligini artirarak kritik arastirmaci kütlesi olusturmak ve güçlendirmektir. Türk 
firmalarinin disa açilmasini da hedefleyen bu program kapsaminda, birkaç ülkenin kurum ve kuruluslarinin 
ayni projede birlikte çalisarak sinerji yaratmalari amaçlanmaktadir (http://www.avrupapostasi.org).  

6. Çerçeve Programi, Avrupa Arastirma Alani (European Research Area)  uygulamasinda anahtar rol 
oynamaktadir. KOBI’ler bu kapsamdaki Entegre Projeler – Integrated Projects (IP) ve Networks of 
Excellence (NoE) - Mükemmellik Aglari için partner olarak son derece önemli bir rol oynama sansina sahip 
olabilmektedirler. Bunun yaninda KOBI’ler için spesifik amaçli üç arastirma etkinligi söz konusudur. 
Bunlardan ilki Co-operative Research Projects (CRAFT), digeri Collective Research Projects (CRP) ve 
sonuncusu da Economic and Technological Intelligence (ETI)’dir. CRAFT, benzer teknik problemleri olan, 
ancak yetersiz Ar-Ge olanagi olan en az iki KOBI’nin  olusturdugu grup için gelistirilmistir. Kollektif 
Arastirma Projeleri ise, sanayi birliklerinin ve gruplarinin bilgiyi daha büyük KOBI topluluklarina yaymasi ve 
rekabetçilik standartlarini yükseltmesi için gelistirilmis bir projedir. Üçüncü tip arastirma projesi ise, 
Economic and Technological Intelligence (ETI) olup, benzer yenilik ihtiyaci olan KOBI’lerin bir cluster 
olusturmasini hedeflemektedir.  

Tüm bu açiklamalardan sonra, ülkemiz KOBI’lerinin özellikle AB KOBI’leriyle stratejik isbirlikleri 
olusturma açisindan çok sayida seçenege sahip oldugu, birçok gelismekte olan ülke piyasalarina göre 
avantajli konumda olduklari, çesitli kurum ve kuruluslarin bu yöndeki dikkate deger çabalarinin amaçladigi 
sonuçlara ulasabilmesi için KOBI girisiminin daha da artmasi gerektigi söylenebilir.   

 Ancak, uluslararasilasmanin, sinirli kaynaklara sahip KOBI’ler için ciddi  anlamda riskler ve geçis 
maliyetleri getirecegi de gözden irak tutulmamalidir. KOBI’lerin küresellesmeye uyum sürecinde karsilarina 
çikan en önemli engeller, muhafazakar girisimcilik anlayisi ile yönetim yapisi ve pazarlama yöntemlerinde 
yeni gelismelere açik olmama durumudur. Birçok girisimci, ürettigi ürün ya da hizmet konusunda oldukça 
kendini yetistirmis ve bilgili de olsa, yönetim becerilerinin yetersizligi, stratejik planlama eksiklikleri, uzun 
dönemde basarilarini olumsuz etkilemektedir. Uluslar arasi yatirim ortamina uyum sürecinde yönetim ve 
pazarlama stratejileri gelistirebilme, sabirli yönetim, uzun vade vizyonuna sahip olabilme ve bilisim 
teknolojilerine yakin olabilme kritik öneme sahip unsurlardir (Incesulu, s.2). 

Kamu ve sivil toplum kuruluslari desteginin ve destek çesitliliginin bu denli yüksek oldugu bir 
ortamda, KOBI’lerin öncelikle stratejik planlamalarini yapmalari, bu dogrultuda hedeflerini iyi belirlemeleri, 
stratejik isbirligi konu, alan ve önceliklerini saptamalari önem tasimaktadir.  Bu da yukarida da deginildigi 
gibi, KOBI yönetimlerinin bilinç düzeyiyle ve kararliligiyla yakindan iliskilidir. Saglikli bir mevcut durum 
saptamasi ve dis çevre analizi ile desteklenecek stratejik planlara sahip KOBI’ler, ortaklik yapilanmasinda 
da pazarlik güçlerini yüksek tutacaklardir. Stratejik ortaklik yogunlugunun bazi sektörlerde daha yüksek 
oldugu göz önüne alinacak olursa, henüz yatirim seçeneklerini belirleme asamasinda seçimlerin yapilmis 
olmasi gerekmektedir.  

KOBI’ler için yasanmis deneyimlerin ve iyi uygulamalarin önemi büyüktür. Hizmet götüren 
kuruluslarin demonstrasyon yöntemiyle KOBI’lere iyi uygulamalari aktarmasi, hizmetin saglayacagi 
kazanimlar hakkinda  farkindalik yaratacaktir. KOBI’lere bu alanda götürülecek hizmetlerin ulusal katkilari 
üzerinde daha fazla durulmali, ortakliklarin ülkemiz lehine sonuçlar dogurmasi amaciyla hangi tür 
ortakliklarin hangi tür sektörler ya da hangi ölçeklerdeki isletmeler için daha avantajli sonuçlar yarattiginin 
sorgulamasi yapilmalidir. KOBI’lerin farkli kültür ve yönetim biçimleri karsisindaki gücünü artirmak üzere, 
kültür gezilerine daha da agirlik verilmelidir. 
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ÖZET 

KOBI’ler, dünyada ekonomik ve sosyal gelisimin lokomotifleri olarak ortaya çikmistir ve Türkiye’de 
büyük bir ekonomik güç haline gelmistir. Türkiye’nin Avrupa Birligi’ne adayligi ile baslayan ve 3 Kasim 
2005’ten itibaren görüsme sürecine girmis olmasiyla birlikte gelisen durumla birlikte, degisik 
organizasyonlarin ve yasalarin Avrupa Birligi’ne ne kadar hazir oldugu sorgulanmaya baslanmis ve 
eksiklerin giderilmesiyle ilgili yöntemler gelistirilm istir. Bu çalismada ise KOBI’lerin Avrupa Birligi’nin önem 
verdigi politikalara ne kadar hazir oldugu anket yöntemi ile sorgulanmis ve çikan sonuçlar 
degerlendirilmistir 
 Anahtar Kelimeler: KOBI, Avrupa Birligi, Uyum Politikalari 
 
1. GIRIS 

Dünyada rekabetçi ve bilgi-tabanli ekonomi haline gelmek, güçlü ve büyüyen bir ekonomiye sahip 
olabilmek, daha çok ve daha iyi is imkanlari yaratabilmek ve daha güçlü sosyal birlik saglayabilmek için 
girisimcilerin ve özellikle küçük ve orta ölçekli isletmelerin basarili olabilmesi zorunludur. 
Avrupa Birligi’nin KOBI’lerle ilgili politikalari, hangi büyüklükte, yasal düzende veya sektörde olursa olsun 
büyümelerini saglamak üzerine kurulmustur. Bu nedenle ortaya konan politikalar yeni isletmelerin 
kurulmasini, mevcut isletmelerin büyümesini, daha yaratici çalismalar yapilmasini ve dinamik bir çevre 
olusturulmasini, isletmelerin kendilerine ürün ve servisleri ile Avrupa’nin da disina çikacak bir  pazar 
saglamalarini saglayacak sekilde olusturulmustur.  

Avrupa Birlig’nin KOBI’lerle ilgili ana politikalari asagidaki gibi özetlenebilmektedir: 
1. KOBI’lerin bilgi temelli endüstriler haline gelmesi (iletisim, bilgi toplama, yayinlari takip etme) 
2. Arastirma ve teknolojide ileri olmasi ve ürün ve sistem anlaminda yaraticiliklarini arttirmalari 
3. KOBI'lerin ic pazarda güçlenmeleri için yasalardan, düzenlemlerden yaralanmalari ve 
liberallesme 
4. Deneyimlerin ve bilginin diger isletmelerle ve organizasyonlarla paylasimi 
5. e-ekonomi 
6. Kaliteye önem verme 
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(European Commission, 2003) 
Avrupa Birligi’nin politikasi haline gelen bu noktalarin Türkiye’deki KOBI’lerde nasil algilandigi ve 

bu yönde hangi çalismalarin yapildigi ve hangi konularda eksiklerinin bulundugu ise bu çalismanin özünü 
olusturmaktadir. Yukaridaki basiklar altinda hazirlanan anket sorulari özellikle Istanbul, Ikitelli’de faaliyet 
gösteren KOBI’lerle yapilan anket çalismasiyla degerlendirilmis ve çikan sonuçlarda KOBI’lerin Avrupa Birligi 
politikalari ile uyumlari ölçülmüstür. 

 
2. ÖNERILEN ÖLÇÜM MODELI: ANKET YÖNTEMI 

Anket çalismasi kantitatif arastirma tekniklerinden biridir. Arastirmalarda kullanilan üç tür soru 
formu vardir. Bunlar; açik sonlu sorular, iki seçenekli sorular ve çok seçenekli sorulardir. Açik sonlu 
sorularda sorunun altinda cevap için bos bir bölüm birakilir. Bu tür soru formunda cevap herhangi bir 
sekilde kisitlanmamistir. Bu tür soru formunda sorular büyük bir olasilikla anlasilabilir, açik ve seçik 
olacaktir. Cevaplar ise büyük bir olasilikla uzun ve karisik, dolayisiyla cevaplarin sayisal hale 
dönüstürülmesi, analizi, yorumlanmasi ve karsilastirmalarda kullanilmasi güç olacaktir. 

Iki seçenekli sorularda sorunun cevabi için iki cevap seçenegi vardir. Bu seçenekler öyle 
saptanmistir ki, bunlardan ikisi birden söz konusu olamaz fakat muhakkak bir tanesi gerçek durumu 
yansitir. Bu tür soru formu kullanildiginda sorunun karmasik olma olasiligi orta (normal) bir düzeyde iken, 
cevaplarin karisik olma olasiligi oransal olarak en azdir. Çok seçenekli sorularda ise sorularin cevap 
seçenekleri ikiden fazladir ve cevaplayici bunlardan birini cevap olarak seçer. Bu tür sorularda 
cevaplayicinin yalniz tek bir cevap seçenegini seçmesi veya birden çok cevap seçeneklerini isaretlemesi 
veya bu seçeneklerini belirli bir siraya göre siralamasi istenebilir.Çok seçenekli sorularda sorularin karisik 
olma olasiligi, oransal olarak en yüksek, cevaplarin karisik olma olasiligi ise orta veya normal bir düzeydedir 
(Kurtulus, 1985). 

Anket yönteminde cevaplayici ile kurulan haberlesme yöntemleri ise asagidaki gibidir: 
a. Sorularin önceden saptanarak dolaysiz soruldugu haberlesme 
b. Sorularin önceden belirlenmemis oldugu dolaysiz haberlesme 
c. Sorularin önceden ve sonradan belirlendigi dolayli haberlesme 
(Kurtulus, 1985) 
Anket yönteminde veri ve bilgi toplama araçlari ise kisisel görüsme, telefonla görüsme, posta, 

faks, e-mail’le olabilmektedir. 
 

3. ÖLÇÜM MODELININ AÇIKLANMASI: 
Arastirma için kullanilan anket yönteminde yukarida belirtilen anket soru formlarindan (açik sonlu 

sorular, iki seçenekli sorular ve çok seçenekli sorular) tümü kullanilmistir. Açik sonlu sorular özellikle konu 
hakkinda daha fazla bilgi toplanmak istendigi ve cevap seçenekleri ile bir sinirlama yapilmasi istenmedigi 
için kullanilmistir. Açik sonlu sorularin fazla olusu nedeniyle belli bir istatistiksel yöntem kullanilamamistir. 
Seçenekli sorularda ise isaretlenen seçenek sayisinin toplam cevap verilen soru içerisindeki yüzdesi dikkate 
alinmistir. 

 
4. ANKET YÖNTEMININ KOBI’LERE UYGULANMASI: 

Türkiye’deki KOBI’lerin Avrupa Birligi’ne uyumunun ölçülmesinde anket çalismasini 
gerçeklestirmek için KOSGEB Istanbul Ikitelli Isletme Gelistirme Merkez Müdürlügü ile iletisim kurulmus ve 
Ikitelli bölgesinde faaliyet gösteren 156 firmalik bir liste alinmistir. Bu listedeki firmalarin tamamina anket 
sorulari e-mail veya faks ile gönderilmis ve bu firmalardan 24 tanesinden cevap alinabilmistir. Bu 24 
firmanin 15 tanesi ile yüzyüze görüsme yapilmistir.  

Anketi yanitlayan 24 firmadan alinan cevaplarin ana kütleyi temsil durumuna bakildiginda; %95 
güven sinirinda bu firmalardan alinan cevabin %20’lik bir yanilma payina karsilik geldigi hesaplanmistir 
(Kurtulus, 1985), (Korum, 1981). 

24 firmanin sektörel dagilimi ise su sekilde gösterilebilir: 
Hizmet sektörü – 2 Firma  
Bilisim ve yayincilik – 1  
Fuarcilik - 1 
Imalat sektörü – 22 firma  
Elektrik Malzemeleri – 3 
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Metal / Otomotiv – 5 
Tekstil ve Tekstil Makineleri – 7 
Ambalaj – 1 
Kagit ve Matbaa – 2 
Ölçü ve Tarti Aletleri – 1 
Ayakabi ve Yan Sanayi – 2 
Kuyumculuk – 1 

Sorulan sorular 30 tane olup bes ana baslik altinda toplanmistir. Anketin sonunda firmanin 
yapisina (sektörün tanimi, üretilen ürün veya servisin tanimi, çalisan kisi sayisi, adresi, telefonu, e-mail’i), 
anketi dolduran kisiye (görevi, egitim durumu) iliskin sorular da bulunmaktadir. Anket sorularinin tamami 
Ek.A’da verilmektedir. 
 
5. ALINAN SONUÇLARIN DEGERLENDIRILMESI: 

KOBI’lerle yapilan anket çalismasinda alinan sonuçlari su sekilde degerlendirebiliriz: 
KOBI’lere “bilgi temelli endüstriler” basligi altinda bes soru sorulmus ve bu sorularla özellikle 

pazardaki gelismeleri nasil takip ettikleri ve hangi bilgi kaynaklarini ne kadar etkin kullandiklari 
arastirilmistir. Alinan sonuçlara bakildiginda pazardaki gelismelerin agirlikli olarak günlük gazeteler, dergiler 
(% 71) araciligiyla ve internetten (%46) takip edildigi, alinan gazetelerin çogunlukla günlük gazeteler 
oldugu ancak ekonomi gazetelerinin de takip edildigi tespit edilmistir.  

Arastirma yapilan KOBI’lerin %75’i bir dernege üyedir ve genelde bu dernekler çalistiklari sektörün 
içerisindeki derneklerdir ancak eger bu derneklerin yönetim kurullarinda bulunmuyorlarsa derneklerin 
sektörel bilgilendirme toplantilari hariç herhangi bir faaliyetine katilmamaktadirlar.  

Arastirma sonucu KOBI’lerin genelde bilgiyi arastirmak yerine, hazir olan bilgiye ulasma yolunda 
çalisma yaptigini göstermektedir. Internet, kullanimin yaygin olusu nedeniyle, gelismeleri takip etme 
açisindan önemli bir kaynak olustursa da özellikle sektörel kuruluslar ve derneklerle iliskilerin zayif olusu 
KOBI’lerin bilgiyi arastirma konusunda eksik kalmalarina yol açabilmektedir.  

KOBI’lerin arastirmaya ve teknolojiye ne kadar önem verdiklerinin arastirildigi ikinci bölümde 
firmalarin tamaminda makine ile yapilan islemlerin oldugu ancak özellikle montaj, paketleme, kalite kontrol 
veya butik isçilik gerektiren ürünlerin elle yapild igi tespit edilmistir. Isletmelerde makine kullanilmi toplam 
is hacminin %80’lerine ulassa dahi isletmelerin tamami makinelesmenin daha da artmasini ve elle yapilan 
islemlerin minimuma indirilmesini hedefledikleri gözlenmistir. 

Makine kullaniminin bu kadar agirlikli olmasinin yaninda makinalarin kullanimi ile ilgili egitimler 
genelde sinirli kalmistir. Genelde makinalarin ilk montaji sirasinda makine üreticilerinden mutlaka egitim 
alinmis ancak daha sonra bu egitimler sistematik hale getirilmemistir. Genelde is basinda yapilan 
egitimlerin yetersiz oldugunu isletme yetkilileri de vurgulamaktadir. Egitimin yetersiz olusu da makinenin 
verimini ve isin kalitesini düsürmektedir. 

Teknolojik gelismelerin en yogun takip edildigi alanin ise sektörlerle ilgili fuarlar (%92) oldugu 
saptanmistir. Dergilerden, makine üreticilerinden, sektörel kuruluslardan veya internetten de bilgi 
saglanmakla birlikte bunlarin payi fuarlara göre önemsenmeyecek bir rakamdadir. 

Arastirmanin üçüncü bölümünde firmalarin mevcut yasalarla ve düzenlemelerle olan iliskisi 
incelenmistir. Sorulan sorularda KOBI’lerin devlet, KOSGEB, banka ve yabanci sermaye tesviklerinden ne 
kadar haberdar olduklari ve bu tesvikleri hangi alanlarda ne kadar kullandiklari, hangi konulari yetersiz 
veya gelismeye açik gördükleri sorgulanmistir. Alinan sonuçlara bakildiginda KOBI’lerin tamaminin 
KOSGEB’in yardimlarindan veya tesviklerinden haberdar oldugu, devlet tesviklerinden %58’inin haberdar 
oldugu, banka tesviklerinden ancak bankacilarin isletmelere gelip tanitim yapmasi durumunda haberdar 
olduklari (%58) ve yabanci sermaye ile ilgili genelde bilgileri olmadigi (%12,5) gözlenmistir. 

Devlet tesviklerinden edinilen yardimlar genelde yurt disi fuar ve yatirim tesvikleri ile sinirli 
kalmistir. KOBI’ler KOSGEB’in yardimlarindan ise daha genis bir alanda yararlanmislardir. En çok 
yararlanilan alanlar yazilim destegi, makine tesvigi, fuar tesvigi ve nitelikli eleman destegi konusunda 
olmustur. Banka finansman desteginden yararlanan KOBI’lerin orani ise %12,5 ile sinirli kalmistir. Simdiye 
kadar hiçbir yardimdan yararlanmadigini ifade eden firmalarin orani ise %38’dir. 

KOBI’lerin çalismalarini daha rahat sürdürebilmeleri için devletten ve KOSGEB’den beklentileri ise 
söyle siralanmaktadir: 
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Devletten beklentilerde basinda vergi indirimleri ve SSK primlerinin indirilmesi gelmektedir. Vergi 
yüklerinin fazlaliginin kayit disi ekonomiyi körükledigini, bunun da haksiz rekabet olusturdugunu 
vurgulamaktadirlar. Enerji desteginin olmasi da devletten beklentiler içerisinde önemli bir pay almaktadir. 
Diger beklentiler ise meslek liselerinde egitimli is gücü yetistirilmesi, bürokrasinin azaltilmasi, ar-ge 
desteginin olmasi ve düsük faizli kredi seklinde siralanabilir. 

KOSGEB’in çalismalarindan ise KOBI’lerin genelde oldukça memnun olduklari gözlenmistir. 
KOSGEB’le ilgili gelen en önemli elestiri bürokrasinin azaltilmasi yönünde olmustur. Destek almak için 
doldurulan formlarin veya geçilen kademelerin fazlaligi genel bir sikayet konusudur. Bürokrasinin 
elestirilmesinin yaninda KOSGEB’in yardimlarinin daha tabana yayilmasi, web sayfalarinin daha etkin 
olmasi, dünyadaki gelismeler hakkinda bilgi aktariminin olmasi gibi öneriler de bulunmaktadir.  

Piyasada daha etkin ve yaygin faaliyet göstermek isteyen KOBI’ler ithalat kisitlamalari konusunda 
ise daha tutucu davranmaktadirlar. Her ne kadar serbest piyasa kosullarini destekleseler de, firmalarin 
%46’si ithalata sinirlama getirilmesini istemekte, %21’i ise bazi kategorilerde kisitlama getirilmesini 
istemektedir.  

KOBI’lerin piyasadaki diger firmalarla ve rakipleriyle bilgi paylasimina ve ortak isler yapmaya 
verdikleri önem dördüncü bölümde sorgulanmistir. KOBI’lerin rakipleri ile ilgili sistematik bir arastirma 
içerisinde olmadiklari, edindikleri bilgilerin ise büyük çogunlugunun (%67) ortak müsterilerinden geldigi 
görülmüstür.  

Arastirma yapilan KOBI’lerin %62’si su ana kadar baska firmalarla özellikle fason üretim, satis 
kanallari ve teknik yardim konusunda isbirligi yapmislardir ve is hacimlerini büyütmek için baska firmalarla 
ortakliklar kurmaya veya is bölüsümü yapmaya büyük önem (%54) vermektedirler.  

Diger firmalarla is birligi yapmak isteyen KOBI’lere en çok hangi konularda is birligi yapmak 
istedikleri soruldugunda, %58 oraninda satis kanallari ile ilgili ve %50 üretimle ilgili isbirligi yapmak 
istedikleri tespit edilmistir. Isletmelerin kendi bilgilerini paylasmada ise genelde istekli olduklari (%58), 
paylasmak istemedikleri konularin ise finansman, ar-ge, müsteri protföyü gibi konularda yogunlastigi 
gözlenmistir. 

KOBI’lerin internet ortaminda nasil performans gösterdiklerinin sorgulandigi bölümde alinan 
sonuçlar ise su sekildedir: 

Arastirmaya katilan KOBIlerin tamaminin sürekli internet baglantisi mevcuttur ve firmalarindaki 
internet kullanicilari, firma çalisanlarinin yarisina veya bazi firmalarda tamamina yakin sayidadir. Yine bu 
firmalarin %85’inin kendi web sayfalari mevcuttur ancak %80’i ürünlerini internetten pazarlamak 
istemelerine ragmen sadece 1 firma mevcut durumda internetten ürününü pazarlamaktadir. 

KOBI’lerin kalite konusuna verdikleri önem ve bu konuda yaptiklari çalismalar ise son bölümde 
degerlendirilmistir. Firmalarin tamaminda kalitenin çok önemsendigi ve kaliteli ürün çikarma konusunda 
çalismalar yapildigi gözlendiyse de isletmelerde kurulan kalite kontrol sistemleri kendi kurduklari (%87,5) 
ve aslinda bilimsel bir çalismaya dayanmayan sistemlerdir. Kaliteye verilen önemin yüksek olmasinin 
yaninda genelde kalite anlayisi son ürünün kalitesinin tespit edilmesi ve hatali olan ürünlerin ayrilmasi 
seklindedir. Arastirmaya katilan firmalarin %60’i ise prosesleri de kontrol altinda tutup kaliteli ürün 
üretmeye yönelik çalismalar yapmaktadir. 

Arastirmaya katilan firmalarin çogu ürünlerini baska bir firmaya ara mamul olarak pazarladiklari 
için kendilerinden ürünle, kullanilan malzeme ile ve performans ile ilgili testler istenmektedir. Bu testleri 
yaptiracaklari yerlerin bulunmasi ve maliyeti ise KOBI’lerin karsilastiklari problemler arasindadir. 

Anketi dolduran KOBI’lerin çogu (%80) CE belgesi ve kosullari hakkinda bilgi sahibi degilken, 
%33’ü ISO ile ilgili çalismalarini tamamlayip belgelerini almis, %21’ise ISO çalismalarini sürdürmektedir. 

 
6. SONUÇLAR 

KOBI’lerin, Avrupa Birligi’nin önem verdigi konularda ne kadar hazir olduklarinin arastirildigi bu 
çalismada genel olarak firmalarin özellikle pazar ve ekonomi hakkinda bilgi edinme ve yeni teknolojileri 
takip etme konusunda çaba içerisinde olduklari ancak bu çalismalarin sistematik bir sekilde sürdürülmedigi 
daha çok ihtiyaca göre çözümler bulundugu görülmüstür.  

Yasa ve düzenlemelerden yararlanmanin düsük seviyede oldugu tespit edilmistir. Bunun bir 
nedeninin bilgi edinmedeki eksiklik olmakla birlikte bürokrasinin çok olusu da yardimlardan yararlanmayi 
engellemektedir. 
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Firmalar yardimlasmaya önem vermekte ve büyümek için ortakliklar kurmaya inanmaktadirlar. 
Interneti ise oldukça yogun kullanmakta ancak sirketlerinin internet üzerinden pazarlanmasi konusunda 
yetersiz kalmaktadirlar. 

Kaliteye verilen önem ise özellikle ihracat yapan firmalarda üst düzeyde olmakla birlikte yerlesmis 
ve prosesleri denetleyen bir kalite sistemini oturtmakta etkin olamamaktadirlar. 
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EK.A. ANKET SORULARI 
A. BILGI TEMELLI ENDÜSTRILER 
1. Pazardaki gelismeleri nasil takip ediyorsunuz? 

 Günlük gazeteler ve televizyondan 
 Dergilerden (lütfen isimlerini belirtin) ...............................................................  
 Sektörel kuruluslardan (lütfen isimlerini belirtin) .................................................  
 Sektörde ayni alanda faaliyet gösteren diger firmalardan 
 Diger (lütfen belirtin) ....................................................................................  
 Gelismeleri takip edemiyorum 

2. Sürekli aldiginiz günlük gazeteleri belirtiniz .......................................................................  
3. Sürekli aldiginiz haftalik ve aylik dergileri belirtiniz ..............................................................  
4. Üye oldugunuz dernekleri belirtiniz ..................................................................................  
5. Üye oldugunuz kurulusla ilgili faaliyetinizi belirtiniz 

 Yönetim toplantilarina katiliyorum  
 Sektörle ilgili bilgilendirme toplantilarina katiliyorum 
 Hiçbir toplantisina katilmiyorum 
 Diger faaliyetler (lütfen belirtiniz) ....................................................................  

B. ARASTIRMA ve TEKNOLOJI / YARATICILIK 
6. Üretimde kullandiginiz makine ve teçhizatla ilgili gerekli egitimler alindi mi? 

 Evet (Egitimin nereden alindigini lütfen belirtiniz) ...............................................  
 Hayir, hiçbir egitim alinmadi 

7. Teknolojik gelismeleri nasil takip ediyorsunuz? 
 Dergilerden (lütfen isimlerini belirtin) ...............................................................  
 Fuarlardan (lütfen ziyaret ettiginiz fuarlarin isimlerini belirtin) ...............................  
 Makine üreticilerinden (lütfen isimlerini belirtin) .................................................  
 Sektörel kuruluslardan (lütfen isimlerini belirtin) .................................................  
 Diger (lütfen belirtiniz) ..................................................................................  
 Teknolojik gelismeleri takip edemiyorum 

8. Firmanizda makine ile yapilan islemleri belirtiniz ................................................................  
9. Firmanizda manual (elle) yapilan islemleri belirtiniz ............................................................  
10. Firmanizda is gelistirme/ürün gelistirme ile ilgili çalisan kisi/kisiler varsa görevlerini belirtiniz .....  
   .................................................................................................................  
C. YASALARDAN, DÜZENLEMELERDEN YARARLANMA 
11. KOBI’lerle ilgili asagidaki konulardan hangilerinden haberdarsiniz? 

 KOBI’lerle ilgili devlet tesvik politikalari 
 Yabanci sermayeyi tesvik kanunu 
 KOSGEB tarafindan KOBI’lere verilen destekler 
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 Bankalarin KOBI’lere verdigi finansal destekler 
 Hiçbirinden haberdar degilim 

12. KOBI’lere yapilan yardimlardan hangilerinden yararlandiniz? 
 Devlet tesviklerinden (lütfen tesvik cinsini belirtiniz) ............................................  
 KOSGEB desteklerinden (lütfen destek türünü belirtiniz) ......................................  
 Banka finansman desteginden  
 Diger destekler (lütfen belirtiniz) .....................................................................  
 Simdiye kadar hiçbir destekten faydalanmadim 

13. Çalismalarinizi daha rahat sürdürebilmeniz için devletin hangi konuda ne türlü düzenlemeler yapmasini 
beklersiniz  .................................................................................................................  
14. KOSGEB’den beklediginiz hizmetler nelerdir? ....................................................................  
15. Iç piyasada daha güçlü rekabet için ithalata sinirlama getirilmesi gerektigine inaniyor musunuz? 

 Evet, ithalata sinirlama getirilmeli 
 Hayir, ithalat serbest birakilmali 
 Sadece bazi kategorilere getirilmeli 

D. BENCHMARKING, PAYLASIM 
16. Rakiplerinizle ilgili gelismeleri nasil takip ediyorsunuz? 

 Piyasadaki söylentilerden 
 Ortak müsterilerimizden 
 Rakiplerimizle olan direk görüsmelerden 
 Diger (lütfen belirtiniz) ..................................................................................  
 Rakiplerimle ilgili hiçbir gelismeyi takip etmiyorum 

17. Bilgi paylasma veya is gelistirme anlaminda hiçbir firma ile isbirligi yaptiniz mi? 
 Evet yaptim. (Yaptiginiz isbirligini lütfen açiklayiniz) ............................................  
 Hayir yapmadim 

18. Is hacminizi büyütmek için hangi sekli daha uygun buluyorsunuz? 
 Tedarik ettigim hammadde ve malzemeyi de kendi bünyemde üretmeye 

 baslamak 
 Ürettigim ürünü araciya satmak yerine kendi satis agimi olusturmak 
 Üretim ve satis zincirinde firmama en uygun çalisma kosullari olan firmalarla 

 ortakliklar kurmak 
 Diger (lütfen belirtiniz) ..................................................................................  

19. Baska bir firma ile isbirligi yapma imkaniniz olsaydi, hangi konuda isbirligi yapmayi tercih ederdiniz? 
 Üretim metodlari ile ilgili 
 Bilgi sistemleri ile ilgili (bilgisayar altyapisi gibi) 
 Isin verimliligi ile ilgili 
 Personel politikalari ile ilgili 
 Is planlama ile ilgili 
 Satis kanallari ile ilgili 
 Finansman yönetimi ile ilgili 
 Diger (lütfen belirtiniz) ..................................................................................  

20. Sizden yukarida siralanan konulardan herhangi biriyle ilgili bilgi soruldugunda bu bilgileri paylasmaya 
hazir misiniz? 

 Evet, firmamdaki bilgileri paylasmakta bir sakinca görmüyorum 
 Hayir, firmamdaki bazi bilgileri paylasmayi uygun bulmuyorum (bu konularin neler oldugunu 

lütfen belirtiniz) ..................................................................................................  
E. e-EKONOMI 
21. Firmanizda sürekli internet baglantisi mevcut mu? 

 Evet 
 Hayir 

22. Firmanizdaki internet kullanicilarinin sayisini belirtiniz .........................................................  
23. Firmanizin web sayfasi mevcut mu 

 Evet, adresi ................................................................................................  
 Hayir, web sayfasi mevcut degil 



 510 

24. Firmanizin tanitimini yapan ve bilgilerine ulasilabilecek, üye oldugunuz web sayfalari var mi? 
 Evet, adresleri .............................................................................................  
 Hayir, internet üzerinden firmamla ilgili bilgilere ulasmak mümkün degil 

25. Internet ortaminda ürünlerinizi pazarlamak ister misiniz? 
 Evet 
 Hayir 

F. KALITE 
26. Firmanizda kalit e kontrol sistemi mevcut mu? 

 Evet (lütfen sistemle ilgili bilgi veriniz)...............................................................  
 Hayir, herhangi bir kalite kontrol sistemi mevcut degil 

27. Kaliteli ürün çikarmak için gereken proses gelistirme çalismalari firmanizda yapilmakta mi? 
 Evet, prosesler kontrol altina alinarak kalite her asamada degerlendiriliyor 
 Hayir, sadece ürün üretildikten sonra bitmis ürünün kalite kontrolü yapiliyor 
 Diger, (lütfen belirtiniz) .................................................................................  

28. Ürünlerinizle ilgili sizden istenen belgeler veya testler nelerdir? ...........................................  
29. Avrupa Birligi’ne ihracat yapmak için gereken CE belgesi ile ilgili çalismaniz mevcut mu? 

 Evet, CE belgesi alma kosullarini biliyorum ve uyguluyorum 
 Hayir, CE belgesinden haberdar degilim 
 Ihracat yapmadigim için herhangi bir belgeye ihtiyaç duymuyorum 
 Diger (lütfen belirtiniz) 

30. ISO 9000 kalite belgesi çalismalariniz mevcut mu? 
 Evet, ISO 9000 çalismalarimiz basladi 
 Evet, ISO 9000 çalismalarimiz tamamlandi (hangi belgeleri aldiginizi lütfen belirtiniz) .  

 .................................................................................................................  
 Hayir, hiçbir kalite belgesi çalismasi yapilmadi 

GENEL BILGILER 
Anketi dolduran kisinin adi soyadi: ..........................................................................  
Firmadaki görevi: .................................................................................................  
Egitim durumu: ...................................................................................................  
Firmanizin ismi: ...................................................................................................  
Firmanizin hangi sektörde faaliyette bulundugu:.........................................................  
Üretilen ürünün veya verilen servisin tanimi: .............................................................  
Firmada çalisan kisi sayisi: .....................................................................................  
Firmanin adresi: ..................................................................................................  
Firmanin telefon, faks numarasi: .............................................................................  
e-mail adresi: ......................................................................................................  
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ÖZET 

 Isletmeler küresel rekabet ortaminda rekabet üstünlügü saglayabilmek ve varolan üstünlüklerini 
koruyabilmek için verimliliklerini sistem yaklasimi temelinde kontrol etmeyi ve arttirmayi bir zorunluluk 
olarak görmeye baslamislardir. Verimlilik konusu üzerinde çok durulan bir konu olmasina ragmen konuyu 
yöneylem arastirmasi odakli sayisal yöntemlerle bilestirip piyasada uygulanabilir teknikler ortaya koyulmasi 
konusunda eksiklikler görülmektedir. Özellikle verimlilik kavraminin belirlenen hedeflerle karsilastirilmasi 
yaninda benzer birimler arasinda göreceli olarak kontrol edilmesi,incelenmesi ve iyilestirilmesi (küresel 
tedarikte tedarikçi degerlendirmesi gibi) önem kazanmaktadir. Iste bu noktada mevcut çalisma isletmelere 
veri zarflama analizi yöntemini kullanarak verimlilik yönetiminde kullanabilecekleri sayisal bir teknik 
önermekte ayrica örnek bir uygulamayla bunu göstermektedir.  

Anahtar kelimeler: verimlilik yönetimi, sistem yaklasimi, sayisal teknikler, veri zarflama analizi 
 
1. GIRIS 
 Tedarik politikasi ve tedarikçi firmanin seçimi stratejisinde birden fazla kriter dikkate alinmalidir. 
Bu kriterler bilgi teknolojilerinin de sagladigi imkanlarla hizla degisen müsteri ihtiyaçlari ve kisalan ürün 
yasam egrileri isle mücadele etmede gereken hiz faktörüne paralel çok fazla degismis ve çesitlenmistir. 
Satin almacinin kararini genel olarak fiyat kalite dagitim ve hizmet kriterlerindeki  tedarikçinin basarisi 
belirlemektedir. (Leenders, Fearon, Flynn, Johnson, Purchasing & Supply Management, McGraw-Hill, 
2001,242) Sadece fiyat faktörüne bagli kalmak dogru bir yaklasim degildir diger kalite, teslimat ve esneklik 
gibi operasyonel faktörler de dikkate alinmali ve agirliklandirilmalidir. (Cebi,F. and Bayraktar,D., 2003) 

 
2. TEDARIÇI SEÇIM VE DEGERLENDIRME KRITERLERI 
 Bu tip çok kriterli tedarikçi seçim yaklasimi özellikle tam zamaninda üretim felsefisini uygulayan 
firmalarda önem kazanmaktadir. Bunun sebebi uzun süreli anlasmalar yapma istegine ve ürün kalitesi ve 
teslimat zamanini fiyat kadar önemli etkenler olarak ortaya çikmasidir. (Chapman, S.N.,1989) Farkli 
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tedarikçilerin degerlendirilmelerinde farkli kriterlerin olmasi gerekmektedir. Herhangi iki tedarikçinin 
degerlendirilmesinde kriterlerin hem tamamen hem ayni hem de esit agirliklandirmali olmasi çok düsük bir 
ihtimaldir. (Weber, 2000) 
 Tedarikçi seçim süreci kriter seçim ve degerlendirmeyi de kapsadigi için aslinda zor bir süreçtir. 
Degisik ürün gruplarinda farkli tercih kriterleri olabilir. (Wind, Y. and Robinson, P, 1968) Bu kriter 
farkliliklari çogu zaman algilanmasi ve tanimlanmasi çok kolay da olmayabilir. Bu yüzden ilk olarak kriter 
olusturma süreci ve buna paralele veri toplama süreci sikintili olabilir. (Weber, C. and Current, J., 1991) 
Günümüzde dünyada, küresellesme kavrami her gün güçlenerek kendini göstermektedir.Tedarikçi sayisinin 
da artmasi ile tedarikçi seçim faktörleri de çesitlenmekte ve farkliliklar ortaya çikabilmektedir. Geleneksel 
bakis açisindan performans kriterleri kalite, teslimat, fiyat ve hizmet olarak karsimiza çikmakta ancak 
günümüzde temellerini tam zamaninda üretim, süreç iyilestirmesi ve tedarik zinciri yönetiminden 
almaktadir. (Hossein, 2004)   
 Timmerman (1986) günümüzde tedarikçi degerlendirmesinde üç temel yaklasimdan 
bahsetmektedir; 
 Birincisi kategorisel veya anahtar faktör agirliklandirma metodudur. Öncelikle anahtar faktörler 
belirlenirler, sonrasinda ilgili performans kriterlerine dayanarak agirliklandirma islemi gerçeklestirilir..  
Timmerman (1986) ikinci metodu maliyet-oran metodudur, Bu metot satin alinan malin maliyetine kalite, 
teslimat ve hizmet alanlarinda satin alan firmanin üzerine ilave olarak koydugu aktivitelerinde 
fiyatlanmasini kapsar. Maliyet muhasebesi temelli bu yaklasim sadece satin alinan maliyetini fiyat olarak 
almamaktadir. 
 Üçüncü yaklasim lineer ortalama yaklasimi veya agirlikli ortalama yaklasimidir. Degerlendirme 
kriterleri öncelikle belirlenir ve sonrasinda agirliklandirilir. Min (1994) Timmerman (1986)’in bu üçüncü 
yaklasimini kullanarak yaptigi çalismasinda asagidaki sonuçlara ulasmistir: 
 

Tablo 1: Kriterlerin % Agirliklarina Göre Siralanmasi, Min(1994) 
 %  % 
KALITE KONTROL 15 ISÇILERLE ILS. 3.5 
ZAMANINDA TESLIMAT 13.9 TEKNIK DESTEK 3.5 
ZIYARET 8.6 FIYAT KONTROLÜ 3.2 
GÜMRÜK VE TARIFELER 7.7 POLITIK ISTIKRAR 2.4 
MALIYET  7.3 ANLASILABILIRLIK 2.4 
ÖDEME SEKLI 6.2 EDI KAPASITESI 2.1 
TESLIMAT TÜRÜ 6.1 HUKUKI DURUM 1.8 
FINANSAL DURUM 5.5 ETIK DEGERLER 1.0 
DÖVIZ KURU 4.9 KÜLTÜREL YAKINLIK 0.9 
KARSILIKLI TICARET 4.1 TOPLAM 100 
 
 Lineer ortalama veya agirlikli nokta metodunun amaci müsteri olarak belirtebilecegimiz firmanin 
ortaya koydugu tüm faktörler arasindan genel ortalama sonucunda basarili olan ve göreceli olarak en iyi 
tedarikçiyi belirlemektir. (Ittner et al., 1999), (Swift and Gruben, 2000) . Yukaridaki yaklasimlar arasindan 
esas önemli olanin ekonomik tabanli yaklasim oldugunu belirten (Shahadat, 2003) esas olarak sirasiyla 
kalite teslimat ve ürün çesitliligi ve sunulan ürün özelliginin üzerinde durmustur.  
 Dickson (1966), yaptigi çalismalar sonucunda 23 kriterli bir liste olusturmustur. Bu liste literatürde 
uzun yillar esas teskil etmis ve yaygin kabul görmüstür. 
 

Tablo 2: Tedarik Sürecinde Etken Olan Faktörler ve Önem Sirasi (Dickson, 1966) 
KALITE 3.5 YÖNETIM TARZI 2.2 
TESLIMAT 3.4 KONTROL  YET. 2.2 
PERFORMANS 2.9 TAMIR HIZMETI 2.1 
GARANTI KAPSAMI 2.8 YAKLASIM 2.1 
KAPASITE 2.7 ETKI 2.0 
FIYAT 2.7 PAKETLEME 2.0 
TEKNIK YETERLILIK 2.5 ISÇIYLE ILS. 2.0 
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FINANSAL DURUM 2.5 COGRAFI KONUM 1.8 
PROSED.UYGUNLUK 2.4 IS GEÇMISI 1.5 
ILETISIM SISTEMI 2.4 EGITIM DESTEGI 1.5 
SEKTÖREL IMAJ 2.4 TERS TED.OLANAGI 0.6 
ISTEKLILIK 2.2   
 Kalite ve teslimat konusunda ki degerlendirmeler de açik ve gizli maliyetler dikkatle ele alinmalidir. 
Bu noktada ürün kalitesinde iade edilen ürün firmaya özellikle ilave envanter maliyeti, tekrar siparis 
maliyeti ve üretim planindan sapma ihtimallerini beraberinde getirirken üründen kaynaklanan problemin 
üretim sürecinde ortaya çikmasi üretim maliyetlerini de ara stoklarin artmasi, durmalarin gerçeklesmesi, 
malzeme maliyeti ve genel gider maliyetlerinde artis olarak beraberinde getirir. (Leenders, Fearon, Flynn, 
Johnson, Purchasing & Supply Management, McGraw-Hill, 2001,372)  
 Geç teslimat ise ürünün geç imalati, müsteriye geç teslimati ile basta müsteri memnuniyetsizligi 
ve müsteri kaybi olmak üzere birçok gizli maliyeti de ortaya çikartir. Bu sonuç firmanin stratejik olarak 
hedeflerinden sapmasi ve gelir kaybina ugramasina kadar uzanan bir dizi sonuca yol açmaktadir. (Supplier 
Selection and Management Report, 2004) 
 Lehmann and O’Shaughnessy (1982) yaptiklari çalismalarda gruplama yöntemi üzerinde 
durmuslar ve performans degerlendirmesini genel olarak ekonomik kriterler, isbirligi imkanlari ve 
müsterinin degisen iht iyaçlarina göre uyum gösterebilecek esneklik olarak belirtmistir.  
 
3. TEDARIKÇI SEÇIM VE DEGERLENDIRME MODELLERI 
 Youssef (1996) yaptigi çalismada literatürdeki tedarikçi seçim ve degerlendirme kriterlerini 
çalismalarini gruplayarak asagidaki sonuca varmistir. 

a. Kategorisel modeller 
b. Matris modeller  
c. Maliyet tabanli modeller 
d. Çok kriterli seçim modelleri (MSM) 
e. Tedarikçi profili analizi modelleri 
 

1. Kategorisel modeller 
Bu modeller  basit ve yaygin kullanilmakta ve kökenini geleneksel tedarikçi seçim ve degerlendirme 
yaklasimlarindan almaktadir.. Temel kriterler kalite, fiyat hiz ve teslimat üzerinedir. (Gregory, R 1986) 
2. Matriks modeller 
Bu modellerde temel kriterler çesitlendirilmistir ve alt gruplarada ayrilarak daha detayli ve zengin bir 
analize imkan verilmistir. 
3. Maliyet tabanli modeller 
Maliyet tabanli yaklasim daha rasyonel bir yapiya sahip olup gerçeklestirilen tedarik isleminde gizli ve açik 
tüm maliyetler ve sadece ürün maliyetleriyle ilgilenmeyerek tüm süreci ele aldigi için oldukça detaylidir. 
4. Çok kriterli seçim modelleri (MSM) 
Lubben (1988) tarafindan gelistirilen bu model müsteri istekleri;burada tedarik ihtiyaci olan firma, ile 
tedarikçi  özelliklerini ve yeteneklerini kesistiren bir yapi sunmaktadir. Ayrica birden fazla tedarikçi 
arasindaki degerlendirmelere kadar bu yöntem kullanilabilmektedir.  
5. Tedarikçi profili analizi modelleri 
Thompson (1990), gelistirdigi bu model agirliklandirma yönteminin eksikliklerinden kurtulmayi 
amaçlamistir. Analizlerin birebir firma ihtiyaç ve tedarikçi özellikleriyle yapilmasi gereginde yogunlasmistir. 
 Yukarida Timmermann’in ortaya koydugu yaklasimlara ilave modeller ortaya konmustur ve bunu 
sonrasinda matematiksel ve olasilik ihtimallerine dayanan yöntemler izlemistir. Her biri kendi içerisinde belli 
bir perspektiften bakan bu yöntemler aslinda (Vokurka, 1996) belirttigi gibi esasen iki gruba ayrilmistir. 
Bunlar kalitatif ve kantitatif olarak özetlenebilir. Günümüzdeki modern isletmeciligin hedefi bu iki kategoriyi 
birbirinden ayri görmeden bunlari hem rasyonel ve bütünsel yaklasimlara uygun, hem piyasada 
uygulanabilir hem de kalitatif özellikleri de disarida birakmayarak günümüz isletme stratejilerini 
uygulanabilir kilmalidir. 
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4. VERI ZARFLAMA ANALIZI (VZA) 
VZA homojen yapidaki karar birimlerinin (decision making unit, yada DMU) birbirleri ile göreceli 

olarak verimlilik degerlerini (0 ila 1 arasinda) hesaplayan çok faktörlü bir verimlilik ölçüm teknigidir. 
Örnegin, karar birimleri olarak bir üretici firmanin birlikte çalistigi tedarikçi firmalari düsünürsek, VZA 
yöntemiyle ölçülen verimlilik degerleri her bir tedarikçi firmanin üretici firmanin ihtiyaçlarini karsilamada ne 
kadar verimli oldugunun göstergesi olacaktir. Bu degerler göz önünde bulundurularak, tedarikçi firmalar 
göreceli olarak birbirleriyle kiyaslanabilirler.  

Bilindigi gibi verimlilik orani, en basit anlamiyla, bir sistemden elde edilen çikti miktarinin o sistemde 
harcanan girdi miktarina orani ile temsil edilmektedir. VZA’nde sonuç degeri 1 olan karar birimleri “verimli” 
olarak kabul edilirken, verimlilik orani 1’in altinda olan birimler “düsük verimli” olarak tanimlanir. En yaygin 
olarak kullanilan VZA modeli, ismini ilk olarak Charnes, Cooper ve Rhodes’un (1978) çalismasinda önerilen 
model olup, bu modele yazarlarin bas harflerinin kisaltmasi olan CCR modeli denilmektedir. Aslinda 
verimlilik orani bir bölüm islemi içerdiginden, dogrusal olmayan bir model olsa da, CCR modelinde 
görüldügü gibi payda kismi 1’e esitlenerek model dogrusal hale indirgenmektedir. Dolayisiyla VZA aslinda 
basit dogrusal programlama teknigine dayali bir analiz teknigidir.(Sezen, 2004) 

VZA belirlenen birimlerin çoklu kriter kullanilmasi ile birbirleri arasindaki verimlilik analizlerini 
gerçeklestirmektedir ve bu özelligi matematiksel programlama teknigi olmasindan 
kaynaklanmaktadir. Matematiksel olarak, VZE ilk önce bir dizi girdi ve çikti yardimi ile karar verme 
birimlerinin (DMU) degerlendirilmesi için verimli sinir olarak adlandirilan siniri belirler. (Charnes et 
al., 1978) 
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Yukaridaki problemdeki amaç denklemi DMU jo nun verimlilik katsayisini maksimize etmeyi 

hedefler ve bunu her bir girdi ve çikti için agirliklar belirleyerek yapar. Ilk grup kisitlar belirlenen agirliklar 
dahilinde DMU larin hiçbirinin verimliliginin 1 den fazla olmayacagini belirtir.Ikinci ve üçüncü grup kisitlar 
ise hiçbir girdi ve çikti agirliginin 0 olarak belirtilmedigini açiklar. Bir DMU ancak yukaridaki matematiksel 
programlama sonucunda ortaya çikan degeri 1 ise verimli kabul edilir aksi takdirde verimsiz olarak 
degerlendirilir ve özellikle göreceli olarak diger DMU ile yapilan kiyaslamalarla eksik verimliligin sebebi 
arastirilir.  
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=ru  çikti r ya verilen agirlik;  

=iv  çikti i ya verilen agirlik; 

=rjy  DMU j nin çikti r miktari;  

=ijx  DMU j nin, girdi i miktari;  

  =t  çikti sayisi; 
=m   girdi sayisi; 

 =n   DMU sayisi; 
 =ε   küçük pozitif bir sayi;   
(Liu, Ding and Lall, 2000) 
 VZA analitik bir süreç olarak bütün üretim/hizmet isletmeleri ve lojistik firmalari olmak üzere 
piyasanin birçok alaninda kullanilabilir. Ürünlerin dagitimi konusu lojistigin temel konularindan birini teskil 
eder. Tedarikçilerin stratejileri, dagilimlari ve yatirimlari  da kendilerine göre optimuma yakin bir sekilde 
mevcut ve olasi müsteri konumlarina paraleldir. Sonuçta sürekli olarak iyilestirme ve gelistirme yapilmalidir. 
(Kleinsorge et al., 1989). Bu çalismalar için gerekli olan çoklu tedarikçi seçme ve degerlendirme kriterleri 
VZA çalismalari ile degerlendirilebilir ve sonuçlandirilabilir. (Weber, 1996) 
 
5. ÖNERILEN VZA MODELI 
 Literatüre tedarikçi seçimi ve degerlendirmesi alaninda özellikle kalitatif ve kantitatif kriterlerin 
beraber ele alinmasi noktasinda katkilar koymus olan  Weber (1996), Weber et al. (2000) and Liu et al. 
(2000) sorunu özellikle degerlendirme konusunda isletmeyi bütün olarak ele alamamakta ve sadece  
gerçeklestirilen islem sinirlariyla dahil kalmakta yasamistir. Bu konuda Ada, Kazançoglu (2005) yaptigi 
çalismadaki model esas alinacaktir.  
 Modelin girdilerini tedarik çesitliligi, mesafe, kalite kontrol sistemi, dagitim sistemi, fiyat, is 
geçmisi, iletisim sistemi olarak belirlenmistir. 
 Modelin çiktilari ise zamaninda teslimat, maliyet, iade ürün miktari ve iade ürüne gerçeklestirilen 
islem olarak belirlenmistir.   
  
Tedarik çesitliligi: tedarigi saglanan ürün sayisindan hesaplanmaktadir. 
Mesafe: tedarikçinin islemi gerçeklestirdigi mevcut konumuyla hesaplanmaktadir.  
Kalite kontrol Sistemi: is yapilan tedarikçinin kalite kontrol sistemi olup olmamasi degerlendirilir 
Fiyat: Sadece tedarige konu olan ürün için istenen fiyattir. 
Is Geçmisi: Iki firma arasi belirlenen is geçmisi ile ölçülür. 
Iletisim Sistemi: iletisim gerçeklestirildigi sistem degerlendirilir 
Zamaninda teslimat: zamaninda gerçeklestirilen teslimatin toplam teslimata oranlanmasiyla bulunur. 
Iade edilen ürüne uygulanan islem: özellikle kabul edilebilir duruma geçmesi olasi geçici iade ürünlerde ne 
kadar basarili bir tekrar islem faaliyeti gerçeklestiriliyor. 
Maliyet: ürün maliyetine ek olarak tüm lojistik maliyetlerin yansitilmis halidir  
Iade edilen ürün yüzdesi: kabul edilemez durumdaki ürün miktarinin toplam teslim edilen ürüne 
oranlanmasiyla bulunur. 
 
Asagidaki sekil VZA için yukarida ayrintilarina girilen belirtilen modeli göstermektedir. 
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GIRDI       ÇIKTI 
   

Tedarik çesitliligi      Zamaninda teslimat 
Mesafe       Maliyet   
Kalite kontrol Sistemi     Iade edilen ürüne uygulanan islem  
Fiyat       Iade edilen ürün yüzdesi  
Is Geçmisi  
Iletisim Sistemi 

  
6. VZA MODELININ UYGULANMASI 
 Önerilen VZA Modeli Izmir de faaliyet gösteren bir KOBI’ ye uygulanmistir.  Firma  mobilya ve 
mermerit ürünler üreten ve firmasinda önemli bir yerde bulunan bir firmadir. Yapilan analiz firmanin 
mobilya sektöründeki faaliyetinde çalistigi üç tedarikçinin degerlendirilmesi seklinde gerçeklestirilecektir.  
 Son iki yila ait firma bilgileri yukaridaki modelde belirtilen  verileri toplamaya yönelik olarak 
yapilmistir. Elde edilen veriler degerlendirildikten sonra yüzde oranlara çevrilmis ve VZA ya uygun lineer 
model kurulduktan sonra Decision Science programinda çözülmüstür.  
6.1 ANALIZ SONUÇLARI 
 Mobilya Sektöründe degerlendirilen üç tedarikçiden A ve B tedarikçileri ayni degere sahipken C 
tedarikçisi farkli bir verimlilik düzeyine yani farkli bir Z degerlerine sahip. A ve B firmalarinin Z degeri 1 iken 
C firmasinin degeri 0.91 de kalmaktadir. Bu sonuç C firmasinin, göreceli olarak, A ve B firmalarina göre 
analizin bir sonraki asamasinda deginilecek bazi göreceli eksiklikleri sebebiyle daha verimsiz bir tedarikçi 
oldugunu vermektedir.  
 
Verimsizligin Sebepleri:  
 C firmasinin lineer matematiksel programlama modelinde çiktilardaki sifirdan farkli olan dual 
fiyatlar verimsizligin sebebi konusunda bize fikir vermektedir. B tedarikçisinin; C tedarikçisinin model 
çiktisindaki; sifirdan farkli dual degeri 0,8235’dir. Belirlenen bu nokta analizin kalan asamasinda bize yol 
gösterecektir. Yapilacak degerlendirme  B firmasi üzerinden C firmasindaki eksiklikleri ve düsük verimin 
sebeplerini arastirmak yönünden olacaktir.  Yapilacak islemin ilk adimi ortalama girdi ve çikti vektörlerini 
olusturmaktir.  Çikti vektörü; [t1, t 2, t3, t 4], [0.7, 0.8, 0.75, 0.85] ve girdi vektörü; [w 1, w2, w3, w4, w5, w6, 
w7], [0.9, 1, 0.7, 0.9, 0.85, 1, 1] B tedarikçisinin; C tedarikçisinin model çiktisindaki; sifirdan farkli dual 
degeri  ile çarpilarak degerlendirilir. Tablo 3 ilgili hesaplari göstermektedir. 
 Üzerinde durulmasi gereken C firmasin dair eksiklikler bu sekilde belirlenmekte ve iyilestirme 
önerileri buna göre yapilabilmektedir. Bu analiz hem girdi hem de çikti boyutunda yapilmaktadir. 
 
Çikti1 Zamaninda Teslimat; 17.645; firma bazi optimizasyon teknikleri veya yeni dagitim politikalari 
veya yatirimlari ile zamaninda teslimat konusunda iyilestirmeye gitmelidir. 
Çikti2. Iade ürünlere uygulanan islemler; 15.88; müsteri ile olan iliskiler politikasindan baslayip 
teknik ekip, üretim safhasi ve müsteriye geri dönüs islemlerine kadar uzanan bir analiz gerekmektedir. 
Müsteri isteklerinin daha net ortaya konmasi da bir diger iyilestirme unsuru olabilir. 
Girdi1 Tedarik çesitliligi:  15.885; Çok sayida ürün tedarikiyle verimli ve etkin mücadele edebilme 
yolunda benchmarking, piyasa arastirmasi, ARGE çalismalarina destek olasi iyilestirme unsurlaridir. 
Girdi2. Mesafe; 17.65; mesafenin uzakliginin sorun teskil ettigi ve verimi düsürdügü bu gibi durumlarda 
network modelleri kurulabilir ve belki  yeni depo veya sube alternatifi de degerlendirilebilir. 
Girdi6. Is geçmisi; 17.65; zaman faktörünü önemli oldugu bu unsurda gelisime yol açacak önlem 
müsteri iliskileri yönteminin uygulanmasi veya iyilestirilmesi olacaktir. 
Girdi7. Iletisim sistemi; 17.65; firmalar arasi iletisimin bilgi teknolojileri yardimiyla ve altyapi çalismalari 
paralelinde  EDI ve B2B odaklanilmasi gerekmektedir. Bunlara destek olacak DSS (karar destek sistemleri) 
ve internet bazli islemlere öncelik taninmalidir. 
Böylelikle çalisma firmasini verimini arttirma noktasinda hangi girdi ve çiktilara ve ne oranda egilmesi 
gerektigini ortay koymustur. 

DMU 
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Tablo 3: Verimsizlik sebeplerinin bulunmasina ait hesaplar 

                     
 

7. GELECEK ÇALISMALAR 
 VZA analizi optimizasyon temelinde bir matematiksel programlama yöntemi olarak karar verme 

sürecinde firmalarca kullanilmasi sonucu oldukça etkin destek saglayacak bir yöntem olarak karsimiza 
çikmaktadir. Verimliligin arttirilmasi ilkesinin günümüz küresel rekabetinin bir sarti oldugunu düsünecek 
olursak göreceli performans degerlemesi amaciyla isletmelerin birçok alaninda kullanilmasi ve 
yayginlasmasi muhtemel bir konudur. VZA özellikle bilgisayar destegi ile etkinligini iyice arttiracak ve 
saglayacagi hizli karar alma ile de faydasini arttiracaktir. Üretimden, maliyet kontrolüne ve tedarige kadar 
birçok alandaki uygulama genisligi en önemli artilarindan biri olarak gelecekteki çalismalarin da kenidi 
üzerinde yogunlasmasini saglayacaktir. VZA analizi gelecekte yapisinda yapilacak gelismelerle nonlineer ve 
stokastik modellemelerle de kullanilabilir.   
 
8. SONUÇ 

 Birçok sektör küresel rekabet üstünlügü yakalama yolunda sürekli olarak gelismeyi ve 
verimliliklerini arttirmayi düsünüyor. Iste bu noktada düsünceden faaliyete geçme noktasinda bazi 
sorunlarla karsilasiyorlar. Bunlardan birincisi hangi teknik ve yaklasim ile bunu gerçeklestirecekleri ve 
ikincisi hangi kapsamda bunu yapacaklaridir.. Küresel isletmeciligin gelistigi günümüzde isletmelerin hem 
kendi bünyelerindeki bölümleri ve hatta ayri yerlerdeki birimlerini performans bakimindan 
degerlendirmeleri ihtiyaci gün isigina çikmaktadir.  
 Isletmelerin deger yaratip rakiplerinden ayrilabilecekleri önemli bir fonksiyon olan tedarik zinciri 
yönetimi konusunda özellikle son yillarda tam zamaninda üretim yaklasimi ile giderek önem kazanan uzun 
vadeli tedarikçi iliskileri ve tedarikçiyi isletmenin bir parçasi olarak gören anlayis isletmeyle tedarikçi 
arasindaki iliskilerin önem kazanmasina sebep olmustur. Tedarikçi ile iliskilerin asamasini olusturan sürecin 
temelleri elbetteki seçim ve devam eden süreçte degerlendirme asamasidir. Bu asamanin geleneksel kisitli 
kriterler ile yapilmasi yerine stratejik hedeflere uygun ve sistem yaklasimi esas edinen çok kriterli 
analizlerle yapilmasi gerekmektedir. Bu konuda yöneylem arastirmasi teknikleri hem matematik boyutu 
hem de rasyonel yaklasimi sayesinde isletmelere yardimci olmaktadir. VZA bu konuda isletmelere 
tedarikçileri ile olan iliskilerin degerlendirilmesi ve gelistirilmesi konusunda önemli bir araç olmaktadir.  

 Analizin en önemli özelliklerinden birisi hem kalitatif hem de kantitatif kriterleri ayni model 
içerisinde yogurabilmesidir. Bu analiz sadece sorunu tahlil etmekle yetinmeyip sorunlarin 
önceliklendirilmesinde de katkida bulunmaktadir. Yapisi ve kullanilabilirliligi açisinda bilgisayar bilimlerinden 
de oldukça destek gören analiz karar destek sistemlerinin de bir parçasi olarak hizmet verebilir.  
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ÖZET 

Bu çalismada küçük ve orta ölçekli 300 kurulusa anket teknigi uygulanarak küresellesmenin 
etkileri, isletmelerin önem verdikleri rekabet öncelikleri ve uyguladiklari politikalar arastirilmistir. Arastirma 
bulgularina göre Türkiye’deki tüm KOBI’lerin belirli ölçüde küresellesme sürecinden etkilendikleri ve küresel 
rekabet baskisini asabilmek için çaba içinde olduklari görülmektedir. Bununla birlikte arastirma bulgularinin 
küresellesme sürecinden düsük (isletmelerin %55’i) ve yüksek (isletmelerin %45’i) düzeyde etkilenenler 
baglaminda ayrintili analizi sonunda, küresellesme sürecinden daha düsük düzeyde etkilenen isletmelerin 
rekabet baskisini asabilecek stratejileri, uygun rekabet politikalari ile desteklemedikleri için niyet 
asamasinda kaldiklari saptanmaktadir. Öte yandan küresellesme sürecinden daha yüksek düzeyde 
etkilenen isletmelerin, rekabet stratejilerini uygun politikalarla destekledikleri için niyet asamasindan 
uygulama asamasina geçtikleri görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: KOBI, Küresellesme, Rekabet Öncelikleri, Rekabet Politikalari. 
1. GIRIS 

Içinde bulundugumuz yüzyilda ekonomik, sosyal ve teknolojik alanda meydana gelen degismeler; 
pazarlarin küresellesmesine, uluslararasi rekabetin dogasinda ve düzeyinde köklü degisikliklere yol açmistir. 
Daha önceleri isletmeler, uluslararasi rekabete hangi ölçüde gireceklerini genellikle kendileri belirlerler ve iç 
pazari yeterli bulan çogu isletme uluslararasi pazarlara açilmayi düsünmeyebilirdi. Bugün ise korumaciligin 
azalmasi, ekonomilerin liberallesmesi ve uluslararasi ticaretin yayginlasmasi sonucunda yabanci isletmelerle 
rekabet etmek zorunda kalmaktadirlar. Artik isletmeler sadece iyi örgütlenmis, genis pazarlara yayilmis, 
stratejileri iyi tespit edilmis firmalarla karsi karsiya degildir. Iletisimin ve tasimaciligin sinir tanimadigi, 
dünyanin küçüldügü günümüzde, her hangi bir ülkedeki küçük bir isletme dahi yeni malzemeler ve ürünleri 
pazara sunmakta ve pazarin rekabet yapisini degistirebilmektedir (Nassimbeni, 2003: 151-171). Bu 
baglamda rekabet üstünlügü elde ederek geleceklerini güvence altina almak isteyen isletmelerin basarisi, 
tüketicilerin artan ve giderek sinirsizlasan ihtiyaç ve isteklerini rakiplerinden farkli, hizli ve ekonomik bir 
sekilde karsilayabilmelerine bagli olmaktadir (Güles, 1996:87). Macbeth ve Ferguson (1994) bugünün 
rekabet ortaminda isletmelerin basarisini; üretilen ürünlerin kalitesinin ve güvenirliliginin yükseltilmesine, 
ürün çesidinin artirilmasina, tüketici taleplerine uygun üretim yapilmasina, tüketici ihtiyaç ve isteklerinin 
hizli bir sekilde karsilanilmasina ve müsterilere sunulan hizmetlerin artirilmasina bagli oldugunu 
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belirtmektedirler. Baska bir ifadeyle, küresel ekonomide ölçekleri (küçük, orta, büyük) ve nerede faaliyette 
bulunduklari (gelismekte olan ülke, gelismis ülke) önemli olmaksizin isletmelerin basarisi; es zamanli olarak 
üretim maliyetlerini düsürmelerine, kaliteyi iyilestirmelerine ve müsteri ihtiyaç ve isteklerini en kisa sürede 
karsilayabilmelerine baglidir.  

Küçük ve orta ölçekli isletmelerin (KOBI), gelismis ve gelisen ülkelerin ekonomik büyümesinde ve 
istihdami artirmasinda büyük önemi oldugu bilinen bir gerçektir. Örnegin, Ingiltere’de gayri safi yurtiçi 
hasilanin yaklasik %50’sinde, yine istihdamin yaklasik %70’inde KOBI’lerin payi bulunmaktadir (Quayle, 
2002:152). Türkiye’de ise, imalat sanayiinde faaliyette bulunan isletmelerin %95,5’ini olusturan KOBI’lerin 
istihdamdaki payi %66,1’dir (www.kosgeb.gov.tr, 2003). Baska bir ifadeyle KOBI’ler dünya ekonomisinin 
çekirdek gücü olarak kabul edilmekte ve gelismislik derecesi ne olursa olsun birçok ülkenin ulusal 
ekonomileri içindeki payi %60-90 arasinda degismektedir (Yahyagil, 2001). Ülkemizde KOBI kapsamindaki 
isletmeler, büyük isletmelerin (ana sanayi) tamamlayicisi ve destekleyicisi olarak ya ana sanayi 
kuruluslarina veya nihai bir mamul ortaya koyarak ülke ekonomisine önemli katkida bulunmaktadir. Üretim 
esneklikleri, istihdam saglama açisindan önemli rolleri, teknolojik yeniliklere yatkinliklari ve kendilerine özgü 
iç dinamikleri; bu sektörün güç ekonomik kosullarda ülke ekonomisine saglayabilecekleri potansiyel 
katkinin göstergesidir. Bununla birlikte, ülkemizde faaliyette bulunan KOBI’lerin rekabet gücünün 
ekonomik, siyasal ve yasal kosullar, teknolojik gelisme, rekabetçi çevre ile müsteri beklentilerinde sürekli 
degisim gibi faktörlerin etkisi sonucunda olumsuz yönde etkilendigi görülmektedir. Bu nedenle KOBI’lerin 
uygulamakta olduklari rekabet stratejilerini gözden geçirmeleri ve küresel rekabetin ortaya çikardigi 
dinamiklere uyum saglayacak rekabet stratejilerini uygulamaya koymalari bir seçenek degil, zorunluluk 
olmaktadir.     

Yukaridaki açiklamalar isiginda bu çalismanin amaci; küresellesme sürecinin Türkiye’de faaliyette 
bulunan KOBI’ler üzerine etkisini, küresellesme sürecinin ortaya çikardigi rekabet baskisini asabilmek 
amaciyla uygulamaya koyduklari rekabet stratejilerini ve politikalarini ve bu strateji ile politikalarin 
isletmelerin küresellesmeden etkilenme düzeyine bagli olarak degisip degismedigini incelemektir. Bu 
amaçlara ulasabilmek amaciyla Türkiye’nin degisik bölgelerinde faaliyette bulunan 300 isletmeyi kapsayan 
bir alan arastirmasi yapilmistir.  
2. KÜRESELLESME SÜRECI, DEGISEN REKABET ORTAMI VE REKABET ÖNCELIKLERI 
Küresellesme Süreci  

Ekonomik sistemlerin temelini olusturan isletmeler, küresellesme ile yogunlasan uluslararasi 
ticaret ve teknolojide meydana gelen gelismeler nedeniyle sürekli degisen pazar ve rekabet kosullarindan 
en çok etkilenen kuruluslardir. Günümüzde isletmeler, faaliyet gösterdikleri bölge, sektör veya ölçegi 
önemli olmaksizin ciddi firsat veya tehlikelerle karsi karsiya kalmaktadir. 

Bütünlesme ve karsilikli bagimliligi içeren ve yeni dünya düzeni olarak ifade edilen küresellesme, 
içinde bulundugumuz çagin temel egilimlerdendir. Ekonomik ve sosyal faaliyetlerin baslarda ulusal sinirlari 
asarak baska ülkelerde etkilerini göstermesi, bu faaliyetlere uluslararasi nitelik kazandirmistir. 1980’lerden 
sonra yasanan hizli gelismeler ise ekonomik ve sosyal faaliyetleri uluslararasi nitelikte olmaktan çikarip 
küresel bir nitelik kazanmasina yol açmistir. 

Ekonomik, politik, sosyal ve kültürel alanlarda bazi ortak degerlerin yerel ve ulusal sinirlari asarak 
dünya çapinda yayilmasini ifade eden küresellesme temel olarak dünya çapinda; 

1.baskalariyla ayni veya benzer deger ve ilgilerin paylasilmasi,  
2.ortak faaliyetlerin gerçeklestirilmesi,  
3.benzer amaçlari basarmak için isbirligi yapilmasi veya  
4.ayni amaç ve düsünceleri gerçeklestirmek için örgütlenilmesinden kaynaklanan bir 
süreçtir (Oral ve Kettani, 1998:170). 

Küresel ekonomi soyut bir kavram olmaktan çikip isletmelerin karsi karsiya oldugu bir gerçeklik 
haline gelmistir. Politik bir harita üzerinde ülkeler arasindaki sinirlar oldukça net olmasina ragmen, gerçek 
endüstriyel faaliyetleri ve finansal akisi gösteren bir rekabet haritasi üzerinde bu sinirlar büyük ölçüde 
netligini yitirmistir.  

Finans ve sermaye piyasalarinin küresellesmesi ile artan dogrudan yabanci yatirim akisi, bilisim 
teknolojileri sayesinde artan bilginin hizli yayilmasi ve küresel isletmeler tarafindan yeni üretim biçimlerinin 
kabulünün bir sonucu olarak mal ve hizmetlerin üretim, pazarlama ve dagitimi küresellesmistir. Küresel 
üretim, mal ve hizmetlerin üreticileri ve tedarikçileri arasinda küresel rekabetin büyümesine eslik etmistir. 
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Alici ve saticilara dünya çapinda bilginin saglanmasiyla, talebin küresellesmesine katkida bulunan bilisim 
teknolojileri rekabetin küresellesmesine de neden olmustur (Bhalla, 1997:4 -5; Edoho, 1997:3). 
Degisen Rekabet Ortami 

Günümüzde küresellesmenin etkisiyle birçok sektörde rekabet kosullari köklü olarak degismekte 
gerek iç ve gerekse dis pazarlarda rekabet üstünlügü elde etmek isletmeler için giderek zorlasmaktadir. 
Hammer ve Champy (1994) “rekabet kavrami eskiden çok basitti: Pazara makul bir ürün veya hizmeti en 
iyi fiyatla sunan sirket satis yapardi. Ama günümüzde hem rekabet artti, hem de rekabet çesitleri” derken, 
Drucker (1994) da günümüz rekabetini  “imhaci rekabet” olarak nitelemektedir. 

Iletisimin kurulabildigi her ticari kurulusun potansiyel bir rakip oldugu (Drucker, 1994:128) ve 
uluslarin basarisinin isletmelerin elde edecekleri basarilara bagli bulundugu küresellesen dünyamizda her 
konuda hizli bir degisim ve yüksek rekabet yasanmaktadir. Bu denli degisken, karmasik ve belirsiz olan 
bugünün rekabet ortaminda isletmelerin yanit bulmalari gereken en önemli soru: “rekabetçi üstünlügü nasil 
saglayabiliriz ve daha da önemlisi nasil sürdürebiliriz?” olmaktadir. Rekabet etmek, ayakta kalmak için 
yapilan bir savas iken, rekabet üstünlügü; basarili olmak ve gelecegi güvence altina almaktir (Bono, 1996). 
Bu baglamda, isletmeler için önemli olan; rekabet üstünlügünün elde edilmesi kadar, bu üstünlügün 
sürdürülmesidir. Ancak, isletmelerin faaliyette bulunduklari çevresel faktörlerdeki degisime bagli olarak 
rekabetçi üstünlük kaynaklari (rekabet öncelikleri) ve bunlarin göreceli önem derecesinin degismesi bunu 
daha da zorlastirmaktadir. Isletmelerin piyasada rekabet etmede kullandiklari öncelikler ve bunlarin zaman 
içindeki degisimi söylece özetlenmektedir.  

1960’lara kadar tüketim ve sermaye mallarina talep fazla, buna karsilik yerel ve bölgesel rekabetin 
sinirli olmasindan dolayi rekabet gücünün temel ögesi üretim üstünlügü olup, en uygun strateji ise 
kitlesel üretim idi. Genis pazarlara büyük hacimde üretimle açilabilen sirketler kitlesel üretim ve ölçek 
ekonomisinin üstünlüklerinden azami oranda yararlanarak rakiplerini geride birakmislardir. Üretim 
üstünlügü ile rekabet 1970’lere kadar devam etmistir. Bu dönemde etkileri bütün dünyada görülen enerji 
krizi, gelismis ülkelerde yasanan pazardaki genislemenin yavaslamasi, ücretlerin verimlilikte artis olmaksizin 
yükselmesi gibi ekonomik problemlerin ortaya çikmasi karsisinda sanayilesmis ülkeler; mevcut teknoloji 
temelinin yerine Ar/Ge faaliyetleri sonucunda gelistirilen yeni teknolojileri ikame etmeye basladilar. Bunlara 
ek olarak, basta Japonya olmak üzere, Dogu Asya ülkelerindeki isletmelerin ucuz isgücü sayesinde 
maliyetleri asagiya çekerek, batili isletmelere meydan okumalari maliyetle rekabet dönemini baslatmistir. 

1980’li yillardan itibaren rekabete kalite boyutu girmistir. Kaynak yetersizligi nedeniyle zor temin 
edilen hammaddenin en verimli sekilde kullanilma geregi, klasik teknolojilerin yerine uygulamaya konulan 
yeni imalat ve iletisim teknolojilerinin varligi ile üretilen kaliteli ürünler; Japon üreticilerini dünya 
pazarlarinda zirveye yerlestirmistir. Tüketiciler ise Japonya’dan yükselen bu kalite anlayisina büyük önem 
verdiklerini bu mallari talep ederek belirttiler.  1980’lerde yasanan bu kalite istegi pazara kalite ile rekabet 
olgusunu yerlestirdi. Bu dönemde “ne üretirsem satarim” anlayisi, yerini artik “nasil üreterek müsterimi 
memnun edebilirim?” anlayisina birakmistir. 1990’larda rekabete yeni bir boyut yani “eseneklik” eklendi. 
Miktar, fiyat ve kalite olarak istedigini elde eden pazarlar, artan kültürel ve ekonomik gelismelerle birlikte 
farkli ürünler ve bunlara en kisa sürede sahip olmayi  talep etmeye (talebin çekme gücü) basladilar. 
Teknolojilerin de bu dönem içerisinde gelismesiyle bu isteklerin gerçeklestirilmesi ve hatta tüketicilerin 
hayal bile edemeyecegi ürünlerin sunulmasi mümkün hale gelmistir (teknolojinin itme gücü). Böyle bir 
ortamda isletmeler, ancak rakiplerine degisik ürünleri daha hizli sunarak ve onlara bunu en kisa sürede 
ulastirarak bir rekabet üstünlügü saglayabilmislerdir. Kisaca bu dönemde ortaya çikan rekabet unsuruna 
hiz diyebiliriz. 

Mevcut durum ve hizli gelismeyi göz önünde tutan konunun uzmanlari önümüzdeki dönemde 
rekabet üstünlügünü saglayacak unsurun hizmet üstünlügü olacagini belirtmektedirler. Rekabet 
üstünlügü saglayan bu unsurlar, zaman içerisinde degisiklik göstermis olsalar da, bunlar birbirlerini ikame 
etmek yerine birbirine eklenerek bir bütünü olusturmustur. Bunun sonucu olarak bu bütünü sunan 
isletmeler, rakiplerine karsi rekabet üstünlügü saglayabileceklerdir. 

Degisen rekabet ortami isletmelerin basarili olmak için göstermek zorunda oldugu performans 
düzeyini önemli ölçüde etkilemistir. Isletmelerin küresel rekabet ortaminda faaliyet göstermeleri onlari 
daha az tahmin edilebilir ve daha az dengeli bir çevreyle karsi karsiya birakmakta ve çevresel degisikliklere 
çok daha hizli karsilik verebilmelerini gerektirmektedir. Mamul ve hizmet kalitesini yükseltmek, müsterilerin 
ihtiyaçlarina hizli yanit vermek ve pazara hizli girmek artan oranda rekabetin görünen temelleri olmustur 
(Lawler, 1994:5).  
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Öte yandan benzer ürünler farkli pazarlarda tamamen farkli rekabet kosullari altinda satisa 
sunulmaya baslanmistir. Bir pazarda fiyat, digerinde farkli seçenekler, bir baskasinda kalite ya da hizmet 
önem kazanmistir. Herhangi bir isletmenin sundugu en düsük fiyat, en yüksek kalite ve en iyi hizmet kisa 
zamanda tüm rakipler için standart olusturmakta ve performansi daha yüksek olan isletmeler digerlerini 
pazardan silebilmektedir (Hammer ve Champy, 1996:19). 
 Yeni rekabet ortaminda isletmeler, müsterileriyle yakin iliskiler kurmak, tedarikçilerle birlikte 
çalismak, takimlar olusturmak, hatta kimi zaman rakipleriyle stratejik ortakliklar olusturmak zorundadirlar. 
Günümüz rekabet ortami isletmeleri pastayi yaparken isbirligine, bölüsürken rekabet etmeye zorlamaktadir. 
Diger bir ifadeyle isletmelerin iki karsit düsünceyi, hem rekabeti hem isbirligini ayni anda gerçeklestirmeleri 
gerekmektedir (Brandenburger ve Nalebuff, 1998:19-20). Bu çerçevede degisen rekabet ortaminda dev 
sirketler bile küçülme, sinirlar arasi birlesme ve satin almalara ve stratejik birlesmelerle sürpriz rekabet 
olusumlarina karsi tehdit altindadir. 
 Sinir ötesi iliskilerin gelismesi çokuluslu isletmelerin niteligini ve deger sunma biçimlerini 
degistirirken bu durum yerel isletmeleri derinden etkilemistir. Küresel çapta düsünmeyen ve 
örgütlenmeyen isletmelerin küresel rekabet olanaklari hizla daralmaktadir. Bu açidan yogun rekabet, 
isletmeleri faaliyet ve çalismalarinda küresel normlarla hareket etmelerini zorunlu kilmaktadir. Yillar 
öncesinin, telefonla ulasilabilen her ticari kurulus potansiyel bir müsteri oldugu kadar potansiyel bir rakiptir 
düsüncesi, iletisim teknolojisindeki ilerlemelerin bugün geldigi noktada, rekabeti inanilmaz boyutlara 
tasimistir. Öte yandan 30-35 yil öncesinde çok az sayidaki insan birkaç televizyon yayinindan 
yararlanabilirken günümüzde sayilari binlere yaklasan uydu yayini mevcuttur. Yeni teknolojiler zaman ve 
mesafeyi azaltip, bilgiyi yaymakta, eski endüstrileri degistirip daha ileri gitmek için kullanilacak yenilikleri 
sunmaktadir. Bilgi sinirlar arasinda önceden olmadigi bir sekilde akarken küresel pazar liderleri ve digerleri 
arasindaki çizgi, özellikle bilisim teknolojilerinin yogun oldugu sektörlerde oldukça incedir. Teknolojik 
degisiklikteki hizli gelisme rakipler için fazlasiyla pazara giris firsatlari sunmaktadir (Opstal, 1998-99:48).  
 Nitekim yeni teknolojilerin gelismesi ve yayilmasi rekabetçi olmak isteyen isletmeler için yeniligin 
önemini artirmaktadir. ABB sirketinden David de Pury uluslararasi rekabetin ilk kuralinin yenilik yapmak ya 
da yok olmak oldugunu ileri sürmektedir (Hitt, 2000:11). 
 Sonuç olarak rekabetin geldigi bu noktada geleneksel rekabet anlayisinin dayandigi varsayimlar 
ortadan kalkmistir (Prahalad, 1997:59-60). Geleneksel rekabet anlayisinda açikça belli olan endüstri 
sinirlari giderek belirsiz hale gelmistir. Önceden tedarikçilerin, müsterilerin, rakiplerin ve yeni oyuncularin 
kimler oldugu isletmelerce bilinirken günümüzde kimin müsteri ya da rakip oldugunun anlasilmasi oldukça 
güçtür. Böyle bir rekabet ortaminda isletmelerin rekabetçi üstünlük saglamalarinin temel kosulu; 
tedarikçiler, müsteriler ve gerekirse rakiplerle isbirligi yapmalari ve müsteri ihtiyaç ve isteklerini istenilen 
yer, zaman, miktar, çesit, kalite ve en uygun maliyetle karsilamalaridir.   
REKABET ÖNCELIKLERI 
 Isletmelerin hayatta kalabilmesi ve amaçlarini gerçeklestirebilmesi, rakip ataklarina karsilik 
verebilecek, müsteriyi çekebilecek ve elde tutabilecek üstünlüklere sahip olmasina baglidir. Bu açidan 
rekabet üstünlügü saglayacak yeteneklerin ve önceliklerin gelistirilmesi diger bir ifadeyle stratejilerin 
belirlenmesi isletmelerin üzerinde önemle durmalari gereken konularin basinda gelmektedir. 
 Hayes ve Pisano (1994) günümüzün dinamik rekabet ortaminda üretim stratejisinin, isletmelerin 
gelecekte ihtiyaç duyacagi üretim yeteneklerinin olusturulmasi ve seçilmesi ile ilgili oldugunu 
belirtmektedir. Bu açidan üretim stratejisinin amaci, farkli pazarlarda isletmeye siparisler kazandiracak 
kriterleri belirlemek ve daha sonra rakiplerden bunlari daha iyi gerçeklestirmektir (Spring ve Boaden, 
1997:760). Bu noktada rekabet öncelikleri bir isletmenin rekabet etmek istedigi pazarlardaki talepleri 
karsilamak için üretim sisteminde bulunmasi gereken unsurlar olarak tanimlanabilir (Burgess vd., 
1998:305). Rekabet öncelikleri isletmenin üretim yetenekleri arasindan seçilen, genellikle stratejik is 
birimleri düzeyinde basarilan ve rekabet stratejilerinden farkli olarak üretim fonksiyonu ile sinirli ve birbiri 
ile uyumlu rekabet unsurlari grubudur (Pires, 1999). 
 Skinner (1969) ile beraber isletme yazininda yaygin bir sekilde arastirma konusu olan rekabet 
öncelikleri ile ilgili olarak farkli yazarlar tarafindan degisik unsurlarin önerildigi ya da kullanildigi 
görülmektedir. Rekabet öncelikleri konusundaki ilk çalismalarda isletmelerin maliyet, kalite, güvenirlik ve 
esneklik boyutundan bir ya da daha fazlasini kullanarak pazarlarlarda rekabet edebilecekleri belirtilmektedir 
(Hayes ve Wheelwright, 1984:40). Bununla birlikte geçmiste birbirleriyle çelistigi düsünülen önceliklerin 
teknolojik ilerlemelerle birbirlerini destekledigi ve günümüz rekabetinin geldigi düzeyde de es zamanli 
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olarak hepsinin gerçeklestirilmesinin zorunlu hale geldigi görülmektedir. Corbett ve Wassenhove (1993) 
rekabet önceliklerinde farkli bir gruplamanin daha uygun olacagini savunmaktadir. Zaman boyutunun 
yenilik, güvenirlilik ve esneklik boyutlarini bünyesinde barindirdigini ve bu üç boyutun çogu zaman ayni 
anda meydana geldigini ifade etmektedirler. Yüksek güvenirliligin daha çok esnek olmayi saglarken, 
esnekligin ise daha çok yenilik için bir adim oldugunu belirtmektedirler. Lagacé ve Bourgault (2003) 
rekabet stratejileri olarak innovasyon, müsteri ve verimlilik üzerinde odaklanmaktadir. Kanada KOBI’leri 
üzerinde yapmis olduklari bir arastirmada iyilestirme programlarinin rekabet stratejilerine etkilerini 
arastirmislardir. 
 Rekabet önceliklerinin belirlenmesi sorunu, imalat stratejisi ile ilgili arastirmalarda anahtar konu 
özelligini korumustur. Bunula beraber bu konuda yeterli düzeyde arastirma yapildigi söylenemez. Ward 
vd.(1998) tarafindan gerçeklestirilen arastirmada maliyet, kalite, teslim süresi ve esneklik rekabet 
öncelikleri olarak belirlenmektedir. Kathuria (2000) tarafindan yapilan çalismada farkli imalatçi gruplarin 
farkli rekabet önceliklerini dikkate aldiklari görülmekte ve odak noktalarina uygun bazi performans 
ölçülerinde daha basarili olduklari saptanmaktadir. 
 Genel olarak daha önce yapilan çalismalarin temelindeki unsurlar benzer olmakla birlikte, 
yazarlarin bazi önceliklerin alanini genis veya dar olarak kullanmalari farkliliklara neden olmaktadir. Asagida 
Tablo 1’de konu ile ilgili bazi yazarlarin önerileri ve çalismalarinda kullandiklari unsurlar gösterilmektedir. 

 
Tablo 1. Rekabet Öncelikleri 

Rekabet Öncelikleri  
Yazar Maliyet Kalite Te.Güv  Esnek. Zaman Hizmet Te.Hizi Yenilik 

Hayes ve 
Wheelwright (1984) 

v  v  v  v      

Ward vd. (1996) v  v  v  v      
Corbett ve 
Wassenhove (1993) 

v  v   v  v     

Burgess vd. (1998) v  v   v  v     
Garvin (1993) v  v  v  v   v    
Avella vd. (1998) v  v  v  v   v    
Noble (1995) v  v  v  v    v  v  
Leong ve Ward 
(1995) 

v  v  v  v    v  v  

Dangayach ve 
Dushmukh (2000) 

v  v  v  v    v  v  

 
Yukaridaki siniflamadan kismen farkli biçimde rekabet önceliklerine iliskin unsurlari (rekabet 

politikalarini) kapsayacak sekilde asagidaki Tablo 2’de görülen siniflandirmayi yapmak mümkündür.  
Tablo 2. Rekabet Öncelikleri ve Unsurlari 

Maliyet Kalite Zaman Esneklik 
Düsük Tasarim Teslimat Hizi Müsteriye Özel Üretim 
Maliyet Uygunluk Teslimat Güvenirligi Hacim Esnekligi 

  Yeni Ürün Sunma  
Kaynak: Krajewski ve Ritzman (1993).  
 

3. ARASTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMI, BULGULARI VE DEGERLENDIRILMESI 
3.1. ARASTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMI 

Bu arastirmanin temel amaci; küresellesme sürecinin Türkiye’de faaliyette bulunan ve ülke 
ekonomisinde çok büyük bir öneme sahip olan KOBI’ler üzerindeki etkisini incelemektir. Bu temel amaç 
çerçevesinde çalismanin alt amaçlari su sekilde belirtilebilir: 

a) Küresellesmenin arastirmaya katilan isletmeler üzerindeki etkisini arastirmak. 
b) Arastirma kapsamindaki isletmelerin rekabet  önceliklerine verdikleri önem derecesini 

belirlemek. 
c) Isletmelerin uyguladiklari rekabet politikalarini belirlemek. 
d) Küresellesme sürecinden etkilenme düzeyine bagli olarak rekabet öncelikleri ile politikalarina 

verilen önem derecesinin farklilasip farklilasmadigini saptamak.   
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Arastirmada, verilerin toplanmasinda anket teknigi uygulanmistir. Çalismanin temel konularini 
olusturan küresellesmenin etkileri, rekabet öncelikleri ve politikalarinin ölçümünde güvenilir ölçeklerin 
gelistirilmesi amaciyla uzmanlar tarafindan önerilen yöntemler izlenmistir. Ilk olarak, kapsamli literatür 
incelemesiyle küresellesmenin etkileri, rekabet öncelikleri ve rekabet politikalarinin iliskin maddeler tespit 
edilmistir. Daha sonra, taslak anket konunun uzmani akademisyenlere ve isletme yöneticilerine sunularak 
anket üzerinde görüs bildirmeleri istenmistir. Bu süreç sonunda anketin sorulari azaltilarak ve bazi sorular 
ve açiklamalar yeniden yazilarak ankete son sekli verilmistir. Bu asamada elde edilen geri bildirimlerle soru 
formunun amaca uygunlugu ve okunabilirligi artirilmis, böylelikle içerik geçerligi saglanmistir. 

Anketlerin cevaplanmasinda anketörlerden yararlanilmistir. Posta yoluyla gönderilen anketlerde 
geri dönüs orani düsük oldugundan ve anketteki sorularin dogru anlasilmasini saglayabilmek için anketler, 
anketörler tarafindan yüz yüze görüsme ile uygulanmistir. Anketör olarak konu hakkinda bilgi sahibi yüksek 
lisans ögrencilerinden faydalanilmistir. Anketle toplanilan veriler SPSS paket programi vasitasiyla analiz 
edilmistir.  

Toplanan veriler analiz edilmeden önce, küresellesmenin etkileri, rekabet öncelikleri ve 
politikalarini ölçen ölçeklerin güvenirligi arastirilmistir. Ölçeklerin güvenirliginin degerlendirilmesinde 
literatürde yaygin olarak kullanilan Cronbach alfa testinden yararlanilmistir. Ölçeklerin alfa degerlerinin 
tümü (küresellesmenin etkileri a = 0.84, rekabet öncelikleri a =0.82, rekabet politikalari a =0.71) kabul 
edilebilir sinir olan 0.60’in (Nunnally, 1978) üzerinde olmasi, ölçeklerin güvenir oldugunu göstermektedir. 

Verilerin analiziyle elde edilen sonuçlarin istatistiksel bakimdan anlamli olup olmadigini belirlemek 
için uygun “nonparametrik” testler kullanilmistir. Verilerin normallik varsayimini karsilamada yetersiz 
kaldiginin anlasilmasi ve parametrik testlere göre daha az kosul gerektirmesi analizlerde nonparamatrik 
testlerin tercih edilmesine neden olmustur (Siegel ve Castellan, 1988). 

   
3.2. ARASTIRMANIN BULGULARI VE DEGERLENDIRILMESI 
a) Ankete Katilan Isletmeler Hakkinda Bilgiler 

Arastirmaya katilan isletmelerde anket formu genel olarak üst kademe yöneticileri tarafindan 
cevaplanmis olup, cevaplayicilarin %40,1’i departman müdürü,  %28,4’ü genel müdür, %20,6’si isletme 
müdürü, %5,8’i isletme sahibi, %5,1’i genel müdür yardimcisi düzeyindedir. 

Arastirma kapsamindaki isletmelerin faaliyette bulunduklari ortalama süre 15,66 olup, en genç 
isletme 3, en eski isletme 80 yildir faaliyet göstermektedir. Isletmelerin çalisan sayisi ortalamasi 46 olarak 
bulunmustur. Isletmelerin %97’si özel sektör isletmesi olup, ortalama pazar payi %18,2’dir. Isletmelerin 
%11,8’i mevcut üretim kapasitesini düsük, %60,8’i orta ve %27,4’ü yüksek olarak belirtmistir. 

Isletmelerin %47,8’i ürettikleri mamul çesitliligini orta, %43,3’ü yüksek ve sadece %8,9’u düsük 
olarak belirtmistir. Arastirmaya katilan isletmelerin daha çok siparis (%30,8’i) ve karma (%59,2’si) üretim 
türünü kullandiklarini belirtmislerdir. Üretim çesidi ve türüne iliskin bu bilgiler arastirma kapsamindaki 
isletmelerin nispeten esnek bir yapiya sahip olduklarinin bir göstergesidir. Günümüzde, ölçek ekonomisinin 
yerini çesit ekonomisine biraktigi dikkate alinirsa bu sonuç oldukça önemlidir. Ancak bu oranin yüksek 
çikmasindaki en önemli etkenin arastirmaya dahil edilen isletmelerin KOBI’ler olmasindan kaynaklandigini 
ihmal etmemek gerekir. 
b) Küresellesmenin Arastirmaya Katilan Isletmeler Üzerine Etkisi 

Küresellesmenin etkilerini ortaya koymak amaciyla arastirmaya katilan isletmelere besli Likert tipi 
ölçekle hazirlanmis asagidaki degiskenler sorulmustur. Ölçek üzerinde 0 hiç katilmiyorum, 4 çok yüksek 
derecede katiliyorum anlamindadir.  
 

Tablo 3. Küresellesmenin Arastirmaya Katilan Isletmeler Üzerindeki  Etkileri 
DEGISKENLER X  S.S. 

Küresellesmenin etkisiyle kalitemiz artti  2,71 1,16 
Küresellesmenin etkisiyle ürün ve hizmetlerin yenilik orani artmistir 2,52 1,26 
Küresellesmenin etkisiyle isletmede kullanilan teknolojilerin yenilik orani artmistir 2,49 1,16 
Küresellesmenin etkisiyle daha uygun tedarikçilerle çalismaya basladik 2,27 1,34 
Küresellesmenin etkisiyle müsteri tercih ve zevkleri degismistir 2,06 1,28 
Küresellesmenin etkisiyle dis pazarlara açildik 2,02 1,35 
Küresellesmenin etkisiyle sektörümüze yeni firmalar katilmistir 1,89 1,43 
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Küresellesmenin etkisiyle maliyetlerimiz azaldi 1,47 1,32 
Küresellesmenin etkisiyle isbirligine gittik 1,16 1,35 
Küresellesmeden genel etkilenme düzeyi* 18,18 7,87 
Notlar: (i) n=300; (ii) ölçekte 0 hiç katilmiyorum, 4 çok yüksek derecede katiliyorum anlamindadir; (iii) Friedman çift 
yönlü Anova testine göre (χ2=401,530 ve p <.001) sonuçlar istatistiksel akimdan anlamlidir. 

 
Tablo 3’de görüldügü gibi küresellesme sürecinin ortaya çikardigi rekabet baskisini asabilmek 

amaciyla arastirma kapsamindaki isletmeler “kalite düzeyi” ile “ürün ve hizmetlerin yenilik oranini” 
artirdiklari görülmektedir. Arastirma bulgulari isletmeler tarafindan kalite düzeyi ile ürün yenilik oraninin 
artirilmasina yönelik örgütsel (örgüt içi ve disi) ve teknolojik düzenlemelerde bulunduklarini da 
göstermektedir. Tablo 3’de belirtildigi gibi, isletmeler küresellesmenin etkisiyle üretim sürecinde 
kullandiklari teknolojinin yenilik oranini artirdiklarini belirtmislerdir. Buna ilaveten tedarikçi seçiminde daha 
hassas davranmaya baslamalari da teknolojik yeniliklerin uygulamadaki basarisini desteklemek ve etkin bir 
tedarik zinciri yönetiminin rekabet üstünlügü saglamadaki katkilarindan yararlanabilmek amaciyla alici-
tedarikçi iliskilerini yeniden degerlendirdikleri seklinde yorumlanabilir. 

Tablodaki dikkat çekici sonuçlardan birisi de küresellesme sonucunda müsteri zevk ve 
tercihlerindeki degisimin isletmeler tarafindan çok önemli bir faktör olarak görülmemesidir. Bunun nedeni 
arastirma kapsamindaki isletmelerin KOBI’ler olmasi ve bunlarin müsterilerine agirlikli olarak ana sanayi 
isletmeleri olusturmasidir. Bir baska ifade ile bu isletmeler ürettikleri yari mamullerin siparisine bagli olarak 
ürün niteliklerini belirlemektedir. 

KOBI’lerin küresellesme sürecinden önce de tedarik zinciri baglaminda isbirligine gittikleri ve ulus 
ötesi iliskiler kurduklari bilinmektedir. Ancak, küresellesme ile bu iliskiler yogunlasmis ve yayginlasmistir. 
Arastirma kapsamindaki isletmelerde bu yogunlugun/yayginligin tam olarak algilanmadigini söylemek eldeki 
veriler baglaminda yanlis olmayacaktir. Nitekim, “küresellesmenin etkisiyle isbirligine gidilmesi” 1,16 
ortalama ile en düsük deger olarak siralamada yerini almis olmasi bu kaniyi güçlendirmektedir. Bu 
baglamda, isletmelerin küresel rekabet gücünün artirilmasinda çok önemli bir faktör olan isletmeler arasi 
isbirligine gereken önemi vermedikleri, veya isbirliginin gerçeklestirilmesi için gerekli örgüsel ve teknolojik 
altyapiya sahip olmadiklari seklinde bir degerlendirme yapmak mümkündür. 
c) Arastirmaya Katilan Isletmelerde Rekabet Önceliklerine ve Politikalarina Verilen Önem 
Derecesi 

Isletmelerin rekabet önceliklerine ve politikalarina verdikleri önem derecesi Tablo 4’te ve Tablo 
5’te görülmektedir. Arastirma kapsamindaki isletmeler her bir rekabet önceligine yüksek derecede önem 
vermekle beraber, göreceli önem derecesi en yüksek rekabet önceliginin 3,35 ortalama ile kalite oldugu 
görülmektedir (bkz. Tablo 4). Günümüzde gerek ulusal gerekse uluslar arasi pazarlarda kaliteye verilen 
önem derecesinin yüksek olmasi nedeniyle bu durum beklenilen bir sonuçtur. Taiwan KOBI’leri üzerinde 
yapilan bir arastirmada da kalitenin göreceli önem derecesi en yüksek rekabet önceligine sahip oldugu 
belirlenmistir (Chen, 2003: 331-349). Ikinci derecede önem verilen rekabet önceligi 3,30 ortalama ile 
zaman olmustur. Son yillarda önemli bir rekabet önceligi olan zaman ’in, arastirma kapsamindaki isletmeler 
tarafindan da dikkate alinmaya baslandigi anlasilmaktadir. Bu iki rekabet önceligini hizmet (3,21), maliyet 
(3,11) ve esneklik (3,04) izlemektedir. 

Günümüzde müsterilerin küresellesmenin etkisiyle daha fazla seçme sansina sahip olmalari 
pazarlik güçlerinin artmasina sebep olmustur. Böyle bir ortamda artik; düsük maliyet, daha yüksek kalite, 
hiz ve esneklik rekabet üstünlügü saglamanin kaynagi yerine zorunlulugu (ön kosulu) haline gelmis, hizmet 
ise rekabet üstünlügü saglamanin kaynagi olmustur (Zhao vd., 2002). Maliyet ve esneklik rekabet 
önceliklerine kiyasla hizmetin göreceli önem derecesinin daha yüksek olmasi bu durumun belirli ölçüde 
arastirma kapsamindaki isletmeler tarafindan da algilandigi seklinde degerlendirilebilir. 

  
 
 
 
 

                                                 
* Küresellesmeden genel etkilenme düzeyi belirlenmeden önce, küresellesmenin etkileri ile ilgili faktörlerin güvenirlik 
analizi yapilmis ve Cronbach Alfa degeri 0,84 olarak bulunmustur. Bu durum, ilgili faktörlerin toplanarak 
küresellesmeden genel etkilenme düzeyinin hesaplanabilecegini göstermektedir. 



 526 

Tablo 4.  Arastirmaya Katilan Isletmelerin Rekabet Önceliklerinin Önem Düzeyi 
Önem Düzeyi 

Rekabet Öncelikleri 
X  S.S. 

Kalite Yüksek performansli hatasiz mamul üretebilme gücü 3,35 0,87 
Zaman Mevcut ve yeni mamulleri hizli ve güvenilir bir sekilde pazara sunma 3,30 0,84 
Hizmet  Satis öncesi ve sonrasi müsteri yardimi ve destegi 3,21 0,99 
Maliyet Minimum üretim kaynaklari kullanimi ile mamul üretebilme yetenegi  3,11 1,10 
Esneklik  Pazar ve çevre kosullarindaki degisikliklere hizli bir sekilde ve minimum çaba 

göstermek suretiyle cevap verebilme gücü 
 

3,04 
 

0,93 
Notlar: (i) n=300; (ii) ölçekte 0 hiç önem verilmemekte, 4 çok yüksek önem verilmektedir anlamindadir; (iii) 
Friedman çift yönlü Anova testine göre (χ2= 43,399 ve p <.001) sonuçlar istatistiksel bakimdan anlamlidir. 

 
Göreceli önem derecesi en düsük rekabet önceliginin esneklik  olmasi zaman rekabet önceligine 

verilen yüksek önem derecesi ile çelismektedir. Bu durum arastirma kapsamindaki isletmelerin niyet ile 
uygulama arasinda bir uyumsuzluk içinde olduklari seklinde yorumlanabilir. Baska bir ifadeyle, bu durum 
bir yandan isletmeler rekabetçi üstünlük saglamada zaman faktörünün önemini kavramis, ancak diger 
yandan bu stratejiye islerlik kazandiracak örgütsel ve teknolojik düzenlemelerde henüz gerekli adimlarin 
olmasi gereken düzeyde atilmadigi yargisina ulastirmaktadir. Nitekim bu durum rekabet stratejilerine 
islerlik kazandiracak rekabet politikalarina verilen önem düzeyindeki uyumsuzluklarda da görülmektedir 
(bkz. Tablo 5). Bununla birlikte, arastirma kapsamindaki isletmelerin KOBI’ler olmasindan dolayi esneklik 
boyutuna islerlik kazandiracak teknolojik yatirimlari (esnek üretim sistemleri gibi) gerçeklestirmek için 
ihtiyaç finansal güçten yoksun olmalari da dikkate alinmasi gereken bir durumdur. 

 
Tablo 5. Arastirmaya Katilan Isletmelerin Rekabet Politikalarinin Önem Düzeyi 

Önem Düzeyi 
Uygulanan Rekabet Politikalari 

X  S.S. 

Güvenilir ürünler üretmek 3,65 0,69 
Müsteri siparislerine uygun üretim 3,48 0,83 
Hizli teslimat 3,47 0,84 
Düsük düzeyde hatali üretim 3,38 1,01 
Ürün fiyati 3,33 0,87 
Etkin satis sonrasi hizmetler 3,28 2,79 
Yeni ürünleri piyasaya hizli sürebilme 3,08 1,08 
Hizli bir sekilde ürün tasarim degisikligi 2,71 1,23 
Üretim miktarini sürekli bir sekilde degistirmek 2,56 1,25 
Ürün çesidini sürekli bir sekilde degistirmek 2,48 1,22 

Notlar: (i) n=300; (ii) 0 hiç önem verilmemekte, 4 çok yüksek önem verilmektedir anlamindadir; (iii) Friedman çift 
yönlü Anova testine göre (χ2= 626,722 ve p<.0001 sonuçlar istatistiksel bakimdan anlamlidir. 

 
Tablo 5’te görüldügü gibi rekabet politikalarina iliskin önem düzeyleri dikkate alindiginda 

arastirma kapsamindaki isletmelerde rekabet öncelikleri ile bunlara islerlik kazandiracak politikalari arasinda 
genelde bir uyum oldugu sonucuna varmak mümkündür. Örnegin, kalite rekabet stratejisine islerlik 
kazandiracak güvenilir ürünler üretmek [3,65; 1]*, müsteri siparislerine uygun üretim [3,48; 2] ve düsük 
düzeyde hatali üretim [3,38; 4] rekabet politikalarinin göreceli önem düzeylerinin de yüksek oldugu 
görülmektedir. Bununla beraber, zaman rekabet stratejisi açisindan bir degerlendirme yapildiginda ise bu 
rekabet aracini destekleyecek re kabet politikalarina gereken düzeyde önem verilmedigi ve belirli ölçüde 
tutarsizlik oldugu görülmektedir. Söyleki; zaman rekabet önceligine iliskin politikalardan hizli teslimat, 3,47 
ortalama ile üçüncü derecede önem verilen politika iken, yeni ürünleri piyasaya hizli sürebilme yedinci, hizli 
bir sekilde ürün tasarim degisikligi sekizinci sirada öneme sahip rekabet politikalari olarak 
degerlendirilmistir. Bu durum, arastirma kapsamindaki isletmelerde zaman rekabet aracina islerlik 
kazandirmak için ürün tasarimini ve üretim sürecini hizlandiracak örgütsel ve teknolojik düzenlemelerden 
ziyade, teslimat hizinin artirilmasi üzerine odaklandiklari seklinde yorumlanabilir. Çalismanin dahilindeki 
isletmelerin KOBI’ler olmasi ve bunlarin agirlikli olarak ana sanayi isletmelerinin tedarikçileri konumunda 

                                                 
*  Parantez içindeki ilk rakam ilgili rekabet politikasinin göreceli önem derecesini, ikinci öncelik sirasini göstermektedir. 



 527 

olmalari neden hizli teslimat politikasina yüksek derecede önem verildigi konusuna açiklik getirilmesine 
yardimci olmaktadir. Bilindigi gibi, son yillarda birçok ana sanayi isletmesi rekabet güçlerini artirabilmek 
amaciyla tedarikçilerle iliskilerini isbirligi esasina göre yeniden yapilandirmakta ve bu süreçte isbirligi 
yapilacak tedarikçileri seçerken yüksek kalite güvencesi ve dagitim güvenirligi faktörlerine yüksek derecede 
önem vermektedir. 
d) Küresellesmenin Rekabet Önceliklerine ve Politikalarina Verilen Önem Düzeyi Üzerine 
Etkisi 

Küresellesmeden etkilenme düzeyine bagli olarak isletmelerde rekabet önceliklerine ve 
politikalarina verilen önem düzeyinin farklilasip farklilasmadigini saptamak amaciyla arastirma 
kapsamindaki isletmeler medyan kuralina göre (medyan=18) küresellesmeden “düsük derecede” ve 
“yüksek derecede” etkilenen isletmeler olmak üzere iki gruba ayrilmistir. Küresellesmenin rekabet 
önceliklerine verilen önem düzeyi üzerine etkisi Tablo 6’da görülmektedir. 

Tablo 6’da görüldügü gibi rekabet önceliklerine ve politikalarina verilen önem, küresellesmenin 
isletmeler tarafindan algilanma sürecinde de önceki saptamalarla örtüsmektedir. Ana sanayi isletmelerinin 
öngörüleri / önkosullarina bagli olarak arastirma kapsamindaki isletmelerin iki farkli algilama düzeyine 
sahip olduklari görülmektedir. Isletmelerin yaklasik olarak %55’i (n=164) küresellesmeden düsük düzeyde 
etkilendikleri, buna karsilik %45’inin (n=134) yüksek düzeyde etkilendikleri görülmektedir. Her iki grup için 
rekabet önceliklerine iliskin önem derecesi siralamalari ayni görülmekle birlikte, arastirma kapsamindaki 
isletmelerin  %55’inin, küresellesme sürecindeki rekabet olgusunun neler getirdigini tam olarak 
algilamadiklari görülmektedir. Bu durum ile ilgili olarak kalite yargisina bakildiginda küresellesme 
sürecinden düsük düzeyde etkilenen isletmelere iliskin ortalama degerin (3,35) altinda kaldiklari (3,17), 
diger isletmelerin ise (3,50) ortalama degeri yukariya çektikleri görülmektedir. 

 
Tablo 6. Küresellesmeden Etkilenme Düzeyine Göre Rekabet Stratejilerinin Önem Düzeyi 

Küresellesmeden 
Düsük Derecede 

Etkilenenler 
(n=164) 

Küresellesmeden 
Yüksek Derecede 

Etkilenenler 
(n=136) 

 
Mann-Whitney  

U Testi Rekabet Stratejileri 
 

X  S.S. X  S.S. z p 

Yüksek performansli hatasiz mamul 
üretebilme gücü (Kalite) 3,17 0,96 3,50 0,78 -3,265 <,001 
Mevcut ve yeni mamulleri hizli ve 
güvenilir bir sekilde pazara sunma 
(Zaman) 3,14 0,89 3,45 0,78 -3,399 <,001 
Satis öncesi ve sonrasi müsteri yardimi 
ve destegi (Hizmet) 3,08 1,05 3,40 0,89 -2,742 <,05 
Minimum üretim kaynaklari kullanimi ile 
mamul üretebilme yetenegi (Maliyet) 2,90 1,18 3,32 0,94 -3,093 <,05 
Pazar ve çevre kosullarindaki 
degisikliklere hizli bir sekilde ve 
minimum çaba göstermek suretiyle 
cevap verebilme gücü (Esneklik) 2,82 0,99 3,20 0,85 -3,283 <,001 

 
Kalite ile ilgili bu irdeleme tüm rekabet önceliklerinde de kendisini ayni biçimde ortaya 

koymaktadir. Özellikle maliyet ve esnekligin küresellesmeyi ve rekabeti dogru olarak algilayan isletmelerde 
daha dikkat çekici önem dereceleri ile karsimiza çikmaktadir. Nitekim, Tablo 7’de görüldügü üzere ilk 
siniftaki isletmeler kalite odakli bir üretim anlayisini ön plana çikarip, hizli teslim süresini üretimden göreceli 
olarak ayirirken, diger isletmeler üretim sürecinde zaman ve esneklik arasinda göreli de olsa daha anlamli 
bir sonuca yönelmektedir. 

Tablo 7’deki sonuçlar, özellikle istatistiksel bakimdan anlamli farklilik gösterenler, dikkate 
alindiginda küresellesme sürecinden daha yüksek düzeyde etkilenen isletmelerin rekabet önceliklerine 
islerlik kazandiracak politikalari nasil önemsediklerini ve zaman, esneklik ve hizmet konusunda niyet 
asamasindan uygulama asamasina geçilmesinin gerektigi bilincine sahip olduklarini gösterme ktedir. 
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Tablo 7. Küresellesmeden Etkilenme Düzeyine Göre Rekabet Politikalarinin Önem Düzeyi 
Küresellesmeden 
Düsük Derecede 

Etkilenenler 
(n=164) 

Küresellesmeden 
Yüksek Derecede 

Etkilenenler 
(n=136) 

 
Mann-Whitney 

U Testi 
Rekabet Politikalari 

X  S.S. X  S.S. z p 

Güvenilir ürünler üretmek 3,70 0,63 3,60 0,74 -1,473 0,141 
Düsük düzeyde hatali üretim 3,32 1,10 3,49 0,86 -0,877 0,381 
Etkin satis sonrasi hizmetler 3,09 2,72 3,49 2,85 -2,695 <,05 
Müsteri siparislerine uygun üretim 3,52 0,81 3,42 0,85 -1,300 0,193 
Hizli teslimat 3,56 0,73 3,36 0,95 -1,734 0,083 
Ürün fiyati 3,32 0,92 3,33 0,79 -0,431 0,667 
Yeni ürünleri piyasaya hizli sürebilme 2,91 1,17 3,24 0,95 -2,301 <,05 
Hizli bir sekilde ürün tasarim degisikligi 2,52 1,27 2,90 1,19 -2,725 <,05 
Üretim miktarini sürekli bir sekilde 
degistirmek 2,46 1,29 2,66 1,19 -1,381 0,167 
Ürün çesidini sürekli bir sekilde degistirmek 2,32 1,23 2,65 1,18 -2,498 <,05 

 
Bununla birlikte, küresellesme sürecinden daha yüksek düzeyde etkilenen isletmelerin düsük 

düzeyde etkilenenlere kiyasla kaliteye iliskin rekabet politikalarinin bazilarina (güvenilir ürünler üretmek, 
müsteri siparislerine uygun üretim) daha düsük derecede önem vermeleri ilk bakista bir çeliski gibi gözükse 
de, düsük düzeyde hatali üretim politikasina verdikleri yüksek önem derecesi bu isletmelerin kalite 
kavramini üretim sürecinin tümünde degerlendirdiklerini ortaya koymaktadir. Baska bir ifadeyle, bu 
isletmelerin, üretim sürecinin kontrol altina alinmasi suretiyle, kaynaginda kalite yaklasimi (sifir hatali 
üretim) bilincine sahip olduklari ileri sürülebilir. Nitekim, önemli bir rekabet araci olan ve kalite kavramini 
destekleyen hizmet yargisinin da, küresellesme sürecinden daha yüksek düzeyde etkilenen isletmelerde 
digerlerine kiyasla istatistiksel bakimdan anlamli bir sekilde yüksek oldugu görülmektedir. Benzer sekilde, 
küresellesme sürecinden daha yüksek düzeyde etkilenen isletmelerin zaman ve esneklik rekabet 
önceliklerine islerlik kazandiracak rekabet politikalarina istatistiksel bakimdan anlamli bir sekilde daha 
yüksek derecede önem verdikleri Tablo 6’da görülmektedir. 

Bütün bu sonuçlar toplu olarak degerlendirildiginde, literatürde de vurgulandigi gibi, küresellesme 
sürecinin olusturdugu rekabet baskisinin KOBI’ler tarafindan bilinçli bir sekilde degerlendirilmesi (niyetten 
uygulama asamasina geçilmesi) sonucunda rekabet güçlerinde sürdürülebilir bir artis saglanmasi 
beklenilebilir. 

 
4. SONUÇ VE ÖNERILER 

Arastirma bulgulari Türkiye’deki tüm KOBI’lerin belirli ölçüde küresellesme sürecinden 
etkilendikleri ve küresel rekabet baskisini asabilmek için çaba sarf ettiklerini göstermektedir. Bununla 
birlikte arastirma bulgularinin, küresellesme sürecinden düsük (isletmelerin %55’i) ve yüksek (isletmelerin 
%45’i) düzeyde etkilenenler baglaminda ayrintili analizi sonunda küresellesme sürecinden daha düsük 
düzeyde etkilenen isletmelerin rekabet baskisini asabilecek stratejileri, uygun rekabet politikalari ile 
desteklemedikleri için niyet asamasinda kaldiklari saptanmaktadir. Öte yandan küresellesme sürecinden 
daha yüksek düzeyde etkilenen isletmelerin ise rekabet stratejilerini uygun politikalarla destekledikleri için 
niyet asamasindan uygulama asamasina geçtikleri görülmektedir. 

Türkiye’deki tüm KOBI’lerin rekabet gücünü artirabilmeleri için küresellesme sürecinden düsük 
düzeyde etkilenen isletmelerin de, yüksek derecede etkilenenlerin sahip olduklari rekabet bilincine 
ulasmalari gerekmektedir. Aksi takdirde, uzun vadede bu tür isletmelerin varliklarini sürdürebilmelerinin zor 
olacagini ileri sürmek yanlis olmayacaktir. Bu baglamda, söz konusu isletmeler için niyet asamasindan 
uygulama asamasina geçisi saglayacak yönetsel, örgütsel ve teknolojik düzenlemelerin bir an önce 
yapilmasi gerekmektedir. Bu düzenlemelerin yerine getirilebilmesi, gerek isletme yöneticilerine ve gerekse 
kamu otoriteleri ve KOBI’lerle ilgili kuruluslara sorumluluk yüklemektedir. Burada üzerinde durulmasi 
gereken temel nokta, ülke ekonomisi için taraflar açisindan KOBI’lerin araçsal nitelige mi, yoksa yürütücü 
ve basat bir degere mi sahip olduklarinin kararinin verilmesidir.      
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ÖZET 

Küresellesme süreciyle birlikte dünya, isletmeler için dev bir pazara dönüsmekte ve bu küresel 
pazar, isletmelere önemli firsatlar ve kaynaklar sunarken küresel rekabetin içine çekmektedir. Sirketlerin 
varlik nedenleri deger yaratma olarak tanimlandiginda, sinirli olan kaynaklarla küresel firsatlardan 
yararlanma mücadelesinde ancak güçlü olabilenler daha fazla yararlanabilmektedir. Bu dogrultuda 
gerçeklesen arayislar sonucunda ortaya çikan en önemli yaklasimlardan biride stratejik isbirligi 
uygulamalaridir. Küresel rekabet ortaminda, özellikle küçük ve orta büyüklükteki isletmeler için stratejik 
isbirlikleri rekabet avantajinin temel dinamigi haline geldigi görülmektedir.  

Uzun süre varliklarini sürdürmek isteyen isletmeler, maliyetlerini düsürerek rekabet gücü 
kazanmak amaciyla sektör içi ya da ilintili sektörlerde isletmeler arasi isbirliklerine ya da sirket 
birlesmelerine yönelmektedir. Sirketler, müsterileriyle, tedarikçileriyle ve rakipleriyle bir araya gelerek, 
ortaklasa büyümeleri için yönetim olanaklarini, islev ve islerini çikarlari dogrultusunda seferber etmektedir. 
Bununla birlikte, sirketler birbirleriyle, kaynaklarin ve sirket yönetiminde, büyüme ortakliklari veya istirak 
ortakligi biçimlerinde örgütlenebilmektedir. Bu çalismada; Konya ilinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren 
küçük ve orta büyüklükteki isletmelerdeki stratejik isbirliklerinin sirket performansina etkileri incelenmeye 
çalisilmistir. Arastirmada elde edilen kuramsal ve amprik bulgularin isiginda isletme yöneticilerine birtakim 
önerilerde bulunulmustur. 

Anahtar Kelimeler: Stratejik Isbirlikleri, Sirket Performansi, Küçük ve Orta Ölçekli Isletmeler. 
 

1. GIRIS  
Günümüz küresel rekabet ortaminin dinamik yapisinda yasamlarini sürdürebilmek, pazar paylarini 

artirabilmek ve küresel pazarlara girmek isteyen isletmelerin faaliyet gösterdikleri bölgelerde 
karsilasabilecekleri ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel sorunlari çözümleyebilmek amaciyla stratejik 
isbirliklerine gittikleri görülmektedir. Dünya ekonomisinin globallesmesi, küresel iletisim ve küresel 
rekabetin artmasi, küresel tüketim davranisinin, küresel ürünlerin ve markalarin giderek yayginlasmasi ve 
bazi ülkelerin yabanci yatirimlarin yerli ortakliklar kurma sarti getirmeleri gibi faktörler; isletmelerin stratejik 
isbirliklerine yönelmelerine neden olmaktadir (Kozlu, 1995). 

Küresel rekabet ortaminda stratejik isbirliklerinin giderek önem kazanmasinin nedenleri su sekilde 
siralanabilir (Marangoz; 1997): 
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ü Bilisim teknolojilerinin yaygin kullanimiyla rekabetin küresellesmesi, 
ü Isletmelerin yurtdisi pazarlara girme asamasinda stratejik ortakliklara ihtiyaç duymasi,  
ü KOBI’lerin sinirli kapasite kullanimi sonucunda ani talep artislarini karsilamada isbirliklerine 

yönelme zorunlulugu, 
ü Ar-Ge bütçelerinin sinirli olmasi nedeniyle stratejik yenilik ortakliklari bulma istegi (Silipoa and 

Weissb, 2005), 
ü Pazarin yönlendirilmesi ve fiyatlama politikalarina etki gücünün artirilma istegi, 
ü Hizli teknolojik degisim oranlarinin ve dolayisiyla daha kisa ürün ömürlerinin giderek artmasi,  
ü Riskli yeni projeleri üstlenme ve yeni süreçleri gelistirmeye yönelik daha genis çapli sermaye 

ihtiyaçlari,  
ü Ilgili hükümetler tarafindan desteklenen yeni firmalar yoluyla yapilan girisler,  
ü ABD; Avrupa ve Japonya’daki endüstriyel ve ekonomik olgunlasma,  
ü Gelismis ve artan iletisim imkânlari ve bilgisayarlasma gücü,  
ü Rekabetin daha önce cografi sinirlarla kisitlandigi is kollarindaki küresellesme.  

 
2. STRATEJIK ISBIRLIKLERI, ÖNEMI VE NEDENLERI 
 Uzun süre varliklarini sürdürmek isteyen sirketler, maliyetlerini düsürerek rekabet gücü kazanmak 
amaciyla sektör içi ya da ilintili sektörlerde sirketler arasi isbirliklerine ya da sirket birlesmelerine 
yönelmektedir. Stratejik isbirligi; bir isletmenin rekabet gücünü ve faaliyet gösterdigi alanlarda her türlü 
etkinligini artirmaya yönelik olarak baska bir isletme ile çesitli yapi ve biçimlerde birlikte hareket etme 
karari almasidir (Kanter, 1994). Bu isbirligi, isletmenin baska bir isletme ile genel olarak bir konuda fikir 
birligi yapmasindan isletmelerin birlesmesine kadar genis bir çerçeveyi kapsamaktadir. Burada önemli olan, 
sözkonusu isbirliklerinin taraflara katma deger saglayacak unsurlardan olusmasidir. Günümüzde özellikle 
küçük ve orta ölçekli isletmeler (KOBI) üretimde stratejik birlesmeler, ortak Ar-Ge anlasmalari, yeniden 
yapilanma çalismalari, dagitim ve pazarlamada stratejik isbirlikleri, risk paylasimi, pazara giris kolayligi, 
rekabet üstünlügü saglama ve karsilikli kaynaklarin paylasimi gibi faktörlerin etkisiyle stratejik isbirliklerine 
gitmektedirler. Hanan’a göre; gelecegin rekabet ortami ortaklasa saglanacaktir. Sirketler, müsterileriyle, 
tedarikçileriyle ve rakipleriyle bir araya gelecek, ortaklasa büyümeleri için yönetim olanaklarini, islev ve 
islerini çikarlari dogrultusunda seferber edeceklerdir. Buna paralel olarak, isletmeler birbirleriyle, 
kaynaklarin ve sirket yönetiminde, büyüme ortakliklari veya istirak ortakligi biçimlerinde örgütleneceklerdir 
(Hanan, 1993). Örnegin, Japon otomotiv üreticisi Toyota, otomobillerde kullandigi gösterge panellerini 
Isuzu, Suzuki, Daewoo, Hyundai ve Mitsubishi sirketleriyle birlikte üretmektedir. Peugeot sirketi de, ürettigi 
otomobillerin fren sistemlerini üreten Treausure sirketine Renault ve Citroen sirketleriyle birlikte ortaktir. 
Ortaklasa rekabete bir baska örnek de, ilaç sektöründedir. Glaxo PLC ile Glead Inc. sirketleri bir araya 
gelerek, kanser arastirmalarina hiz vermislerdir. Bu isbirligi sonucunda, Glead sirketi arastirmalari için fon 
saglarken, Glaxo sirketi de Glead’in sahip oldugu teknolojik üstünlüklerden yararlanma olanagi saglamistir. 

Ortaklasa rekabet; sirketlerin çok çesitli nedenlerle basvurduklari bir rekabet stratejisidir. 
Sirketleri, bu rekabet stratejisini uygulamaya iten nedenlerin basinda; ortak Ar-Ge harcamalari, teknolojik 
yenilikleri takip etme, pazar payinin artmasi ve sektörel konumun güçlenmesi gelmektedir. Sirketler, çok 
çesitli sekillerde baska isletmelerle bir araya gelip isbirligi yapabilirler. Bunlar içinde en çok uygulama alani 
bulanlari; pazarlama, dagitim ve satis ortakliklari, Ar-Ge ortakliklari ve üretim ortakliklaridir. Mazda’nin % 
25’ine sahip olan Ford sirketi, Mazda lisansiyla spor otomobiller üretmektedir. Bu otomobillerin motorlari 
ise Kia’dan saglanmaktadir. Küresel pazarlarda elektronik aletler sektöründe birbirlerinin en büyük rakipleri 
konumunda bulunan Japon NEC sirketi ile Güney Kore’nin Samsung sirketi, Avrupa pazari için çip üretmek 
amaciyla isbirligi yapmislardir. Bu isbirliginde, NEC sirketi Samsung’un üretim süreçlerindeki uzmanligindan, 
Samsung da NEC’in çip tasarimindaki etkinliginden yararlanmaktadir (Naisbitt, 1997). Uygulamada yaygin 
olarak görülen stratejik isbirligi türleri su sekilde siralanabilir (Yücel, 2000): 

• Sirket Birlesmeleri 
• Risk Paylasimi 
• Sözlesmeli Üretim 
• Yönetim Sözlesmesi 
• Sirket Satinalma 
• Yönetim veya pazarlama hizmet anlasmalari  
• Montaj Operasyonlari 
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• Konsorsiyum  
• Üretim veya montajdan sonra geri alma anlasmalari 
• Imtiyaz verme (franchising) 
• Teknik egitim ve is baslangicinda yardim verme anlasmalari  
• Sermaye katilimli olmayan kesif, arastirma ortakligi ve ortak üretim veya gelistirme anlasmalari 
• Lisans Anlasmalari 
• Ortak tasarim yapma 
• Uluslar arasi fuar ve tanitimlara birlikte katilma 
• Know-how ruhsati verme  
• Ortak Ar-Ge Yatirimi Yapma 
• Sermaye katilimli ortak girisim (joint venture) 
• Sektörel dis ticaret sirketi ortakligi 

 
Sirketlerin varliklarini gelecege tasimak için kullandiklari yöntemlerden biri olan ortaklasa 

rekabetin bir boyutu da, çok çesitli alanlarda gidilen isbirliklerinin sirketlerden birinin resmi olarak diger 
sirket bünyesine katilmasidir. ABD’de ve Avrupa ülkelerinde sirket birlesmeleri, sirketlerin güçlerini 
birlestirmeleri ve ortaklasa rekabet edebilmeleri için kullandiklari bir yöntem olmasina karsin, Türkiye’de 
genellikle finansal gücü zayiflayan bir sirketin baska bir sirket tarafindan satin alinmasi olarak 
algilanmaktadir (Kirman, 2002). Özellikle kriz dönemlerinde; Türkiye’de sirket birlesmelerinin arttigi 
görülmektedir. Sirketler; küresel ya da bölgesel pazarlarda arz fazlasini kontrol edebilmek ve azalan talep 
karsisinda pazar paylarini arttirabilmek için birbirlerine rakip olmaktansa, bilançolarini birlestirme yoluna 
gitmektedirler (www.bilgiyonetimi.org). Uygulamada; “sirket evlilikleri” olarak bilinen sirket birlesmeleri çok 
farkli biçimlerde gerçeklesmektedir. Uygulamada en çok karsilasilan sirket birlesmeleri sunlardir (Dalay ve 
digerleri, 1999): 

1. Sirket Birlesmeleri (Merger): Iki veya daha fazla sirketin tüm kaynaklarini biraraya 
getirerek, hukuki varliklarini kaybetmeleri ve ortaya yeni bir isletme olarak çikmalaridir. 

2. Sirket Satinalma (Acquisition): Bir sirketin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte satin alinarak, 
satin alan sirketin varliklarina eklenmesidir. Satinalma stratejisinde sirketler, satinalan sirketin kimligi 
altinda faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

3. Ortak Yatirim (Joint Venture):Iki veya daha fazla sirket ortak bir projeyi gerçeklestirmek 
için yeni bir sirket kurabilecegi gibi, konsorsiyum seklinde sadece belirli bir amacin gerçeklestirilmesine 
yönelik de olabilir (Beamish and Banks, 1987). 

4. Lisans Anlasmalari: Patent hakki nedeniyle korunan belirli bir mamulün üretilmesine veya 
pazarlanmasina izin veren bir isbirligidir (Aulakh and others, 1996). 

Fortune Dergisi'nde 1983 yilinda yer alan en büyük 500 sirketin üçte biri 1994'te ilk 1000'e 
girememistir. Bu sirketlerin 23’ü sirket birlesmesi nedeniyle, baska bir sirketin adi altinda faaliyetlerini 
sürdürdügü için hukuki olarak kapanmis oldugu için siralamada yer almamistir (www.netbul.com). 1986 
yilinda yalnizca ABD'de toplam 173 milyar dolar degerinde 3.336 birlesme islemi yapilmistir. 2001 yilinda 
birlesen sirket sayisi azalmasina karsin, birlesmeler sirket degeri bazinda 3.2 milyar dolara ulasmistir. 2004 
yilinda dünya çapinda sirket evliliklerinin yaklasik 3.1 trilyon dolara ulasacagi öngörülmektedir (Gaughan, 
1999). Thomson Financial Securities Data'ya göre; bu degerin yüzde 47'si ABD, yüzde 38'i AB ülkelerinde 
gerçeklesmistir (www.tfsd.com). Tablo 1’de Dünyadaki önemli sirket birlesmeleri, Tablo 2’de Dünyadaki 
sirket degeri açisindan en büyük sirket birlesme örnekleri görülmektedir. 
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Tablo 1. Önemli Sirket Birlesmeleri 

Birlesen Sirket Birlesilen Sirket Degeri 
(milyar $) 

Sektör Sirket Performansina Etkisi  

Sprint Corp.  MCI WorldCom.  127.2 Telekom 
Sirket satislarinda % 10 artis ve piyasa 
degerinin 140 milyar 5’a ulasmasi 

Telecom Italia Deutsch Telekom 92.2 Telekom 

Sirket maliyetlerinde % 30’lara varan bir azalma, 
sirketin piyasa degerinin 100  milyar $’a 
ulasmasi 

Air Touch Vodafone 65.9 Telekom Sirket, 2002 kârini 350 milyon $’a çikardi.  

MediaOne Group ATt 63.1 Telekom 
Sirket, daha sonra tekrar bölündü. 2002 yilinda 
piyasa degeri 57 milyar $’a düstü. 

MediaOne Group Comcast Corp. 58.2 Telekom Sirket daha sonra tekrar bölündü.  

Total Fina Elf Aquitaine 53.7 Petrol 
Sirketin finansal durumu iyilesti. Sirketin piyasa 
degeri, 65 milyar $’i geçti. 

US West Inc.  Global Crossing 51.1 Telekom Sirket daha sonra SCS Inc. Ile birlesti. 
CBS Corporation Viacom Inc. 40.8 Medya Sirketin kârliligi % 10 artti.  

Orange PLC Mannesman 35.3 Telekom 
Sirket genisleyen dagitim agi sayesinde 
satislarini % 15 artirdi. 

BAT Rotmans 21.5 Sigara 
Sirketin piyasa degeri, 25 milyar $’i asti. 2002 
yili satislari % 8 artti. 

BankBoston Fleet Grubu 16.0 Banka Sirketin piyasa degeri 20 milyar $’i asti.  

General Dynamics Gulfstream Aerospace5.3 Uçak 
Sirket maliyetlerinde % 15’e varan bir azalma. 
Sirket satislari 2001 yilina göre % 17 artti. 

Kaynak: Thomson Financial Securities Data, www.tfsd.com/financial Erisim tarihi:23.06.2004 
 

Tablo 1’de görüldügü gibi, örneklerde yer alan sirketlerin birlesme karari sonrasinda, genelde sirket 
performansinin olumlu yönde etkilendigi görülmektedir. Bu durum, bütün sirket birlesme kararlarinin sirket 
performansina olumlu yönde etkileyecegi anlamina gelmemelidir. Kriz dönemlerinde, finansal kriz içine 
girilmesi, müsterilerin istek ve ihtiyaçlarini karsilayamama, teknolojik gelismelere ayak uyduramama ve 
yönetsel vb. açilardan sorunlar yasayan sirket yöneticilerinin, alanlarindaki güçlü sirketlerle birlesme karari 
almak zorunda kaldiklari görülmektedir. Bu baglamda, birlesilen sirketin performansi da önem 
kazanmaktadir. Sirket birlesmelerinin, dogru ve zamaninda yapilmasi durumunda, ortaya çikan yeni sinerjik 
yapinin önceki sirketlerin performanslarindan daha iyi durumda olacaklari söylenebilir. 

 
Tablo 2. Dünyadaki En Büyük Sirket Birlesmeleri 

Satilan Sirket Satin Alan Sirket Degeri (milyar $) Sektör 
Time Warner America OnLine 342 Medya 
SmithKline Beecham Glaxo Wellcome 276 Ilaç 
Veritas Seagate 229 Bilisim 
Mitsubishi DaimlerChrysler 200 Otomotiv 
Thomson Travel  Preussag  172 Turizm 
Warner Lambert  Pfizer 302 Ilaç 
PCCW-Internet CW 120 Internet 
Kaynak: Thomson Financial Securities Data, www.tfsd.com/financial.html Erisim tarihi:23.06.2004 

 
ABD ve AB ülkelerinde rekabet gücünü artirmak amaciyla yapilan sirket birlesmelerinin Türkiye'de 

de uygulanabilmesi için bir takim hukuki ve sosyo-kültürel faktörlerin degisimi gerekmektedir (Kirman, 
2002). Türkiye'de sirketlerin finansal degeri kadar sirket yönetiminin de hangi kisi ve gruplar tarafindan 
yönetildigi de önem arzetmektedir. Türkiye'de kimi sirket sahipleri, ayni zamanda sirket yöneticisi 
konumunda bulunmaktadir. Bu nedenlerden dolayi Türkiye'de iflas eden bir sirketin satin alinmasi disinda, 
ABD ve AB'de oldugu gibi sirket birlesmelerinin olmayacagi öne sürülmektedir. PriceWaterhouseCoopers 
sirketine göre; Türk sirketlerinin birlesmesinin önündeki engeller sunlardir:  

• Kültür: Türkiye'de ortaklik kültürü henüz olusmamistir. Bu nedenle ortaklik sinerji 
yaratilamamaktadir.  
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• Feodal bag: Kurucular, sirketlerine bagli ve en kötü sartta bile baska bir sirket ile birlesme ya 
da satisa çikarmak istememektedir. 

• Kurumsallasma Eksikligi: Patron yöneticiye bagli sirketler birlesme düsüncesine karsidir. 
• Anlasma Eksikligi: Birlesmek için sirketler hisse degerlerini yüksek tutmaktadir. Bu da 

sirketlerin gerçek degerlerlerinin ortaya konmasini engellemektedir. 
Türkiye Sanayici ve Is Adamlari Dernegi’nin (TÜSIAD), ''Birlesmeler ve Devralmalar'' baslikli 

raporuna göre; Türkiye'de sirket birlesme ve devralmalarinda, uluslararasi kaynaklarin ülkeye çekilebilmesi 
için yapilmasi gerekenler sunlardir (Erguvan, 2002): 

- Sirket yönetimlerinde ve hesaplarinda seffafligin artirilmasi, 
- Azinlik haklarinin korunmasina yönelik saglam güvenceler verilmesi, 
-Yapisal güven (corporate governance) standartlarinin etkin olarak uygulanmasi, 
- Sirketlerin halka açiklik oranlarinin artirilmasi. 
Türkiye’de yasanilan kriz dönemleriyle birlikte, sirketler “küçülme” stratejilerinin bir geregi olarak 

kendi gruplarindaki sirketleri birlestirme kararlari aldilar. Örnegin; Koç Holding’e bagli bulunan Arçelik, Türk 
Elektrik Endüstrisi, Atilim ve Gelisim sirketleri tek bir tüzel kisilik altinda birlestirilmistir. Bir baska örnekte, 
Boyner Holding bünyesinde yer alan Beymen, Benetton ve Divarese markalari güçbirligi yaparak, "BBA 
A.S." adli yeni bir sirketin çatisi altinda birlestirilmistir. Boyner Holding yöneticileri bu birlesmenin amacini, 
“her biri kendi alaninda lider olan bu sirketlerin becerilerinin birlestirilerek, dünya ölçeginde altyapisi 
saglam, uzun ömürlü bir sirket yaratmak” seklinde açiklamislardir (www.milliyet.com.tr).  
 
3. STRATEJIK ISBIRLIKLERININ SIRKET PERFORMANSINA ETKILERINE YÖNELIK BIR 
ARASTIRMA 

Çalismanin bu bölümünde, Konya ilinde faaliyet gösteren tekstil sektörü içerisinde yer alan 
isletmelerin çesitli biçimlerde gerçeklestirdikleri stratejik isbirliklerinin performanslarina etkilerini belirlemek 
amaciyla yapilan bir saha arastirmasinin amaçlari ve yöntemi açiklandiktan sonra arastirmada elde edilen 
bulgular degerlendirilecektir. 
3.1. Arastirmanin Amaci  

 Tekstil sektörü, ekonomiye sagladigi katma deger, yaratilan istihdam olanaklari ve dis ticarette 
yetkin olunan alanlardan biri olmasi nedeniyle önemini giderek artirmaktadir. Türkiye’de 24 Ocak 
kararlarindan sonra ihracata dayali sanayilesme stratejisi uygulamalari sonucunda tekstil ve konfeksiyon 
sektörlerinde disa açilma çalismalari ile saglanan gelismeler ekonomiye önemli katkilar saglamistir. Bununla 
birlikte konfeksiyon sanayinde gerçeklestirilen büyüme sonucu iplik, örgü ve dokuma ürünleri katma degeri 
yüksek hazir giyime dönüstürülerek ihraç edilmeye baslanmistir. 

 Konya ilinde 1990’li yillardan itibaren önemli bir gelisme gösteren tekstil sektörü 2004 yili itibariyle 
önceki bes yila göre ortalama % 300 üretim artisina erismistir. Hazir giyim ve konfeksiyonda son derece 
basarili olan Konya tekstil sektörü, kisa zamanda Türkiye çapinda kendisini kabul ettirmistir. Konya'da KOBI 
niteliginde 400’ü askin tekstil üretim yeri bulunmaktadir (www.kso.org.tr).  

KOBI’ler, tüm dünyada oldugu gibi, Türkiye ekonomisinin de dinamik ve sürükleyici unsurlarindan 
biri olup, Türkiye ekonomisi açisindan büyük öneme sahiptirler. Genel olarak KOBI'ler, az sermaye 
kullanimi yaninda daha çok el emegi ile çalisan, çabuk karar verme yetenegine sahip, düsük düzeyde 
yönetim giderleri ile çalisan ve ucuz bir üretim gerçeklestiren iktisadi tesebbüsler olarak ifade edilebilir 
(Uludag ve Serin, 1992). 

 Günümüz küresel rekabet ortaminda faaliyet gösteren isletmelerin sürekli basarili olabilmeleri, 
karsilasabilecekleri krizlere karsi duyarli, dinamik ve esnek bir yapida olabilmelerine baglidir. Özellikle KOBI 
niteliginde olan tekstil isletmelerinin rekabet gücünü sinirlayan finansal, pazara iliskin ve teknolojik 
sorunlarin çözümlenebilmesinde stratejik isbirlikleri önemli bir rol üstlenmektedir. Bu baglamda 
arastirmanin temel amaci; Konya ilinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren isletmelerin stratejik isbirligi 
uygulamalarinin performanslarina etkilerini belirlemektir.  
3.2. Arastirmaya Dahil Edilen Isletmelerin Seçilmesi 

 Arastirma, KOBINET bilgi agina kayitli olan ve Konya ilinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren 
isletmelerde yapilmistir. KOBINET bilgi agina kayitli 94 tekstil isletmesine gerek dogrudan görüsme yoluyla 
gerekse e-mail gönderme yoluyla anketler gönderilmis 14 Mayis 2005 tarihi itibari ile degerlendirmeye 
uygun 52 adet anket formu (33 adet e-mail yoluyla, 19 adet dogrudan görüsme yoluyla) elde edilmis, geri 
dönüs orani % 55 oraninda gerçeklesmistir. Bu alanda yapilan çalismalar dikkate alindiginda, ana kütle 
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üzerinden gerçeklesen geri dönüs oraninin % 15 ile % 30 arasinda degistigi görülmektedir. Bu baglamda, 
% 55 düzeyindeki geri dönüsüm orani kabul edilebilir bir oran olarak degerlendirilebilir. 
3.3. Arastirma Bulgularinin Degerlendirilmesi 

 Bu bölümde arastirma bulgulari tablolar yardimiyla irdelenerek açiklanmaya çalisilacaktir. 
Arastirmaya katilan isletmelerin faaliyette bulunma sürelerine göre dagilimlari Tablo 3’de görülmektedir. 

 
Tablo 3. Arastirmaya Katilan Isletmelerin Faaliyet Süreleri 

SÜRE Sayi Yüzde 
11-25 yil 24 46,1 
6-10 yil 13 25 
26 yil ve sonrasi 8 15,4 
1-5 yil 7 13,5 
Toplam 52 100,0 

 
 Tablo 3’de görüldügü gibi, arastirmaya katilan isletmelerin % 46,1’i 11-25 yildir, % 25’i 6-10 yildir, 

% 15,4’ü 26 yil ve daha fazlasi yildir ve % 13,5’i de 1-5 yildir faaliyetlerini sürdürmektedir. Tablo 2’deki 
oranlar arastirmaya katilan isletmelerin, tekstil sektöründe belirli bir deneyimi olan ve tekstil sektörünü 
taniyan köklü isletmeler oldugunu göstermektedir. Tablo 4’de arastirmayi cevaplayanlarin unvanlarina göre 
dagilimi görülmektedir.  

 
Tablo 4. Arastirmaya Katilan Isletmelerde Anketi Cevaplayanlarin Unvanlari 

UNVAN Sayi Yüzde 
Sirket Sahibi 22 42,3 
Genel Müdür Yardimcisi 17 32,7 
Yönetim Kurulu Üyesi 6 11,5 
Genel Müdür 4 7,8 
Koordinatör 2 3,8 
Halkla Iliskiler Müdürü 1 1,9 
Toplam 52 100,0 

 
Tablo 4’de görüldügü gibi, arastirmaya katilan isletmelerde anketi cevaplayanlarin % 42,3’ü Sirket 

Sahibi, % 32,7’si Genel Müdür Yardimcisi, % 11,5’i Yönetim Kurulu Üyesi, % 7,8’i Genel Müdür,  % 3,8’i 
Koordinatör ve % 1,9’u Halkla Iliskiler Müdürü pozisyonundadir. Bu oranlar, arastirmaya katilan 
yöneticilerin alanlarinda söz sahibi ve isletmeleri ile ilgili yeterli deneyime ve bilgi birikimine sahip oldugunu 
göstermektedir. Tablo 5’de arastirmaya katilan isletmelerin faaliyet süreleri içinde herhangi bir isbirligi 
yapma durumu görülmektedir. 

 
Tablo 5. Arastirmaya Katilan Isletmelerin Stratejik Isbirligi Yapma Durumu  
Stratejik Isbirligi Yapma Durumu Sayi %  
Evet 48 92,3 
Hayir 4 7,7 
Toplam 52 100,0 

 
 Tablo 5’de de görüldügü gibi arastirmaya katilan tekstil isletmelerinin önemli bir çogunlugunun 

(48), faaliyet süreleri içinde herhangi bir biçimde stratejik isbirligi yaptigi görülmektedir. Bu durum; 
stratejik isbirligi kavraminin çok genis bir çerçevede algilanmasinin bir sonucu olabilir. Sözgelimi, ögrenci 
kiyafetlerinin standardize edilerek fiyatlandirilmasi konusunda birlikte hareket eden isletmeler, bu 
çalismalarini stratejik isbirligi olarak nitelendirebilirler. Tablo 5’de arastirmaya katilan isletmelerden 2 tanesi 
pazardaki rakip isletme ile, 2 tanesi de kendisine ara mamul tedarik eden yan sanayi isletmesi ile birlesme 
yoluna gitmislerdir. Bununla birlikte, arastirmaya katilan isletmelerden 9 tanesi yurtdisinda düzenlenen 
fuarlara ortak katilarak maliyetlerini minimize etme yoluna gitmislerdir. Bu durum; tekstil isletmelerinde 
stratejik isbirliklerinin yogun olarak yapildigi konusunda fikir verebilir. Tablo 6’da arastirmaya katilan 
isletmelerin yaptiklari stratejik isbirligi türlerinin dagilimi görülmektedir. 
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Tablo 6. Arastirmaya Katilan Isletmelerin Yaptiklari Stratejik Isbirligi Türlerinin Dagilimi 

Stratejik Isbirligi Türleri Ortalama Std. 
Sapma 

Risk Paylasimi 4,64 1,13 
Sözlesmeli Üretim 4,57 1,02 
Yönetim veya pazarlama hizmet anlasmalari 4,39 0,98 
Teknik egitim ve is baslangicinda yardim verme anlasmalari  4,33 0,88 
Sermaye katilimli olmayan kesif, arastirma ortakligi ve ortak üretim veya 
gelistirme anlasmalari 

4,16 1,22 

Lisans Anlasmalari 4,11 1,14 
Ortak tasarim yapma 4,03 1,06 
Uluslar arasi fuar ve tanitimlara birlikte katilma 3,92 1,04 
Know-how ruhsati verme  3,85 0,89 
Ortak Ar-Ge Yatirimi Yapma 3,79 0,90 
Montaj Operasyonlari 3,76 1,21 
Konsorsiyum 3,72 1,08 
Imtiyaz verme (franchising) 3,66 0,98 
Sermaye katilimli ortak girisim (joint venture) 3,60 1,13 
Sektörel dis ticaret sirketi ortakligi 3,58 0,87 
Üretim veya montajdan sonra geri alma anlasmalari 3,54 0,98 
Sirket Satinalma 3,36 1,02 
Yönetim Sözlesmesi 3,14 1,14 
Sirket Birlesmeleri 3,05 1,06 
Not: (i) n=48; (ii) ölçekte 1 hiç yapilmiyor ve 5 önemli ölçüde yapiliyor anlamindadir; (iii) Friedman çift yönlü 
Anova testine göre (?2=226,465 ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakimdan anlamlidir. 
 

 Tablo 6’da görüldügü gibi arastirmaya katilan isletmeler risk paylasimi amaciyla stratejik 
isbirliklerine büyük önem vermektedir. Maliyetlerini minimize etme amaciyla isletmeler özellikle dis 
pazarlara açilmada, önemli finansal yük getiren yatirimlari üstlenmede diger isletmelerle stratejik 
isbirliklerine yönelmektedir. Bununla birlikte, “sözlesmeli üretim” türünün özellikle tekstil sektörünün 
dinamiklerine uygun olmasi nedeniyle arastirmaya katilan isletmelerde önemli ölçüde uygulandigi 
görülmektedir. Konjonktürel talep degisiklikleri karsisinda, ayni ürün standardizasyonunun saglanmasi 
kosuluyla üretim ihtiyacinin karsilanmasi için tekstil isletmeleri, rakip isletmelere üretim yaptirmakta bunun 
sonucunda genellikle dönemsel gerçeklesen talep artisi ek maliyet gerektirmeksizin karsilanabilmektedir. 
Bunun disinda arastirmaya katilan isletmelerin, “yönetim veya pazarlama” alanlarinda isletmelerle isbirligi 
yaparak verimliliklerini artirmayi amaçlamakta, “teknik egitim ve is baslangicinda yardim verme 
anlasmalari” ile de ortaklasa rekabet yapmaktadirlar.  Arastirmaya katilan isletmeler; sirket satinalma, 
yönetim sözlesmeleri ve sirket birlesmeleri türlerini digerlerine göre daha az uyguladiklari anlasilmaktadir. 

Tablo 7. Arastirmaya Katilan Isletmelerin Yaptiklari Stratejik Isbirligi Yapma Amaçlarina 
Ulasma Düzeyi 

Stratejik Isbirligi Türleri Ortalama Std. 
Sapma 

Maliyetleri düsürme 4,05 0,89 
Rekabet gücünü artirma 3,97 0,88 
Küresel pazarlara açilma 3,88 0,96 
Verimliligi yükseltme 3,81 0,78 
Hizmet kalitesini artirma 3,75 1,34 
Yenilikleri takip etme  3,69 0,98 
Satislari artirma 3,61 0,90 
Daha hizli ürün gelistirme 3,56 1,21 
Islem ve nakliye masraflarinda azalma 3,51 0,89 
Daha ucuz ürün ve hizmetler saglama 3,44 0,94 
Müsteri iliskilerini gelistirme 3,39 0,98 
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Müsteri isteklerine hizli cevap verebilme 3,35 1,44 
Hizmet esnekligi saglama 3,24 1,22 
Hizmet sürecini hizlandirma ve kisaltma 3,20 0,88 
Iletisim ve satis maliyetlerinde azalma 3,12 0,92 
Isgücünden tasarruf 3,09 0,98 
Fire ve kayip oranini düsürme 3,05 1,37 
Krizlere karsi korunma 2,97 0,85 
Stok maliyetlerini azaltma 2,91 1,12 
Kontrol ve Denetim Saglama 2,83 0,93 
Not: (i) n=48; (ii) ölçekte 1 hiç ulasilamadi, 5 tamamen ulasildi anlamindadir; (iii) Friedman çift yönlü Anova testine 
göre (?2=148,483 ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakimdan anlamlidir. 
 

 Tablo 7’de de görüldügü gibi arastirmaya katilan isletmelerin yaptiklari stratejik isbirlikleri 
sonucunda hedefledikleri amaçlara ulasma düzeyi açisindan dikkate alindiginda; “maliyetleri düsürme”, 
“rekabet gücünü artirma” ve “küresel pazarlara açilma” amaçlarina büyük ölçüde ulastiklari anlasilmaktadir. 
Arastirmaya katilan isletmelerin KOBI niteliginde olmasi ve özellikle ekonomik nedenlerle isbirligine 
yöneldikleri göz önüne alindiginda bu durum normal karsilanabilir. Bununla birlikte, stratejik isbirliklerinin 
arastirmaya katilan tekstil isletmelerinin rekabet gücünü artirma konusunda önemli katkilar sagladigi da 
görülmektedir. Bu baglamda stratejik isbirliklerinin, arastirmaya katilan isletmeler tarafindan faaliyet 
gösterilen pazarin dinamizmini yakalamada ve rekabet gücünü artirmada önemli bir araç olarak kabul 
gördügü söylenebilir. Ancak Türkiye’deki KOBI’lerin yönetsel yapisinin genellikle aile sirketlerinden olusmasi 
nedeniyle, kendi öz kaynaklari ile büyüme ya da diger isletmelerle herhangi bir alanda isbirligine yönetimi 
kaybetme korkusuyla girilmemesi, stratejik isbirligi uygulamalarinin potansiyel gelisimini ve muhtemel 
basarili sonuçlarinin ortaya çikmasini engelledigi de yadsinmamalidir.  

 Arastirmaya katilan isletmelerin, krizlere karsi korunma, stok maliyetlerini azaltma ve kontrol ve 
denetim saglama amaçlarina digerlerine göre daha az ulastiklari görülmektedir. Bu durum, isletmelerin 
stratejik isbirligi uygulamalarini krizlere karsi korunmada bir araç olarak görmemelerinden kaynaklanabilir.  
 
4. SONUÇ VE ÖNERILER 
 Bu çalisma ile; Konya ilinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren KOBI’lerin stratejik isbirligi 
faaliyetlerinin sirket performansina etkileri 52 isletmede uygulama çalismasi yapilarak degerlendirilmeye 
çalisilmistir. 

 Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi açisindan KOBI’lerin sinirli ekonomik olanaklari nedeniyle 
sinirli ekonomik olanaklari nedeniyle kendilerine rekabet üst ünlügü saglayacak isbirligi uygulamalarina 
önem verdikleri görülmektedir. KOBI’lerin neredeyse tamamina yakin bir oranin Aile sirketlerinde olusmasi, 
kurumsallasma konusunda ve dis pazarlara açilmada markalasamama nedeniyle yasanan sorunlar, 
isletmelerin stratejik isbirligi uygulamalarini önemli ölçüde etkilemektedir.  

 Konya ilinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren isletmelerin maliyetlerini minimize ederek daha 
rekabetçi bir yapiya sahip olabilmeleri, her türlü isletmecilik etkinliginin sektörün dinamikleri olan diger 
isletmelerden yararlanilarak güçlendirmelerine baglidir. KOBI’ler, küresel pazarlara açilimlarini sinirlayan 
yukarida anilan sorunsalin disinda, hizli hareket edebilme, talep degisikliklerine ve çesitliliklerine duyarli 
olma ve çevresel degisime hizli uyum saglayabilme becerilerini stratejik isbirligi faaliyetleriyle destekleyerek 
daha rekabetçi bir yapiya sahip olabilirler. Buraya kadar yapilan degerlendirmeler isiginda su önerilerde 
bulunulabilir: 

 Sanayi ve Ticaret Bakanligi, KOSGEB, TOBB, Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile diger ilgili 
kamu kurum ve özel kurulus temsilcilerinin katilimi ve saglanacak desteklerle KOBI’lerin her türlü alanda 
isbirligi uygulamalarinin tesvik edilmesi gerekmektedir.  

 Sektörel dis ticaret sirketlerinin islevselligi artirilarak, KOBI’lerin dis pazarlara açilmasinda rehber 
rolü üstlenerek, pazarlamada, dagitim aginin olusturulmasinda ve ortak bulma gibi faaliyetlerde yabanci 
ortaklarin bulunmasini saglayabilir. 

 Tekstil sektörünün yapisi ve üretim çesitliligi açisindan dinamik olmasi nedeniyle, üreticiler ve 
tedarikçiler arasinda bir bilisim agi kurularak, ürün tasarimindan pazarlamaya kadar her türlü isletmecilik 
etkinligine iliskin hizli bilgi paylasimi saglanabilir.  
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ÖZET 

KOBI’lerin rekabet gücü ve yenilik sürecine yönelik avantajlarindan en etkili sekilde 
yararlanabilmek büyük önem arz etmektedir. Ne var ki KOBI’lerin nasil ve hangi yöntemle desteklenmesi 
gerektigi tartismali bir konudur. Özellikle rekabet gücü ve yenilik kavramlarinin analizinde ulusal ölçekli 
politikalar yerine bölgesel ölçekli polit ikalarin etkin olmaya baslamasi KOBI’lerin bölgesel politikalarla 
birlikte degerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu çalisma, AB perspektifinde KOBI politikasi-bölgesel politika 
iliskisini Türkiye açisindan degerlendirmeyi hedeflemektedir. Çalismada öncelikle; AB’de ve Türkiye’deki 
KOBI politikasi genel olarak incelenecek; daha sonra, KOBI Stratejisi, Ön Ulusal Kalkinma Plani ve Katilim 
Ortakligi Belgesi irdelenerek, AB’nin KOBI-bölgesellik iliskisi ekseninde Türkiye’nin nasil bir yol haritasi 
izlemesi gerektigine iliskin degerlendirme yapilacaktir.  

Anahtar Kelimeler: KOBI Politikasi, Bölgesel Politika, Bölgesel Kalkinma, Yenilik, Rekabet Gücü 
 
1. GIRIS 
 Politika tasarimi ve analizi Türkiye’nin de içinde bulundugu gelismekte olan ülkeler için önemli 
sorun alanlarindan biridir. Gelisme sürecinde kamu otoriteleri tarafindan es-anli olarak farkli kararlarin 
alinmasi ve degisik uygulamalarin hayata geçirilmesi kamu politikalarinda çeliskilere yol açmakta; bazen de 
çesitli politikalar birbirini tamamen engelleyebilmektedir. Politikanin bir süreç oldugu düsünüldügünde, 
kararlarin alinarak uygulanmasinin yani sira izlenmesi ve degerlendirilmesi gerekmektedir. KOBI politikasi 
söz konusu oldugunda da durum farkli degildir.  

Küresellesme ile birlikte, etkili faktör ve aktörlerin artmasi, KOBI politikasinin tasarimini çok 
boyutlu hale getirmistir. Bu nedenle KOBI’lerle ilgili kavramsal ve kuramsal gelismelerin disinda, politika 
uygulama ölçeginin de gözden geçirilmesi günümüzde önem arz etmeye baslamistir. Ulusal ölçekli ve tek 
tip politika amaç ve araçlarinin yerini, yerel/bölgesel ve ulus-üstü ölçekli süreçler almaktadir. Nitekim 
ülkemizde KOBI imalat sanayi desteklerinden sorumlu KOSGEB desteklerini ve KOBI tanimini gözden 
geçirirken, Bölgesel Kalkinma Ajanslari Yasa Tasarisi ile Tek Durak/Yatirim  Ofisi olarak adlandirilan 
birimlerin gündeme gelmesi, politika tasariminin nasil bir degisim içerisinde olduguna anlamli bir örnek 
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teskil etmektedir. Dolayisiyla degisimin dogru algilanmasi ve politikalara etkin bir sekilde yansitilmasi bir 
zorunluluk halini almistir.  

Rekabet gücü tanimlamada yeni kaynaklara yönelis, ekonomi ve isletme bilimlerinin ilgi 
alanlarinda da yeni arayislari beraberinde getirmektedir. Örnegin Porter’e bakildiginda (1996; 2000; 2001; 
2003) bölge, kümelenme, inovasyon gibi kavramlarin, firmalarin hatta yerel ekonomilerin rekabet gücünü 
belirlemede etkin kavramlar olarak geleneksel rekabet gücü unsurlarini ikame ettigini görmekteyiz. Aslinda 
söz konusu ilgi alanindaki degisimi, küresellesmeye eslik eden “ekonomik yeniden yapilanmanin” dogal 
uzantisi olarak degerlendirmek mümkündür. Ekonomik faaliyetlerin Post-Fordist üretim süreçleri ile 
sekillenmesi firma-yerel ve bölgesel ekonomi-ulus ekonomileri arasindaki iliskilerin yeniden tanimlanmasi 
gereksinimini siddetlendirmistir. Bunun sonucu olarak, daha önceleri göreli izole edilmis birimler olarak 
kabul edilen firma, bölge ve ulus ekonomileri, dinamik bir network bünyesinde sürekli etkilesim içinde olan 
aktörler olarak algilanmaya baslanmis, üstelik bu network’e küresel aktör ve güçler de aktif ortaklar olarak 
dahil olmustur.  
 Bu çalisma; ekonomi ve sanayi politikalarinin, özellikle AB’de bölgesel ölçekteki farkli araçlarla 
uygulanmasina kosut KOBI politikasi ve bölgesel politika arasindaki iliskiyi analiz etmeye yöneliktir. Bunun 
için önce KOBI ve bölgesel politika iliskisinin teorik boyutu irdelenecek, daha sonra sirasiyla AB ve 
Türkiye’deki uygulamalar degerlendirilerek, son olarak Türkiye’nin AB sürecindeki politika dokümanlarinda 
KOBI Politikasi-Bölgesel Politika iliskisi tartisilacaktir. 
 
2. BÖLGESEL POLITIKA VE KOBI’LER: TEORIK ÇERÇEVEDEKI ILISKILER 

Bölgesel kalkinma ve KOBI’ler arasinda politika bütünlügünün saglanabilmesi için her iki alan 
arasindaki iliskinin tanimlanmasi gerekmektedir. Söz konusu iliski alanlari politika uygulamalarinin 
degerlendirilmesi için ortak zemini olusturmaktadir. Nitekim teoride ve uygulamada belirlenen bu alanlar 
AB politikalarinda etkili olmus ve KOBI politikalarinin içerigini ve uygulama biçimini özellikle 1990’lardan 
itibaren degistirmistir.  

Bölgesel politika-KOBI iliskisini baslica su alanlarda gözlemleyebilmek olanaklidir: 
1. Günümüzde küresellesme ile birlikte, özellikle montaj üretim biçiminin gelismekte olan 

ülkelerdeki bölgelere kaydirilmasi yerel/bölgesel ekonomiye yabanci sermayenin katkisini sinirlarken, 
üretim kompleksleri biçimindeki arz zincirine dayanan bütünlesmis bir yapi, tedarikçiler ile yerel 
olanaklardan da yararlanmaktadir (Rehfeld, 2001). Bu sayede çok büyük firmalar merkeziyetçilikten kismen 
uzaklasarak yerellesmekte hatta yerel KOBI’ler ile küresel firmalar arasinda ekonomik ve sinerjik bir ‘ag’ 
kurulmaktadir. Bu durum sadece KOBI’lerin kendi eylemlerinden degil, ayni zamanda 1970’lerden itibaren 
büyük firmalarin yeniden yapilanmalari ve rasyonellestirme stratejileri ile de iliskilidir. Büyük firmalarin 
ölçeklerindeki küçülme stratejilerine eslik eden “outsourcing”, yeni tür tedarikçi ve taseronluk faaliyetlerinin 
dogmasina yol açmistir. Beraberinde, hem firmalarin kendi arasinda hem de çevreleri ile olan iliskilerini 
arttirarak network ortaminin gelismesini saglamistir. Dolayisiyla KOBI’ler bu türden bölgelerde son derece 
kritik bir role sahip olmakta ve bölgesel politikanin merkezine oturmaktadir. 

2. KOBI-yerellik iliskisinin en kritik alanlarindan biri KOBI’lerin yenilik sistemleri baglaminda kritik 
bir oyuncu haline gelmeye baslamalari ve yeniligin bu süreçte bölgesel sistemlere dogru kaymasidir. Bunun 
birkaç nedeni bulunmaktadir. Birincisi; AR-GE’nin dogasi, hiyerarsik olmayan yatay iliskileri 
gerektirmektedir. Dolayisiyla adem-i merkeziyetçilik sayesinde farkli cografyalardaki yenilik potansiyeli 
eyleme dönüstürülerek firmalarin toplam yenilik kapasitesi maksimize edilmeye çalisilir. Bu sayede yerel 
KOBI iliskileri ve isbirlikleri ön plana çikar. Ikincisi; yenilikçi teknolojinin, dahasi üretim ve pazarlama 
yeteneklerinin dünya üzerindeki degisik cografyalara yayilmis olmasi, teknolojinin tek bir firma ya da ulus 
tarafindan yaratilmasini olanak disi birakmakta, yenilik süreci farkli bölgesel kurulus ve firmalarla 
bütünlesmektedir. Bu nedenle, küresel yenilik agi için güçlü bölgesel baglar kurmak hayati önem 
kazanmaktadir. Yenilikçi bölgesel KOBI’ler, isbirlikçi firmalar arasi iliskiler sayesinde hem tedarikçilerin hem 
de üreticilerin yenilik kapasitesini artirarak bölgelere yabanci sermayeyi cezp etmede kritik bir unsur haline 
gelmislerdir.  

3. Hizmet sektörünün toplam gelir ve üretim içindeki payinin hizla artmasi (Strange, 1998), söz 
konusu gelismeden dolayi beraberinde yerellesmeyi getirmektedir. Bu durumda büyük firmalar hizmet 
sunumunda KOBI’lerle yeni tür iliskilere yönelmekte ve bölgesel politikalarda hizmet sektörünün öncelik 
kazanmaya baslamasi, KOBI’leri hizmet sektöründe de arz zincirinin kilit bir unsuru haline getirmektedir. 
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4. 1970’li yillarda sikça tartisilan büyüme ve sanayi kutuplari veya ihracat merkezleri gibi politika 
önerileri bilgiye dayali Post-Fordist ekonomide terk edilme sürecindedir. Onun yerine günümüzde firmalar 
arasindaki iliskiler ile yönetisime dayali derinligi olan ihracat ve üretim tartisilmaktadir. Ana kavramlar; 
aglar (veya agyapilar) (Hakanson, 1992; Thompson ve digerleri, 1991), mal (arz) zincirleri (Dickens, 
1998), üretim sistemleri (Scott ve Storper, 1992), kümelenmeler (odaklar) (Porter, 1990; Schmitz, 1995) 
ve is sistemleridir (Whitley, 1992). Firmalar arasindaki iliskiler bu çerçevede ya sektörel düzeyde ya da 
organize sanayi düzeyinde degerlendirilmektedir. KOBI’ler yukarida sözü edilen kavramlarin “yakinlik ve 
bölgesel doku” boyutunun ana unsuru olarak kabul edilmektedir. 

5. Isletme kümelenmelerinin isgören ve isveren iliskileri disindaki pozitif etkisi; destekleyici 
hizmetlerin kümelenme ile beraber gelismesidir. Uzmanlasmis tedarikçi, destekleyici hizmetlerin ve 
danismanlik hizmetlerinin bulunabilirligi arz zincirini zenginlestirerek isletmelerin hem tedarikçilerle hem de 
ürünleri satin alanlarla olan bagintisini güçlendirir. Ortak hizmetler olarak da adlandirilabilecek bu özellik, 
yerel üreticilerin küresel piyasalara ulasabilmeleri için bu piyasalar hakkinda bilgi saglayan uzmanlasmis 
hizmetleri yerel ekonomiye kazandirir. Yerel firmalarin uluslararasi rekabetçi üretime kendilerini 
hazirlayabilmeleri için finansal, teknolojik ve organizasyonel yönlerden de destek gereklidir. Büyük firmalar 
bu konulara ayirabilecek kaynaklara sahip iken KOBI’ler bu hizmetleri disaridan temin etmek 
durumundadirlar. Bu nedenle dissal ekonomilerin etkin üretilmesi, firmalarin örgütlü bir sekilde bir araya 
gelmesine baglidir. Bunun için KOBI’ler; kamusal, kamu-özel ortakligi, özel konsorsiyum, isveren birlikleri 
veya küçük firma birlikleri gibi alternatif yöntemlerle belirli cografyalarda yakinliga dayali bir kümelenmeye 
gitmeyi tercih etmektedirler (Best, 1990). Bu noktada bölgesel politikalar KOBI’lerin kümelesmesini 
kolaylastirici bir etki gösterebilmektedir. 

6. Yerel ekonomilerin yükselisini açiklamada kullanilan kümelenme (sanayi odaklari) disindaki bir 
yaklasim da bilginin dogasina aittir. 1980’lerin basinda kurumcu iktisadin önde gelen isimlerinden Nelson 
ve Winter, firma davranisinin rutinlerle açiklanabilecegini savunmustur (Nelson ve Winter, 1982: 128). 
Açikça kabul edilecektir ki rutinlerin içerdigi gizli bilginin taklit edilmesi özellikle uzak mesafelerden oldukça 
güçtür. Gizli bilgi firmalarin bireysel tecrübesinin bilgisidir ki; bu özellik onun biçimsellestirilmesini ve 
mübadelesini zorlastirir. Teknoloji, kodlanmis bir bilgi formunda ürün ile birlikte sunulurken, yerel 
özelliklerin sekillendirdigi tecrübî ve sosyal bilginin üründe oldugu gibi somut yöntemlerle elde edilebil irligi 
imkansiz denecek kadar güçtür. Bu nedenledir ki, mekansal yakinlik firmalar arasindaki formal ve informal 
aglari güçlendirerek, degisimle basa çikabilmek için uygun bir atmosfer yaratmaktadir. Halbuki bölgelerin 
ag ekonomisi ile yenilikçi bir çevre yaratabilme potansiyeli bu türden sorunlari çözümleyebilir. Bölgenin 
yakinlik avantajina sahip olmasi, yetismis isgücü potansiyelinin sadece bölgeye çekilmesini kolaylastirmakla 
kalmayip, bunun da ötesinde isgücünün firmalar arasindaki hareketliligini saglar. Yerel aktörlerin karsilikli 
etkilesimi, sanayi ve üretim atmosferini yaratacak olan ortaklik, teknolojik isbirligi, ortak ürün ve proje 
gelistirme gibi gelenekleri yayginlastirir. 
 
3. AB’DE KOBI’LER VE BÖLGESEL KALKINMA 

KOBI ve bölgesel politika iliskisinin farkli biçimlerde ortaya çiktigi olusumlardan biri kuskusuz 
AB’dir. AB-25, 450 milyonluk nüfus ve 25 milyon KOBI ile dünyadaki en büyük bütünlesmis piyasayi temsil 
etmektedir. Söz konusu 25 milyon KOBI’nin ekonomideki payi isletme sayisi açisindan %99’a ulasirken, 
toplam istihdamin üçte ikisini sagladigi görülmektedir. AB’ye yeni üye olan Orta ve Dogu Avrupa ülkelerinin 
büyük bölümünün piyasa sistemi deneyimlerinin yeni olmasi, KOBI sayisinda hizli bir artisi beraberinde 
getirmektedir. Bu durum AB için ekonominin motoru kabul edilen KOBI’lerin önemini daha da 
arttirmaktadir. 

KOBI’lerin söz konusu öneminin AB politikalarinda merkezi bir role sahip oldugunun en belirgin 
göstergesi kuskusuz bu isletmelere verilen desteklerdir. 1989-1999 yillari arasinda 1.5 milyon KOBI’ye 
(%8’ine) Yapisal Fonlar’dan destek kullandirilmistir ve tahminlere göre bu destek 2 milyonluk bir istihdamin 
sürdürülmesini ve yaratilmasini saglamistir (ECRP, 2005). Genelde finansal yardim biçimini alan bu 
destekler; egitim, yenilik, kurulus ve büyüme destekleri türlerini de içermektedir. Bu baglamda, finansal 
destek agirligina ragmen diger destekleyici araçlarin kullanilmasi KOBI’lerin sürdürülebilir bir yapiya 
kavusmasini hedeflemektedir. Kuskusuz asil sürdürülebilirlik dogru araçlar kadar dogru hedef kitlenin de 
desteklenmesi ile baglantilidir. Bir sonraki bölümde tartisilacagi üzere Türkiye baglaminda karmasik bir 
görünüm arz eden KOBI tanimi, AB Komisyonu tarafindan 2001 ve 2002 yillarinda düzenlenen istisare 
toplantilari sonucunda yasal sinirlarin belirlenmesi, bürokratik yüklerin azaltilmasi, risk/girisim sermayesinin 
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olusumunun kolaylastirilmasi ve girisimcilik-yatirim-büyümenin tesvik edilmesi amaci ile mikro, küçük ve 
orta ölçekli girisimleri farkli biçimde tanimlamaktadir. AB’nin 1996’daki ilk KOBI tanimlamasini takiben 
verimlilik ve enflasyondaki artislar, personele bagli KOBI taniminin finansal verilerle de revize edilmesini 
gerektirmistir ve yeni tanimin uygulanmasina 2005 yilinin basindan itibaren geçilmistir. 

Tablo 1: AB’de KOBI Tanimi 
CIRO TOPLAM BILANÇO GIRISIM 

KATEGORISI 
PERSONEL* 

1996 2005 1996 2005 
Orta 250 40 50 27 43 
Küçük 50 7 10 5 10 
Mikro 10 ** 2 ** 2 

* 1996’daki uygulama degistirilmemistir. 
** Daha önce tanimlanmamistir 

 
Söz konusu KOBI tanimi dogrultusunda AB’de KOBI politikalari Girisimcilik ve Sanayi Genel 

Müdürlügü tarafindan tasarlanmaktadir. Ancak uygulamada Bölgesel Politika Genel Müdürlügü’nün Yapisal 
Fon uygulamalarinin KOBI ekseninde Girisimcilik ve Sanayi Genel Müdürlügü’nün politikalari ile kesistigi 
gözlenmektedir(ECRP, 2005). Öncelikli olarak her iki genel müdürlügün ve de diger Topluluk girisimlerinin 
temel hareket noktasini olusturan Mart 2000 tarihindeki Lizbon Avrupa Konseyi’nin kararidir. Lizbon’da 
rekabet edebilirlik, inova;syon ve girisimcilik anahtar kavramlari ile 2010 yilina iliskin çizilen vizyon, 
Girisimcilik ve Sanayi Genel Müdürlügü’nün verimlilik, refah ve istihdam yaratmada firmalar için gerekli 
çevreyi yaratma misyonunu benimsemesi ile sonuçlanmistir (ECEDG, 2004). Bu çerçevede Girisimcilik ve 
Sanayi Genel Müdürlügü’nün eylemlerini dört eksende toplulastirmak mümkündür: (i) girisimlerin rekabet 
edebilirliliklerinin güçlendirilmesi (ii) iç pazarin potansiyelinin maksimize edilmesi (iii) inovasyon ve 
girisimciligin tesvik edilmesi (iv) girisimcilik politikasi temelli olarak AB disi ile iliskilerin düzenlenmesi 
(ECEDG, 2004). Görüldügü üzere söz konusu eylem alanlari bölgesel kalkinma-KOBI iliskisinin rekabet 
gücü-girisimcilik -inovasyon boyutlarini temel almaktadir. Bu baglamda bölgesel politika ve KOBI 
politikasinda bir iç içe geçmislik söz konusudur. 

Girisimcilik ve Sanayi Genel Müdürlügü’nün KOBI’lere yönelik politikasindaki finansal araçlar 
içerisinde en kapsamli programlarindan biri Girisim ve Girisimcilik Için Çok Yilli Programi(MAP)’dir. Program 
2001-2005 yillari arasinda AB-25, EEA/EFTA ve aday ülkeleri kapsamaktadir. Program, katilan ülkelerin 
temsil edildigi Girisim Politikasi Yönetim Komitesi’nin (EPMC) gözlem ve onayi ile yillik program döngüsü 
seklinde uygulanmaktadir. MAP iki ölçekte programlarini hayata geçirmektedir. Birinci ölçek(ulusal), ulusal 
otoritelerin kendilerine ait girisim politikalarini iyilestirme çabalarinin MAP tarafindan desteklenmesidir. 
Ikinci ölçek(AB-ulus üstü) ise MAP’in Avrupa çapinda katma deger yaratan eylemleri organize etmesidir. Bu 
eylemler dogrudan Girisimcilik Genel Müdürlügü yerine ticaret/sanayi odalari gibi araci kuruluslar 
vasitasiyla uygulanmaktadir.  

MAP’in Genel Müdürlügün ana amaçlarini yansitan bes hedefi bulunmaktadir: (i) bilgi temelli 
uluslararasilasmis ekonomide is dünyasinin büyüme ve rekabet edebilirligini gelistirmek (ii) girisimciligi 
tesvik etmek (iii) is dünyasi için yönetsel ve yasal çerçeveyi gelistirmek ve basitlestirmek (özellikle 
arastirma, inovasyon ve isletme kurma açilarindan) (iv) basta KOBI’ler olmak üzere isletmeler için finansal 
ortami gelistirmek (v) isletmelerin Topluluk destek hizmetleri, programlari ve network’lerine daha kolay 
ulasmasini saglamak. Bu hedeflerin uygulamasinin, girisim politikasi gelistirme, finansal araçlar ve 
network’lerden olusan 3 eksende yogunlastirildigi görülmektedir. 5 yillik bütçesi 450 milyon Avro olan 
programin, %70’i finansal araçlara, %17’si network’lere ve geri kalani politika gelisimine ayrilmistir. Dikkat 
edilirse Lizbon hedefinin, uygulama eksenlerinde de etkili oldugu görülmektedir ki bu durum politika 
bütünlügünü yaratan en önemli unsur olarak karsimiza çikmaktadir. Çünkü AB, Lizbon hedefini ortak bir 
amaç olarak benimsemis ve bu hedefi hem KOBI hem de bölgesel politika uygulamalarina aktaracak 
mekanizmalar gelistirmistir. MAP’in uygulama eksenlerinin bölgesel politika ile iliskisini su sekilde özetlemek 
mümkündür: 

-Girisim Politikasi Gelistirme: MAP’in yukarida sözü edilen ilk dört hedefine yönelik destekler 
uygulamaktadir. Bu eksen ayni zamanda Avrupa KOBI Sözlesmesi ve Girisimcilik Eylem Plani önceliklerinin 
gerçeklestirilmesi için de kullanilmaktadir. Bu eksende öncelikli olarak veri toplama çalismalari 
yürütülmektedir. Eurobometre, Panorama, KOBI Gözlemevi, Rekabet Gücü Skortahtasi bu alandaki temel 
uygulamalardir. Bu politika gelistirmede kullanilan veri toplama araçlari Bölgesel Politika’da seçilmis 
bölgelerde uygulanan Bölgesel Yenilik Stratejileri çalismasinin temel girdisini teskil etmektedir. Dolayisiyla 
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yenilik -KOBI-bölgesel kalkinma eylemleri bir bütünlük içinde tasarlanmakta ve uygulanmaktadir. Yenilik ve 
ögrenme merkezli bu yaklasimin yani sira, girisim politikasi gelistirme altinda KOBI’lerin finansal olanaklara 
ulasimi, bilisim teknolojileri, standardizasyon, hedef kitlelerin (kadin, genç, etnik azinliklar) girisimciligini 
gelistirme, sosyal ekonomi girisimleri gibi farkli araçlarla gerçeklestirilen uygulamalar da söz konusu 
olabilmektedir(ECEDG, 2004). Bu tür uygulamalarin sosyal baglari ve sermayeyi güçlendirme ile KOBI’ler 
arasi ve disi networklesme gibi bölgesel kalkinmayi dogrudan etkileyen yönleri bulunmaktadir. Özellikle 
MAP altindaki Girisimcilik Eylem Plani, 2004-2005 dönemi öncelikleri arasina (i) gençler arasinda 
girisimciligin tesvik edilmesi (ii) basarisiz girisimlerin zararlarinin telafisi, (iii) girisimcilerin sosyal güvenligi 
(iv) kadin ve azinliklara yönelik çalismalari alarak bölgesel girisimcilik dokusu ile baglantili güven temelli 
sosyal sermaye olusumunu hizlandirmayi hedeflemistir. Ayrica girisim politikasi gelistirme süreci asagidaki 
ilke uygulamalarinin tamamini yatay olarak kesmektedir: 
§ Girisim Politikasi Skortahtasi: Is çevresi açisindan 33 göstergeye dayanan performans 

degerlendirme ve izleme 
§ BEST Eylemleri: Tanimlanmis konularda kiyaslama ve uzman isbirligi ile politika degisimi ve geri 

kalanlarin farkliliklarinin belirlenmesi ve farkin giderilmesi 
§ Avrupa KOBI Sözlesmesi: Sözlesmede belirlenen alanlar (10 alan) çerçevesinde KOBI’lere yönelik 

eylemler 
-KOBI’ler için finansal araçlar:  MAP’in 4. hedefi dogrultusunda 317 milyon Avro'luk bir 

bütçeye sahip finansman agirlikli bir KOBI gelistirme eksenidir. Temelde küçük firmalarin finansmaninda, 
piyasanin zayif oldugu alanlarda müdahaleyi ön gören bir araç olan bu uygulama; sermaye ve para 
piyasalarin in etkin olarak desteklemedigi, orta ve uzun dönemli basari sansi bulunan is fikirlerinin 
finansmanini saglamaktadir. Bunlar arasinda KOBI garanti kolayligi, çekirdek sermaye eylemi, baslangiç 
(start-up) sermayesi destegi gibi alt araçlar bulunmaktadir. Bölgesel politika açisindan degerlendirildiginde 
bu araçlarin tamami Bölgesel Politika Genel Müdürlügü tarafindan bölgesel gelisme araçlari olarak kabul 
edilmektedir. Dahasi AB’de bölgesel ölçegin politika tasarimindaki etkinliginin yükselmesi ve Avrupa KOBI 
Sözlesmesi’nin etkisiyle 2003 yilindaki Yapisal Fonlar’in gözden geçirilmesi sürecinde bölgesellik ve KOBI 
arasindaki iliski Yapisal Fonlar’in ilkelerine yansimistir. Avrupa Komisyonu’nun 2000-2006 dönemi Yapisal 
Fon uygulama rehberi bu çerçevede kamu-özel ortakligi ve risk sermayesi gibi özel sektör kaynaklarinin 
mümkün oldugunca tesvik edilmesini öngörmektedir. Diger bir ifade ile geleneksel sübvansiyon ve 
tesviklerin dinamik finans yöntemleri ile ikame edilmesi hedeflenmektedir (ECRP, 2005). 

-Networkler: Networkler bazen kümelenme, yigisma, bölgesel aktör arasi iletisim gibi 
bölgesellik, bazen de duyurular, ortak bulma gibi bölge üstülük arz eden yapilardir. MAP çerçevesindeki 
Euro Bilgi Merkezleri (EIC) ve Is Yenilik Merkezleri (BIC) gibi uygulamalarda bölgesellik agir basarken, 
b2europe, Yenilik Aktarim Merkezleri (IRC) ve Enterprise Europe Newsletter gibi uygulamalarda bölge 
üstülük agir basmaktadir.  

MAP disinda KOBI politikasinda etkin olan diger bir Topluluk düzeyi uygulama da Çerçeve 
Programlaridir. Çerçeve Programlari araciligi ile Girisimcilik Genel Müdürlügü teknolojik gelismelerin 
ticarilesmesini hedeflemektedir. Yenilik eksenli ve AR-GE yönü agir basan Çerçeve Programlari ayni 
zamanda KOBI’lerin üniversiteler ile AR-GE kurumlari ile isbirligi yapmasini tesvik eden önemli bir 
platformdur. 

Sonuçta, Avrupa Komisyonu’nun 2000-2006 dönemine ait kalkinma yönelimli üç ana hedefinden 
ilkinin bölgesel rekabet gücünün artirilmasi (Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciligi, 2000) olmasi, 
KOBI’lerin bölgesel yapidan güç alan girisimler haline dönüstügünün güçlü sinyallerini vermektedir. Dikkat 
edilirse KOBI politikasi baglaminda bölgesellik, KOBI’lerin bölgesel dinamik ve politikalardan güç alarak 
rekabet güçlerini ve yenilik kapasitelerini zenginlestirmeleri anlamina gelmektedir. Bu durum bir anlamda, 
bölgelerin KOBI’leri geleneksel rekabet gücüne dayanan ucuz isgücü ile degil, alternatif finans araçlari, 
sosyal dokusu, yenilik kapasitesi ile desteklemesini ifade etmektedir. Ayrica Yapisal Fonlar’in planlanmasi 
ve yönetilmesi bölgesel ortaklik esasina dayandirilmaktadir. Bunun ötesinde fon kullanimi için bölgesel 
stratejik planlarin hazirlanmasi gerekmektedir. Bu nedenle AB’de KOBI politikasini ve bölgesel politikayi 
birbirinden bagimsiz tasarlamak mümkün degildir. 
4. TÜRKIYE’DEKI KOBI POLITIKASI VE BÖLGESEL POLITIKA 

Türkiye’nin disa açilma sürecinin Gümrük Birligi ardindan tam üyelik süreci ile birlikte daha da 
hizlandigi, dis ekonomik iliskilerdeki artistan gözlenmektedir. Bu hizlanmanin kritik bir boyutu da KOBI’lerle 
ilgili kurumsal ve yapisal degisimleri içermektedir. Haziran 2000 tarihinde Bologna Bakanlar düzeyinde 
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düzenlenen OECD KOBI Konferansi’na katilim, Nisan 2002 tarihinde Avrupa Küçük Girisim (KOBI) 
Sözlesmesi’nin paraf edilmesi, MAP 2001-2005’e ve BEST programina katilim ve  Haziran 2004 tarihinde 
Istanbul’da gerçeklestirilen 2. OECD KOBI Konferansi bu degisim sürecinin somut göstergeleridir. Diger 
yandan KOBI’ler için yillarca sikinti yaratan ve mikro basarisizligin da nedeni gösterilen (OECD, 2004: 7) 
makroekonomik istikrarsizligin göreli çözüm yolunda olmasi, KOBI politikasinin da yeniden sekillenmesi için 
firsat olarak görülmektedir. 2000 yili rakamlari ile KOBI’lerin ülkemizde toplam isletmelerin %99.8’ini, 
toplam istihdamin %76.7’sini, toplam sermaye yatirimlarinin %38’ni, katma degerin %26.5’ni, ihracatin 
%10’nu ve banka kredilerinin %5’ini olusturdugu hesaba katildiginda (OECD, 2004: 27), KOBI’lerin dis 
piyasalara açilma, finansman ve yatirim/teknoloji alanlarinda yetersiz kaldigi ve bu durumun hem makro 
ekonomik göreceli istikrarin hem de yapisal/kurumsal gelismelerin olumlu etkilerini engelleyebilecegi 
görülmektedir. Dahasi AB ile uyum sürecinde yeniden düzenleme çalismalari devam etmekle birlikte 
ülkemizde KOBI politikasinda yer alan KOBI tanimlarinin farkli olmasi (bkz. Tablo 2) ve gelismekte olan 
sektörler olarak hizmet ve turizmin KOBI taniminin kapsami disi birakilmasi Türkiye’de bütüncül bir KOBI 
politikasinin varligindan (AB’nin Lizbon hedefi etrafinda sekillenen KOBI ve Topluluk politikalarinda oldugu 
gibi) bahsetmeyi güçlestirmektedir.   

Tablo 2: Türkiye’de ve AB’de KOBI Tanimlamalari 
KURULUS TANIMLAMA KRITERI MIKRO KÜÇÜK ORTA 

KOSGEB Çalisan sayisi  1-50 51-150 

HALKBANK Çalisan sayisi 
Sabit Yatirim Tutari (€) 

- 
550.000 

- 
550.000 

1-250 
550.000 

HAZINE MÜSTESARLIGI 

Çalisan sayisi 
Yatirim Tutari 
Yatirim Tesvik Belgeli yatirim tutari 
(€) 

1-9 
550.000 

10-49 
550.000 

50-250 
550.000 

DIS TICARET 
MÜSTESARLIGI 

Çalisan sayisi 
Sabit Yatirim Tutari (€) 

- 
- 

- 
- 

1-200 
1.830.000 

EXIMBANK Çalisan sayisi - - 1-200 

AVRUPA BIRLIGI 
Çalisan sayisi 
Yillik ciro 
Yillik bilanço 

0-9 
< 2 milyon € 
< 2 milyon € 

10-49 
< 10 milyon € 
< 10 milyon € 

50-249 
< 50 milyon € 
< 43 milyon € 

Kaynak: OECD, s. 28. 
 
Türkiye’de KOBI’lerin genel niteligine bakildiginda isletme sayisinin çok yüksek ancak çalisan 

sayilarinin ve yaratilan katma degerin çok düsük oldugu görülmektedir. Nitekim imalat sektöründeki KOBI 
sayisi 200.000’in üzerinde olmasina ragmen ortalama çalisan sayisi 4.8 kisi ile sinirli kalmaktadir. KOBI’lerin 
%95’i için bu ortalama 3.1’e düsmektedir. Katma deger açisindan konuya yaklasildiginda mikro ölçekli 
isletmelerin KOBI tanimi içindeki payi %95 civarinda iken üretime katkilarinin %7.8 ile sinirli oldugu tespit 
edilmistir (OECD, 2004). Ancak temel sorun ölçek ve finansman ile sinirli degildir. Türkiye’deki KOBI’lerin 
know-how, bilisim teknolojileri, faaliyetleri destekleyici sermaye yatirimi, modern teknolojilerden 
yararlanabilme yetenegi açisindan zayif oldugu da görülmektedir (OECD, 2004). 

KOBI’lerin sorunlarinin giderilmesi için uygulanan politikanin üçlü bir araç setine sahip oldugu 
söylenebilir. Finansal, finansal olmayan ve teknolojik desteklerden olusan araç setinin genelde finansman 
boyutu ön planda durmaktadir. Bunun temel nedeni; KOBI’lerin finansmanda banka kredilerinden aldiklari 
pay ile ekonomideki paylarinin asiri orantisiz olmasindan kaynaklanmaktadir. Bankacilik sektörünün 
genelde KOBI’lere karsi olan ilgisizligi, devlet destekli kredi uygulamalarini gündeme getirmektedir. Ne var 
ki özgün KOBI politikasindan ziyade Sanayi Politikasinin alt bir uygulamasi olarak degerlendirilen KOBI 
politikasi finansal araçlari bölgesel ve sektörel ihtiyaçlara göre esneklik kazandiramamaktadir. Bu 
nedenledir ki is melegi, girisim sermayesi, is tohumlama sermayesi, finansal zorluktan kurtarma sermayesi 
türünden AB’de yaygin olan uygulamalara ülkemizde çok az rastlanmaktadir. Bankalarin, KOBI kredi 
taleplerini degerlendirme yöntemi gelistirmede yetersiz kalmasi basarili is ve girisimcilik projelerinin hayata 
geçirilememesi ile sonuçlanmaktadir. Diger bir ifade ile bankacilik sistemi yeterli düzeyde KOBI’lerin kredi 
gereksinimlerinin degerlendirecek fizibilite degerlendirme anlayisina sahip degildir. Genelde özet olarak 
degerlendirildiginde finansal araçlar; KSS’ler, yatirim kredileri, sermaye yatirimlarinda vergisel tesvikler ve 
kamu bankalarinin kredilerinden olusmaktadir. Halbuki is ve yenilik gelistirmede bölgesel aktörlerin katkisi 
ulusal aktörlere göre çok daha fazla olabilecekken böyle bir yapilanma ülkemizde görülmemektedir. 



 546 

TEKMER ve ortak laboratuarlar ile araciligi ile yenilige verilen destekler ise son derece kisitli kalmaktadir. 
Ayrica teknolojik destek araçlarinin sinirli sayida KOBI’ye ulastirilmasi genel olarak tasarim ve bilisim 
teknolojisi kullanma problemleri olan KOBI’lere kalici bir çözüm saglayamamaktadir. Üstelik özel sektörün 
AR-GE faaliyetlerini firma büyüklügü gözetmeksizin üstlenmekten göreli kaçinmasi, teknoloji ve yenilik 
sorununu genel KOBI sorununa dönüstürmektedir. Bu nedenle KOBI’lerin egitim, danismanlik, teknoloji 
kullanma kapasitesinin arttirilmasi, yönetim beceri gibi es anli olarak bir dizi KOBI politikasi araçlari ile 
desteklenmesi gerekmektedir. Açiktir ki çesitlilik ve derinlik arz eden bu tür araçlarin merkezi ve ulusal 
ölçekli uygulamalarla gerçeklestirilmesi son derece zordur. Bu noktada KOBI’lerin bölgesel politika 
baglaminda da ele alinmasi gerekliligi ortaya çikmaktadir. Çünkü KOBI’lerin bu tür destek ve hizmetlere 
ihtiyaç duymamasi aslinda uzun dönemde firma-yerel-bölgesel-ulusal düzeylerde rekabet gücünün büyük 
oranda kaybedilmesi ile sonuçlanabilecektir. Ülkemizde bilim politikasinda etkin olan BTYK, TÜBITAK-
TIDEB, TTGV gibi kurumlarin KOBI’lerin yukarida belirtilen eksiklikleri merkezden girebilmesi son derece 
sinirlidir.  Bunun yerine üniversiteler, KESK ve TOBB’un yereldeki üyeleri, STK’lar ve diger bölgesel 
paydaslar KOBI’lerin sorunlarina yerinde ve daha etkin teshis koyabileceklerdir. 

Türkiye’deki bölgesel politika-KOBI iliskisi geçmis uygulamalara bakildiginda belirgin olarak ancak 
iki alanda ortaya çikmaktadir. Bunlar; Kalkinmada Öncelikli Yöreler (KÖY) ve bölgesel planlama 
çalismalaridir(DAP, GAP, DOKAP vb). KÖY araci standart bir tesvik sistemine dayandigindan KOBI’lerin 
yukarida sözü edilen eksikliklerini giderememistir. Bölgesel planlara bakildiginda ise GAP disinda zaman ve 
kaynak boyutu bulunmayan bu planlari dogrudan KOBI’lere yönelik bir etkisi olan politikalar olarak 
degerlendirmek mümkün degildir. 
 
5. AB SÜRECI VE POLITIKA DOKÜMANLARININ DEGERLENDIRILMESI 

AB sürecinin KOBI ve Bölgesel Politika açisindan önemi Ön Ulusal Kalkinma Plani’nda her iki 
politikanin ana tema olusturmasindan dolayi belirginlesmektedir. Özellikle bölgesel politika günümüze 
kadar KOBI’lere yeknesak ve ulusal ölçekli politika araçlari ile destek verirken, AB süreci ile birlikte bölgesel 
politikanin, çesitli ve derinligi olan araçlarla KOBI politikasini desteklemesi beklenmektedir. Nitekim 
ülkemizde yürütülen AB bölgesel programlarinda KOBI’lere proje temelli verilen destekler ögrenme, 
teknoloji, proje yönetimi gibi bir paketi içeren etki ile finansal yardim sunmaktadir. Kuskusuz AB’nin 
KOBI’lere etkisi bölgesel politika ile sinirli degildir. 6. Çerçeve Programi, AB Bilgi Merkezleri, Yenilik Aktarim 
Merkezleri gibi bir dizi ulusal ölçekli araç ve destekler de bulunmaktadir. Ancak asil önemli olan; AB 
sürecinin bölgesel planlama anlayisini ve bölgesel kalkinma ajanslarini beraberinde getirerek ulusal ölçekli 
araçlarin bölgesel uygulama veya bölgesel yönetisim ile hayata geçirilecek olmasidir. Özellikle bu konudaki 
beklenti teknoloji, finans, yenilik, egitim, bilisim teknolojileri, kümelenme, bilgi paylasimi ve benzeri 
konularda bölgesel aktörlerin sekillendirdigi süreç ve kapasitelerin KOBI’leri yönlendirmek ve desteklemek 
için kullanilacak olmasidir. Bu sürecin KOBI’lerin rekabet gücü ile bölgelerin rekabet gücü arasindaki iliskiyi 
netlestirecek ve güçlendirecek yönde gelismesi beklenmektedir. 

Bu baglamdaki KOBI stratejisi ve politika dokümanlarindan ilki; DPT tarafindan hazirlanan “KOBI 
Stratejisi ve Eylem Plani”dir. “KOBI’ler için bir yol haritasi belirleyen” 2003 tarihli Eylem Plani, “KOBI’lere 
iliskin ulusal düzeyde olusturulan politikalarin uygulanmasini ve AB’ye uyum sürecinde KOBI’lerin rekabet 
güçlerinin arttirilmasini saglamak…” hedefinden hareket etmektedir. (DPT, 2004: 6) Bu vizyonla sekillenen 
plan AB tarafindan da olumlu bir gelisme olarak görülmüs ve bu husus 2004 Yili Ilerleme Raporu’nda dile 
getirilmistir. (DPT, 2004b: 108) Planin temel amaçlari; (i) Mevcut politika ve programlarin kapsamini ve bu 
kapsam dahilinde belirlenen faaliyetleri detayli bir sekilde ortaya koymak (ii) Arzu edilen hedeflere ulasma 
yolunda kamu ve özel sektör kuruluslarina düsen görevleri açik bir sekilde ifade etmek ve (iii) Gerekli 
eylem ve projeler demetini olusturmaktir. (DPT, 2004: 8) KOBI’lerin karsi karsiya kaldigi olumsuzluklarin 
giderilebilmesi amaciyla hazirlanan Eylem Plani’nda belirlenen amaç, ilke ve politikalar 10 baslik altinda ele 
alinmaktadir. Bu basliklar ve basliklarda öne çikan ilkeler ve politikalar Tablo 3’de özet halinde 
sunulmaktadir. Tablo 3’den görülecegi üzere bu politika dokümani sadece finansman sikintisi üzerinde 
odaklanmamakta, ayni zamanda KOBI’lerin yapisal sorunlarina da isaret etmektedir. Dikkat edilirse 6, 8 ve 
9. ana basliklar bölgesel politikalarla dogrudan iliskilidir. Öte yandan 1, 2 ve 4. ana basliklar bölgesel 
politikalarla hayata geçirilebilecek politikalari içermektedir. 
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Tablo 3: KOBI Stratejisi’nde Yer Alan Ilke ve Politikalar 
Ana Baslik ILKE VE POLITIKALAR 

1.Girisimcilik Egitimi Ve 
Ögretimi 

− Girisimci ruhun gelistirilmesi amaciyla egitimin her kademesinde girisimcilik egitimi ve 
ögretimine yönelik programlar gelistirilecektir. 

− Meslek kuruluslarinin bu alanda egitim verme kapasiteleri arttirilacaktir. 
− Yöneticiler seviyesinde egitim programlari düzenlenecektir. 
− Sektör bazli egitim programlar düzenlenecektir. 
− IKY olgusunun yerlestirilmesine yönelik bilgilendirme programlari düzenlenecektir.  
− Yeni isyeri açacaklarin, faaliyet alanina iliskin mesleki egitim aldiklarinin belgelendirilmesini 

gerektirecek mevzuat düzenlemesi yapilacaktir. 

2.Daha Ucuz Ve Daha 
Hizli Is Kurma Süreçleri 
Gelistirilmesi 

− Is kurma süreci ile ilgili mevzuat, bürokrasiyi azaltacak sekilde basitlestirilecektir. 
− Girisimciler yatirim ortami hakkinda bilgilendirilecektir. 
− Girisimcilerin istihdam arttirici faaliyetleri desteklenecektir. 
− Nitelikli isgücü istihdamina yönelik programlara ayrilan bütçe arttirilacaktir.  

3.Daha Iyi Kanunlar Ve 
Mevzuat Düzenlemesi 
Yapilmasi 

− KOBI’lerin tanimlanmasinda AB ile uyumu saglayacak sekilde gerekli yasal düzenlemeler 
yapilacaktir.  

− KOBI’lerle ilgili istatistiklerin sürekli ve güncellenebilir bir veri tabani dahilinde takip edilmesi 
saglanacaktir. 

− KOBI politikalari belirleyen ve uygulayan kuruluslar arasindaki koordinasyon arttirilacak, 
uygulanan politika ve programlar sürekli takip edilecek ve güncellenecektir. 

− KOBI’lerle ayni alanda faaliyet gösteren kamu kuruluslari gözden geçirilecek, haksiz rekabet 
yaratilmasi engellenecektir. 

− Mali sikinti içinde olan KOBI’lere gerekli destegin verilmesini saglayacak mekanizmalar 
olusturulacaktir.  

4.Nitelikli Personel 
Egitiminin 
Gerçeklestirilmesi 

− Mevcut egitim programlarinin kalitesi ve kapasitesi arttirilacaktir.  
− Hayat boyu egitim ve ögretim kavramlarinin yerlesmesini saglayacak egitim programlari 

gelistirilecektir. 
5.Internet Üzerinden 
Erisim Ve Aninda Islem 
Imkanlarinin 
Gelistirilmesi 

− Kamunun KOBI’lere yönelik verdigi hizmetlerin tanitimini saglamak üzere Internet üzerinden 
bilgilendirme faaliyetleri gerçeklestirilecektir. 

− Bilgisayar ve Internet kullaniminin yayginlastirilmasi amaciyla bilgilendirme çalismalari 
yapilacaktir.  

6.Yeni Pazarlara Açilma 

− Özel sektör katilimi ile ihracata yönelik stratejik planlama yapilacaktir. 
− Ihracat tesvik mevzuati yenilenecektir. 
− KOBI’lerin ihracata yönlendirilmesi için bilgilendirilmeleri saglanacaktir.  
− Sektörel dis ticaret sirketleri (SDTS) modeli gelistirilecek, uygulamanin etkinligini arttirmak 

üzere ilave destekler saglanacaktir. 
− KOBI’lerin ürün ve üretim süreçlerinin kalitesi arttirilacaktir. 
− Yerel ve ulusal markalarin dis pazarla rekabet edebilecek düzeye ulasmasi desteklenecektir.  
− Ihracatçi firmalarin girdi maliyetlerinin azaltilmasi için vergi oranlarinin azaltilmasi 

saglanacaktir. 
− Eximbank’in kaynak yapisi güçlendirilecektir. 

7.Vergilendirme Ve 
Finansal Konularda 
Iyilestirme Yapilmasi 

− Tesvik belgesiz sisteme geçilmesi uygulamasi izlenerek gelistirilecektir. 
− Yatirimlarda devlet yardimlari bakimindan bölgesel ayrimlar, IBBS’ye göre yeniden 

belirlenecektir. 
− Tesvikler alt bölge, il ve özel alanlar için tekrar gözden geçirilecektir. 
− Bankalarin KOBI kredisi kullandirmasi özendirilecektir. 
− Genç ve kadin girisimcilere yönelik kredi programlari yayginlastirilacaktir. 
− KGF’nin kaynaklari arttirilacaktir. 
− KGF’nin daha çok banka ile isbirligi yapmasi saglanacaktir. 

8.Kobi’lerin Teknolojik 
Ve Yenilikçilik 
Kapasitesinin 
Gelistirilmesi 

− Know-how yayinimi ile ilgili hizmetler güçlendirilecektir. 
− Üniversite-sanayi isbirligi desteklenecektir. 
− KOBI’ler AR-GE çalismasina yönlendirilecektir. 
− Teknoloji Gelistirme Bölgeleri kurulmasi desteklenecektir. 
− Yerel ve bölgesel isbirligi kümelerinin ve iletisim aglarinin olusturulmasi desteklenecektir. 
− KSS insaatlarinin kredilenmesi ile ilgili mevzuat gözden geçirilecek ve insaatlarin zamaninda 

tamamlanmasi saglanacaktir. 
9.Kobi’lerin Internet 
Üzerinden En Iyi 
Uygulamalar Hakkinda 
Bilgi Sahibi Olabilmesi 

− KOBI’ler ve hizmet saglayicilar arasindaki etkilesim arttirilacaktir. 
− Hizmet saglayicilarin irtibat bürolari arttirilacaktir. 
− Bölgeler arasindaki iletisim seviyesi arttirilacaktir. 
− KOSGEB hizmet merkezlerinin sayisi arttirilacak, bu merkezlerin hizmet kalitesi yükseltilecektir. 
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Ve Üst Düzey Kobi 
Desteklerinin 
Gelistirilmesi 

− KOSGEB faaliyet programi zenginlestirilecektir. 
− ORTLAB ve ORTKA uygulamalari yayginlastirilacaktir.  
− Bölgesel gelisme projeleri kapsaminda yöre potansiyeli dikkate alinarak özel KOBI destek 

projeleri gelistirilecektir. 
10.Ulusal Ve Uluslar 
Arasi Platformlarda 
Kobi’lerin Daha Etkin 
Temsil Edilmesi 

− KOBI politika ve programlarinin gelistirilmesinde, KOBI’leri temsil eden kurum ve kuruluslarin 
daha etkin rol almasi saglanacaktir. 

 

Kaynak: DPT, 2004, s. 41-51’den yararlanilarak hazirlanmistir. 
  

Ön Ulusal Kalkinma Plani (ÖUKP) ise yine 2003 tarihinde yürürlüge girmis olup bu plan, 
“Türkiye’nin ilk ÖUKP’si...” olma niteligini tasimaktadir. Planin temel amaci; “...2004-2006 döneminde 
AB’den saglanacak sinirli kaynaklar ölçüsünde Türkiye’nin AB ile ekonomik, sosyal ve mekansal boyutlar 
itibariyle uyum saglamasina yönelik olarak tarimsal verimliligin arttirildigi, girisimciligin özendirildigi, 
rekabet gücünün, insan kaynaklarinin ve istihdam yaratma kapasitesinin gelistirildigi, altyapi hizmetlerinin 
iyilestirildigi, giderek bilgiye dayali ekonomiye dönüsen, çevreye duyarli ve bölgeler arasi gelismislik 
farklarinin azaltildigi bir yapiya ulasilmasidir.” olarak ifade edilmektedir. (DPT, 2003: 79.)Planin 
hazirlanmasinda “KOBI Stratejisi ve Eylem Plani” ve “8. BYKP'ndan yararlanildigi için benzer ifadeler yer 
almaktadir. Planin “Ulusal Düzeyde Bölgesel Gelisme Stratejisi”nin öncelikleri arasinda KOBI’lere iliskin 
olarak “mevcut ve yeni kurulacak KOBI’lerin desteklenmesi ve sebeke tarzi etkilesim örgütlenmeleri 
biçiminde isbirligi-ortaklik potansiyellerinin yükseltilerek, kolektif düzeyde rekabet etme güçlerinin 
arttirilmasi” yer almaktadir. (DPT, 2003: 124.) 

Planin 4 temel “gelisme ekseni” mevcuttur, bunlar; (i) isletmelerin rekabet gücünün arttirilmasi, 
(ii) insan kaynaklarinin gelistirilmesi ve istihdamin arttirilmasi, (iii) altyapi hizmetlerinin iyilestirilmesi ve 
çevrenin korunmasi ve (iv) bölgelerin ekonomik gücünün arttirilmasi, bölgeler arasindaki gelismislik 
farklarinin azaltilmasi ve kirsal kalkinmanin hizlandirilmasidir. KOBI ile ilgili hedef ve politikalar temel olarak 
“Gelisme Ekseni 1” basligi altinda yer almakta, destekleyici unsurlar olarak da “Gelisme Ekseni 2” ve 
“Gelisme Ekseni 4” basligi altinda birtakim politikalar yer almaktadir. Gelisme eksenlerinde KOBI’lere iliskin 
politikalar asagidaki tabloda özetlenmektedir: 

 
Tablo 4: ÖUKP’de Yer Alan Gelisme Eksenleri ve Temel Politikalar 

GELISME EKSENI 1 – Isletmelerin Rekabet Gücünün Arttirilmasi 
− KOBI’lerin desteklenmeleri çerçevesinde bunlarin gerek konjonktürel gerekse yapisal sorunlarinin çözümüne agirlik 

verilecektir.  
− KOBI’lere finansman destegi saglanacak, teknoloji transferi kapasiteleri arttirilacak, hizli veri iletisimi ve ticaret için 

gerekli altyapi gelistirilecektir. 
− Genel olarak sanayi isletmelerinde çevreye duyarli bir sekilde verimlilik ve kalite bilinci arttirilacak ve yeni teknoloji 

kullanimi yayginlastirilacaktir. 
DESTEKLEYICI UNSURLAR 

GELISME EKSENI 2 GELISME EKSENI 4 
− Rekabetçi bir ekonomik yapinin ve bilgi toplumunun 

gerekli kildigi insan gücünün yetistirilmesine 
odaklanilacaktir. 

− Ekonominin ihtiyaç duydugu isgücünün yetistirilmesine, 
mesleki egitimle çalisma hayati arasindaki isbirliginin 
gelistirilmesine ve kadinlarin kalkinma sürecine 
katiliminin arttirilmasina önem verilecektir. 

− Egitimin her kademesinde bilgi ve iletisim 
teknolojilerinden yararlanilacaktir. 

− Bölgeler arasindaki gelismislik farklarinin azaltilmasina 
yönelik çabalar IBB Düzey 2 bölgelerine odaklanacaktir. 

− Hedeflenen bölgelerdeki KOBI’ler için destek sistemleri 
gelistirilecektir. 

− Bölgelerde insan kaynaklarini gelistirmeye yönelik 
faaliyetlere önem verilecektir. 

− Yerel kalkinma girisimciligi desteklenecektir. 

Kaynak: DPT, 2003: 80-82’den yararlanilarak hazirlanmistir. 
 
Tablo 4’den izlenebilecegi gibi ÖUKP, KOBI politikasini yapisal sorunlara dayali formüle 

etmektedir. Planin teknoloji, bilgi, egitim, bilisim teknolojileri kullanimi ve egitimi gibi unsurlari genelde 
uygulama ölçegi olarak bölgesel düzeye daha uygundur; bu tür unsurlar bölgesel politikalarin da alanina 
girmektedir. 

ÖUKP’nin arka planinda yer alan Katilim Ortakligi Belgesi’ne bakildiginda üç boyut ön plana 
çikmaktadir: (DPT, 2003b: 15) 
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§ Avrupa  Küçük  Isletmeler  Sarti ve  Isletme ve Girisimcilik  Için  Çok  Yilli  Program’la uyumlu bir 
ulusal KOBI Stratejisinin gelistirilmesi ve uygulanmasi, 

§ Bu stratejinin, özellikle finansman  ihtiyaci  söz  konusu  oldugunda, KOBI’ler  için  is ortaminin  
iyilestirilmesini kapsamasi,  

§ KOBI taniminin AB tanimi ile uyumlastirilmasi, 
 Her üç boyut da KOBI konusunda örtülü olarak Türkiye’de politika yetersizligine isaret etmekte 
olup, çözüm AB sürecine dayandirilmaktadir. 
 
6. SONUÇ 

Diger etkileri bir yana birakilirsa AB’ye tam üye oldugu takdirde, Yapisal Fonlar’in kullandirilma 
yönteminin Türkiye açisindan kritik bir önemi bulunmaktadir. Bu fonlarin kullanimi, önce ulus devletin yerel 
yönetimlerle isbirligi içerisinde eylem alanlarini tanimlayan bir bölgesel kalkinma programi, ardindan bir 
strateji dokümani ve finans plani hazirlamasina baglidir. Fonlarin kullanilabilmesi için nihai asama ulus 
devletin teklifi ile sinirlandirilsa da, hazirlik sürecinde yerel ekonomik aktörlerin ortakligi esas alinmaktadir. 
Türkiye’nin AB’ye üye olma isteginin itici güçleri arasinda yer alan Yapisal Fonlar’dan yararlanabilme 
olanaginin eyleme dönüstürülebilmesi için yerel düzeyde agyapilarin kurulmasi önem kazanmaktadir. 
Ülkemizde AB, ulus-üstü bir ekonomik entegrasyona indirgenerek Türkiye’nin daha çok ihracat yapabilecegi 
genis bir pazar seklinde algilanmakta ve aslinda bu pazarda basari faktörü kabul edilen rekabetçi gücün 
yerel ekonomilerin güçlendirilmesi ile kazanilacagi geri plana itilmektedir. Bu noktada AB KOBI politikasi ile 
karsilastirildiginda Türkiye’nin KOBI politikasi daha çok sanayi kalkinma politikasi görünümünü almaktadir 
(OECD, 2004: 53). Politikalar çogunlukla KOBI sanayi sektörünün verimliliginin arttirilmasi üzerinde 
odaklasmaktadir.  

KOBI’lerin desteklenmesinde politika ölçeginin bölgesel düzeye kaymasi, KOBI ve bölgesel doku 
arasindaki iliskinin yeni bir tür rekabet gücü dogurdugundan ve teknoloji-yenilik faaliyetlerinin bölgesel 
düzeyde daha etkin KOBI’lere aktarildigi/paylasildigi varsayimindan kaynaklanmaktadir. AB süreci ile 
birlikte hazirlanan politika dokümanlari KOBI konusunda daha sistematik yaklasmakla beraber KOBI ve 
bölgesel politika iliskisini açik bir sekilde kuramamaktadir. Bu durum genel kalkinma hedeflerinin odaklanip 
belirgin bir amaç etrafinda toplanmamis olmasindan kaynaklansa da, KOBI’lerin mevzuat gibi merkezi 
düzenlemeler disinda daha çok yerel destege ve politika araçlarina yönlendirilmesi gerekmektedir.  

KOBI’lere verilen desteklerin büyük bir bölümünün piyasa mekanizmasi içerisinde üretilmemesi, 
KOBI’lerin farkindalik ve yenilik konusunda talep sorunu olduguna isaret etmektedir. Bu türden yapisal 
sorunlarin asilmasinda bölgesel destek, en az merkezi düzenlemeler kadar önemlidir. Kaldi ki, AB sürecinin 
ileri asamalarinda Yapisal Fon destekleri bölgesel aktörlerin bölgesel sorunlara sahip çikan bir vizyona sahip 
olmasini gerektirecektir. Bu nedenle KOBI’leri gelistirme yerine KOBI’lerle birlikte gelisme anlayisi bölgesel 
politikalarin ana ilkesi olmak zorundadir. 
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ÖZET 

Avrupa Birligi, teknolojik gelisimi, pazar büyüklügü ve dünya ticareti içindeki payi ile bugün 
dünyanin en büyük ticari blogu olarak karsimiza çikmaktadir. Birlik bir yandan Roma antlasmasinin 
ekonomik ve siyasi bütünlesme dogrultusunda öngörülen mallar, isgücü, hizmetler ve sermayenin serbest 
dolasimina dayali serbest rekabet sistemi üzerine oturtularak, fiziki, teknik ve mali engellerin kaldirildigi bir 
iç pazarin etkin bir sekilde islemesine çalisirken, diger taraftan küresellesme süreci içersinde boyut 
degistiren dünya çapindaki rekabet ile mücadele etmek zorundadir. Bu kosullar çerçevesinde rekabet 
gücünü koruyabilmek ve sanayinin yeniden yapilanmasi ve ekonomideki yapisal ayarlamalar ön plana 
çikmaktadir. Bu arastirma, Avrupa Birligi’ne giris sürecinde, KOBI’lerin ülkemiz iç pazarinda serbest 
dolasima giren AB ürünleri ile rekabet edebilecek kalite, standartlarini tespit edebilmek, ihracat 
durumlarini, Gümrük Birligi ve AB’ne bakis açilarini belirlemek ve temel sorunlarini ortaya koymak amaciyla 
gerçeklestirilmistir.      

Anahtar Kelimeler: AB, KOBI, rekabet, kapasite kullanimi, teknoloji. 
 
1. GIRIS  

Avrupa Birligi, teknolojik gelisimi, pazar büyüklügü ve dünya ticareti içindeki payi ile bugün 
dünyanin en büyük ticari blogu olarak karsimiza çikmaktadir. Birlik bir yandan Roma antlasmasinin 
ekonomik ve siyasi bütünlesme dogrultusunda öngörülen mallar, isgücü, hizmetler ve sermayenin serbest 
dolasimina dayali serbest rekabet sistemi üzerine oturtularak, fiziki, teknik ve mali engellerin kaldirildigi bir 
iç pazarin etkin bir sekilde islemesine çalisirken, diger taraftan küresellesme süreci içersinde boyut 
degistiren dünya çapindaki rekabet ile mücadele etmek zorundadir. Bu kosullar çerçevesinde rekabet 
gücünü koruyabilmek ve sanayinin yeniden yapilanmasi ve ekonomideki yapisal ayarlamalar ön plana 
çikmaktadir. Avrupa Birligi’nde özellikle 1970’li yillardan baslamak üzere istihdama, ekonomik ve teknik 
gelismeye yaptigi katkilardan dolayi KOBI’ler giderek artan bir agirlik kazanmistir.  

KOBI’ler kitle üretiminin elverisli olmadigi ve üretim biriminin ya da satis miktarinin çok küçük 
oldugu sektörlerde en etkin isletme birimidir.  

Türkiye, 1950’lerden itibaren AB ülkesi olma yolunda girisimlerini sürdürmüstür. Küresellesme ile 
uluslar arasi ticaretin önündeki her türlü engelin kalktigi ve kalkmaya devam ettigi günümüzde, Türkiye 
2000’li yillarda “ekonomik birlik” hedefi olarak Avrupa Birligi’ne üyeligi seçmis ve 2005’de müzakere süreci 
baslamistir. Avrupa Birligine üyelik ve tek para sistemi ile üye ülkeler tarafindan rekabet gücü 
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kazanilmasina yönelik olarak yapilacak topluluk içi fiyat karsilastirmalari ile mümkün olacaktir. AB içinde 
beklenen fiyat hareketlerinin Türkiye’yi arz ve talep yönlerinden farkli biçimde etkilemesi mümkündür.  

Bu amaç dogrultusunda hareket ederken ülkemizin karsisina çikan en önemli olgu “rekabet”tir. 
Küresellesme sürecinde hem mikro hem de makro anlamda rekabetle basa çikabilmenin yolu piyasadaki 
degisikliklere kisa sürede ve dogrudan cevap verebilmek, yani esnekliktir. Bu noktada ülkemizin uluslar 
arasi platformda rekabet gücünün temeli olan, istihdam yaratan ve ihracat yoluyla ülkeye döviz girisini 
saglayan KOBI’ler konjonktürel dalgalanmalardan daha az etkilenmeye uygun yapilari ile ekonomik ve 
sosyal yasamin temel tasini olusturmaktadir. Bu anlamda, Türkiye’de KOBI’lere yönelik uygulanan 
politikalar ile AB’ne giris sürecinde KOBI’lerin rekabet gücünü arttirmak açisindan alinabilecek önlemler 
daha da büyük önem tasimaktadir.  

Bu amaç çerçevesinde Denizli imalat sanayinde faaliyet gösteren 9+ üzerinde eleman çalistiran 
500 firma incelenmis ayrica Orta Karadeniz bölgesinde bir anket çalismasi yapilmistir. Orta Karadeniz 
bölgesinde bulunan Sinop, Samsun, Amasya ve Tokat illerini kapsayan çalismada KOBI’lerle ile yüz yüze 
anket çalismasi yapilmistir. Anket çalismasi kapsamina anonim ve limited sirketler alinmis sektör ayrimi 
yapilmamistir. Anketler SPSS istatistik programi ile degerlendirilmektedir. Anket sonuçlari göre, Avrupa 
Birligi’ne uyum süreci içersinde bulunan KOBI’lerin kapasite ve teknolojiden kaynaklanabilecek rekabet 
sorunlari tespit edilmeye çalisilmistir  

 
2. KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜ ETKILEYEBILECEK SORUNLAR 

AB sürecinde ülkemizin karsisina çikan en önemli olgu “rekabet”tir. Küresellesme sürecinde hem 
mikro hem de makro anlamda rekabetle basa çikabilmenin yolu piyasadaki degisikliklere kisa sürede ve 
dogrudan cevap verebilmek, yani esnekliktir. 

Türkiye’de tarim disi ekonomik ve sosyal yapinin önemli bir bölümü küçük isletme özellikleri 
tasimaktadir. Toplam isletmeler içindeki küçük ve orta ölçekli isletmeler %99,2, toplam istihdam içindeki 
payi %61.1, toplam yatirimlar içinde %26.5 ve toplam katma deger içinde %27.3 paya sahiptirler.   

KOBI’lerin ülke ekonomisindeki önemli rollerine karsin, disa açilma ve ticaretin serbestlestirilme 
politikalari ve bu politikalarin uygulanma sürecinde birçok sorunla birlikte varliklarini sürdürebilmektedirler.  

Bununla birlikte, karsilastiklari birçok sorunlar, KOBI’lerin daha az verimli olmalarina yol 
açmaktadir ve rekabet güçlerini olumsuz yönde etkilemektedir (Yörük ve Ban, 2003:2).  

Ülkemizdeki KOBI’lerin genel sorunlari incelendiginde, bu kesimin öncelikle sosyal, ekonomik ve 
siyasi kosullar ile rekabet, teknolojik degisim, bölgesel  farkliliklar gibi faktörlere bagli olarak kendi 
kontrolleri disinda olusan sartlardan fazlasiyla etkilendiklerini görmek mümkündür. Sorunlarin diger kismi 
ise isletmelerin kendi özelliklerinden kaynaklanmak olup, bu sorunlarin baslicalari finansman sorunlari, 
bürokratik sorunlar, hammadde ve girdi teminindeki sorunlar, personel-egitim sorunlari, teknoloji sorunlari, 
pazarlama sorunlari, isyeri sorunlaridir (Yörük, 2001:60).  

Literatüde, Türkiye’deki KOBI’lerin rekabet boyutunu ve bunu etkileyen unsurlari arastiran çok  
sayida çalisma mevcuttur. Özder (2005), KOBI’lerin  rekabetde basariyi etkileyebilecek boyutlar olarak 
yatirimlarda, üründe, mesleki girdi, teknoloji ve yenilik yatirimlarinda, enerji, arsa, çevre, makine ve Ar-ge 
olarak tespit etmistir. KOBI’lerin rekabet gücünü Hasiloglu (2005), Doganer ve Armagan (2005), Çakir ve 
Erdogan (2005) ihracat açisindan,  Yörük, Çoskun, Erdem (2005)  finansal yapi sorunlari boyutunda, 
incelemislerdir.  

Ülkemiz dis ticaretinin %50’sinin Avrupa Birligi ile oldugu dikkate alindiginda, ekonomik ve ticari 
anlamda bu kadar bagimli oldugumuz bir olusuma uyum süresinde ticari iliskilerini gelistirebilmesi ve 
rekabet gücünü arttirmasi için gereken önlemlerin alinmasi gerekmektedir.  

AB’nin uyguladigi sanayi politikasi 3 temel unsurdan olusmaktadir.  
i) Yüksek teknolojiye dayanan ve gelecekte büyük oranda istihdam yaratabilecek sanayi dallarinin 

gelistirilmesi, 
ii)  Geleneksel sanayi sektörlerinin desteklenmesi (tekstil, demir-çelik, petro kimya gibi) 
iii)  Issizligin azaltilmasi ve girisimciligi destek bazinda KOBI’leri tesviki. 
Gerek KOBI’lerin gerekse AB’deki diger isletmelerin teknoloji düzeyini desteklemeye yönelik çesitli 
programlar; Eurotech Capital, Eurotech-Data, Eureko, Leonardo da Vinci, Çerçeve Program destekleri 
olarak sayilabilir.  
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III. KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜ ETKILEYEBILECEK KAPASITE VE TEKNOLOJI 
SORUNLARININ BELIRLENMESINE YÖNELIK UYGULAMA ÇALISMASI  
 Bu arastirma, Avrupa Birligi’ne giris sürecinde, KOBI’lerin ülkemiz iç pazarinda serbest dolasima 
giren AB ürünleri ile rekabet edebilecek kalite, standartlarini tespit edebilmek, ihracat durumlarin i, Gümrük 
Birligi ve AB’ne bakis açilarini belirlemek ve temel sorunlarini ortaya koymak amaciyla gerçeklestirilmistir.      
3.1. Isletmelerin Hukuki Yapilari ve Sektörler 

Denizli de incelene 500 firmanin 464 tanesi KOBI niteligindedir. Bu firmalarin %64’ü tekstil sanayi, 
%8’i Gida, Içki ve Tütün Sanayi, %9’u Metal Esya, Makine ve Teçhizat,Ulasim Araçlari sanayi, Metal Ana 
Sanayi, Tas ve Topraga Dayali Sanayi Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi, Kagit,Kagit Ürünleri ve Basin 
Sanayi, Kimya,Petrol,Kömür,Kauçuk ve Plastik Mamulleri Sanayi olusturmaktadir.  

Denizli imalat sanayinde faaliyet gösteren firmalarin hukuki yapilarina bakildiginda %57’sinin 
Limited Sirket, % 30’unun anonim sirket ve diger %13 kisminin da ferdi mülkiyet, adi ortaklik, Kollektif 
Sirket Komandit Sirket ve Kooperatiflerden olustugu tespit edilmistir. 
3.2. Kapasite Kullanim Durumlari 

Bu firmalarin kapasite kullanim oranlarina bakildiginda %50 ve alti kapasite ile çalisan Kobi’lerin 
oraninin %17 oldugu, %56’sinin %51-99 kapasite ile çalistigi ve firmalarin %27’si tam kapasite çalistigi 
görülmüstür. Agirlikli ortalamalarinin dagilimina bakildiginda ise KOBI’lerin ortalama kapasite kullanim orani 
%58,23 olarak hesaplanmistir.  

 

Tablo.1.KOBI’lerin tam çalismama nedenlerine göre dagilimlari 
Tam kapasite ile çalisamama nedenleri Firma sayisi % 
Hammadde yetersizligi (yerli hammadde) 51 16% 
Hammadde yetersizligi (ithal hammadde) 20 6% 
Isçilerle ilgili meseleler 55 17% 
Mali imkansizliklar 88 27% 
Talep yetersizligi (iç pazarda) 223 68% 
Talep yetersizligi (dis pazarda) 94 29% 
Enerji yetersizligi 22 7% 
Mevsimlik çalisma 47 14% 
Diger 57 17% 

 

Tam kapasite ile çalismayan 326 firmaya çalisamama nedeni soruldugunda % 68’i iç pazardaki 
talep yetersizligini, %29’u dis pazardaki talep yetersizligini, %27’si mali imkansizliklari, %17’si isçilerle ilgili 
meseleleri neden olarak göstermislerdir (Tablo: 1) 

 

Tablo 2: Kapasite Kullanim Orani 
(1) Oran (2)Frekans (3) % Dagilim 4- Geçerli % Dagilim (5)   1x4 

3 1 0,40 0,50 1,50 
10 4 1,60 1,90 19,00 
20 2 0,80 1,00 20,00 
25 5 2,00 2,40 60,00 
30 6 2,40 2,90 87,00 
40 7 2,80 3,30 132,00 
45 1 0,40 0,50 22,50 
50 14 5,60 6,70 335,00 
60 25 9,90 12,00 720,00 
65 8 3,20 3,80 247,00 
70 30 11,90 14,40 1008,00 
72 5 2,00 2,40 172,80 
75 2 0,80 1,00 75,00 
80 6 2,40 2,90 232,00 
95 1 0,40 0,50 47,50 
100 92 36,50 44,00 4400,00 

Cevaplayan KOBI 209 82,90 100,00 7579,30 
Cevapsiz 43 17,10   
Toplam KOBI 252 100,00   
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Sinop, Samsun, Amasya ve Tokat illerinde KOBI’lerin Kapasite kullanim oranlarini belirlemeye 
yönelik soruya cevap veren 209 KOBI’nin %44’ü tam kapasite ile çalismaktadirlar (Tablo 2). KOBI’lerin 
%14,4’ü yüzde 70 kapasite ile, %12’si yüzde 60 kapasite ile, %6.7’si de yüzde 50 kapasite ile 
çalismaktadir. Agirlikli ortalamalarinin dagilimina bakild iginda ise KOBI’lerin ortalama kapasite kullanim 
orani %36.26 gibi çok düsük bir rakam çikmaktadir (7579,30/209=%36,26).  

Eksik kapasite ile çalismanin nedenleri olarak ise talep yetersizligi, finansal yetersizlik, hammadde 
yetersizligi, isçilik sorunlari ve teknolojik yetersizlik siralanmaktadir (Tablo 2). 

Denizli ve Orta Karadeniz bölgesi kiyaslandiginda kapasite kullanim oraninin Denizli’de %50’nin 
üzerinde olmasina karsin, Orta Karadeniz bölgesinde oldukça %50’nin altinda oldukça düsük olarak 
görülmektedir. 
3.3. KOBI’lerin En Önemli Sorunlari 

Sinop, Samsun, Amasya ve Tokat illerinde KOBI’lerin en önemli sorunlari tespit edilmek amaciyla, 
bu sorunlari sorulmus ve önem sirasina göre siralamalari istenmistir.  KOBI’lerin kredi temini sorunu  
%35,11 ile birinci sirayi almaktadir. Bunu %14,95 ile pazarlama sorunu, %14,66 ile nitelikli eleman sorunu, 
%12,24 ile özkaynak sorunu izlemektedir. KOBI’lerin %7,53’ü hammadde tedarik sorununu, %6,7’si ise 
egitim sorununu en önemli sorun olarak görmektedir. (Tablo.3) 

 
Tablo.3. KOBI’lerin En Önemli Sorunlari 

 En Önemli Sorunlar 1.Sira 
F 

2.Sira 
F 

3.Sira 
F 

4.Sira 
F 

5.Sira 
F 

Ag. 
Top. 

Ag.ort.% 
Dagilimi 

Yönetici ve yönetim sorunu 17 16 7 6 0 1,1607 0,0774 
Nitelikli eleman sorunu 54 12 22 1 0 2,1987 0,1466 
Öz kaynak sorunu 24 25 17 1 5 1,8354 0,1224 
Pazarlama sorunu 39 32 6 7 8 2,2424 0,1495 
Hammadde tedarik sorunu 10 19 5 9 0 1,1294 0,0753 
Egitim sorunu 19 2 2 7 4 1,0044 0,0670 
Kredi temini sorunu 75 137 18 12 5 5,2662 0,3511 
Yok 8 0 0 0 0 0,1626 0,0108 
Cevaplayan KOBI 246 143 77 43 22 15,00 1,00 
Cevapsiz 6 109 175 209 230   
Toplam KOBI 252 252 252 252 252   
 
3.5. Yeni Teknoloji Kullanimi. 

- Denizli imalat sanayindeki firma yöneticilerine Isyerinizin faaliyet gösterdigi sektörde kullanilan 
yeni teknolojiler hakkinda bilginiz var mi? sorusu soruldugunda %90 bilgi sahibi olduklarini %10’luk bir 
kismi da bilgi sahibi olmadigi belirtmislerdir. Firmanizin kullandigi teknolojinin sektör ortalamasina göre 
durumlari soruldugunda ise %43’ü daha yeni oldugunu, %36’si ayni oldugunu ve %11’ide daha eski 
oldugunu belirtmislerdir. Bu firmalarin aldiklari makinelerin %90’i 1-4 yas arasinda oldugunu belirtmislerdir.  

Tablo 8. Teknoloji Düzeyi 
 Teknoloji Düzeyi Frekans Dagilim % Geçerli  % 
Geleneksel 63 25,0 27,3 
Modern tek.geçme asamasi 108 42,9 46,8 
Modern 60 23,8 26,0 
Cevaplayan KOBI 231 91,7 100,0 
Cevapsiz 21 8,3  
Toplam KOBI 252 100,0  
 

Tablo 8’de görüldügü gibi, gelisen teknoloji ve artan rekabete karsin ayakta kalabilmeleri için 
KOBI’lerin halen kullanmakta olduklari teknoloji %46,8 ile modern teknolojiye geçme asamasindadir. 
KOBI’lerin %27.3’ü hala geleneksel teknolojiyi kullanmakta olduklarini, %26’si ise modern teknolojiye sahip 
olduklarini belirtmislerdir.    

Modern teknolojiye sahip olmayan KOBI’ler, bunun nedenleri olarak %37,77 ile sermaye 
yetersizligini, %28,73 ile is yeri fiziki kosullarinin uygun olmamasini, %23,83 ile yetismis eleman eksikligini 
ve %9,67 ile de talebin yeterli olmayisini göstermislerdir (Tablo 9).  
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Tablo 9. Gelismis Teknolojiye Geçmeyi Engelleyen Faktörler 
Gelismis Teknolojiye Geçmeyi Engelleyen 
Faktörler 

1.Sira 
F 

% 
Dag. 

Geçerli 
% Dag. 

2.Sira 
F 

% 
Dag. 

Geçerli 
% Dag. 

Ag. 
Top. 

Ag.ort.% 
Dagilimi 

Talebin yeterli olmayisi 25 9,9 14,5    0,290 0,0967 
Sermaye yetersizligi 67 26,6 39,0 6 2,4 35,3 1,133 0,3777 
Yetismis eleman eksikligi 16 6,3 9,3 9 3,6 52,9 0,715 0,2383 
Is yeri fiziki kosullarinin uygun olmayisi 64 25,4 37,2 2 ,8 11,8 0,862 0,2873 
Cevaplayan KOBI 172 68,3 100,0 17 6,7 100,0 3,00 1,00 
Cevapsiz 80 31,7  235 93,3    
Toplam KOBI 252 100,0  252 100,0    
 
3.6. Rekabet Durumlari 

- Denizli’deki bulunan 9+ isçi çalistiran KOBI’lerin %46’si ürünlerini ihracat etmektedir. Firmalara 
AB üyesi ülkelerle hangi faktörlere göre rekabet edebilirsiniz soruldugunda %80’i ürün kalitesi, %75’i is 
gücü maliyeti, konularinda rekabet edebilecegini belirtmislerdir.  

- Bu firmalarin %92’si döviz kuru politikalari, %90’i yürürlükteki mevzuat, %88’i enerji fiyatlari, 
%85’i finansman imkanlari ve %71’i de dis pazarlar konusundaki bilgi düzeyi konusunda rekabet 
edemeyecegini belirtmislerdir. 

- Hammadde fiyatlari, kalifiye is gücü, teknolojik düzey, isletme kapasitesi ve tasima giderleri 
konularinda yaklasik olarak yari yariya bir rekabet düzeyinde olduklarini belirtmislerdir. (Tablo.4) 

 
Tablo.4. KOBI lerin AB üyesi isyerleri ile asagidaki faktörlere göre rekabet edebilirlik dagilimi 
Rekabet faktörleri Rekabet edebiliriz Rekabet edemeyiz  
Hammadde fiyatlari Sayi 248 212 
  % 54% 46% 
Isgücü maliyeti Sayi 345 115 
  % 75% 25% 
Kalifiye isgücü Sayi 252 209 
  % 55% 45% 
Finansman imkanlari Sayi 70 389 
  % 15% 85% 
Döviz kuru politikalari Sayi 37 421 
  % 8% 92% 
Dis pazarlar konusundaki bilgi düzeyi Sayi 131 327 
  % 29% 71% 
Teknolojik düzey Sayi 194 265 
  % 42% 58% 
Isletme kapasitesi Sayi 245 210 
  % 54% 46% 
Ürün kalitesi Sayi 364 94 
  % 80% 20% 
Enerji fiyatlari Sayi 54 402 
  % 12% 88% 
Tasima (navlun) giderleri Sayi 158 299 
  % 35% 65% 
Yürürlükteki mevzuat Sayi 48 408 
  % 10% 90% 

 
3.7. Ihracat Durumlari 

- Tablo 5’de görüldügü gibi KOBI’lerin %82.3’ü ihracat yapmamakta, sadece %17,7 ihracat 
faaliyetinde bulunmaktadir.  
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Tablo.5 Ihracat Yapilma Durumu 
Ihracat Yapilma 
Durumu 

Frekans Dagilim  
% 

Geçerli   
% Dag. 

Yapmiyorum 205 81,3 82,3 
Dogrudan Kendi Firmam Araciligi ile 21 8,3 8,4 
Baska Sirket Araciligi ile 23 9,1 9,2 
Cevaplayan KOBI 249 98,8 100,0 
Cevapsiz 3 1,2  
Toplam KOBI 252 100,0  

 
- Ihracat yapmadiklarini belirten KOBI’ler buna neden olarak %24 ile finansman güçlügü %20 ile 

dis pazarlama bilgi eksikligi, %16 ile üretim yetersizligi ve iskolunun bulundugu sektör ve %12 ile rekabet 
güçlügü olarak siralamaktadirlar (Tablo.6).  

 
Tablo 6. Ihracat Faaliyetinde Bulunmama Nedenleri 

Ihracat Faaliyetinde  
Bulunmama Nedenleri. 

1.Sira 
F 

% 
Dag. 

Geçerli 
% Dag. 

2.Sira 
F 

% 
Dag. 

Geçerli 
% Dag. 

Ag. 
Top. 

Ag.ort.% 
Dag. 

Iç pazar kosullarinin uygunsuzlugu 28 11,1 15,4 0 0 0 0,3077 0,10 
Üretim yetersizligi 34 13,5 18,7 1 ,4 10,0 0,4736 0,16 
Finansman güçlülügü 19 7,5 10,4 5 2,0 50,0 0,7088 0,24 
Dis pazarlamada bilgi eksikligi 37 14,7 20,3 2 ,8 20,0 0,6066 0,20 
Rekabet güçlügü 15 6,0 8,2 2 ,8 20,0 0,3648 0,12 
Diger, belirtiniz: 6 2,4 3,3 0 0 0 0,0659 0,02 
Is kolu nedeniyle 43 17,1 23,6 0 0 0 0,4725 0,16 
Cevaplayan KOBI 182 72,2 100,0 10 4,0 100,0 3,00 1,00 
Cevapsiz 70 27,8  242 96,0    
Toplam KOBI 252 100,0  252 100,0    

 
- Ihracat yapan firmalarin %40,5’inin sorunu bulunmamaktadir. Sorun yasayanlar ise ihracatta 

karsilastiklari sorunlari ise su sekilde siralamislardir; %32,7’si mevzuat ilgili sorunlar yasamaktadir. Ihracat 
yapan KOBI’lerin %14,4 ihracatta nitelikli eleman sorunu, %12,4’ü ise yabanci dil sorunu yasadiklarini 
belirtmislerdir (Tablo 7).  

 
Tablo 7. Ihracatta Karsilasilan Sorunlar 

Ihracatta Karsilasilan 
Sorunlar 

1.Sira 
F 

% 
Dag. 

Geçerli 
% Dag. 

2.Sira 
F 

% 
Dag. 

Geçerli 
% Dag. 

Ag. 
Top. 

Ag.ort.% 
Dagilimi 

Mevzuat 8 3,2 15,7 6 2,4 66,7 0,981 0,327 
Yabanci dil sorunu 1 0,4 2,0 3 1,2 33,3 0,372 0,124 
Nitelikli uzman eksikligi 11 4,4 21,6 0 0 0 0,432 0,144 
Sorun yok 31 12,3 60,8 0 0 0 1,215 0,405 
Cevaplayan KOBI 51 20,2 100,0 9 3,6 100,0 3,00 1,00 
Cevapsiz 201 79,8  243 96,4    
Toplam KOBI 252 100,0  252 100,0    

 
4. SONUÇ 

Avrupa birligine uyum sürecinde Denizli, Sinop, Samsun, Amasya ve Tokat illerinde kobi’ler 
üzerinde yapmis oldugumuz çalismalarda Denizli ilindeki kobilerin %27’sinin tam kapasite ile çalistigi, 
Sinop, Samsun, Amasya ve Tokat illerinde ise %44’ünün tam kapasite ile çalistiklari tespit edilmistir. Ancak 
ortalama kapasite kullanim orani incelendiginde ise Denizli’deki KOBI’lerin kapasite kullanim orani daha 
yüksektir. Bu firmalarin rekabet kosullari; finansman, pazarlama, teknolojik, is gücü ve hammadde temini 
olarak sorgulandiginda bütün illerde finansman imkani ilk sirada, pazarlama ve teknolojik düzey rekabet 
konusunda ikinci sirada, kalifiye is gücü ve hammadde temini ise üçüncü sirada yer almaktadir. Bu firmalar 
ürün kalitesi ve is gücü maliyeti konularinda rekabet edilebilirlik konusunda kendilerini yeterli 
bulmaktadirlar. 
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Ihracat durumlarina baktigimizda Denizlide bulunan 9+ üstünde eleman çalistiran kobi’lerin 
%46’si ürünlerini ihracat etmektedir. Sinop, Samsun, Amasya ve Tokat illerinde ise kobi’lerin %18’i 
ürünlerini ihracat etmektedir. Tüm illerde Ihracat da yasana en önemli sorun olarak finansman sorunu 
gelmektedir. Ikinci en büyük sorun olarak dis pazar konusunda bilgi düzeyinin düsük olmasi gelmektedir. 
Üçüncü en büyük sorun ihracat yaparken karsilarina çikan mevzuat sorunu gelmektedir. Bu sorunlar AB 
giris sürecine girmis olan ülkemizdeki firmalar için dis pazarda rekabet gülcügüne neden olmaktadir. Ayrica 
teknolojik açidan rekabet edebilme üstünlükleri bulunmamaktadir. Farkli illerde yapilan KOBI’lerin rekabet 
gücünü etkileyecek kapasite ve teknoloji sorunlari incelendiginde benzer sonuçlar alinmistir.  

AB sürecinde, Türkiye’de uyan dönemli teknoloji politikalari içersinde öncelikle egitime ve AR-
GE’ye ayrilan kaynaklarin AB düzeyine getirilmesi için gerekenler yapilmali ve sektörel AR-Ge merkezleri 
yayginlastirilmalidir. KOSGEB ve TÜBITAK’in teknoloji gelistirme ve üniversite sanayi isbirligi programlari 
hala sinirli sayida hayata geçirilmistir. Bu amaçla üniversite-sanayi isbirligine önem verilerek, Türkiye’de 
teknopark ve teknoloji enstitüleri,  KOBI’lere teknoloji gelistirmeleri ve hizmetlerden daha fazla 
faydalanabilecek sekilde düzenlenmeli ve sayilari arttirilmalidir.  
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ÖZET 

Firmalarin rekabet gücünü artirmalari için kaynaklarini etkin kullanmalari gerektigi bilinmektedir. 
Son yillarda, bilgi ve iletisim teknolojisindeki gelismelerle birlikte firma kaynaklarinin planlanmasi 
çerçevesinde, firma stok seviyelerinin minimum düzeyde tutulmasi hatta mümkünse sifir stok ile çalisilmasi 
önemli hedeflerden biri haline gelmistir. Tüm teknolojik gelismelere ragmen bir çok sektörde firma 
kaynaklarinin önemli bir kismi stoklarda bekletilmektedir. Bu çalismada, KOBI kaynaklarinin önemli bir 
kismini olusturan stoklarin kontrolünde çok kriterli karar verme modellerinden biri olan hedef programlama 
modeli kullanilmakta ve uygulama yapilan KOBI’de mevcut stok kontrolü yöntemi sonuçlari ile hedef 
programlama modelinin sonuçlari karsilastirilmaktadir. 
 Anahtar Kelimeler: Stok Kontrolü, Çok Kriterli Karar Verme, Hedef Programlama.  
 
GIRIS 

Global rekabette basari saglamada ülkelerin ihtiyaci, saglam yapili küçük isletmeler toplulugudur. 
Ülke sermayesinin verimliliginin artirilmasinda KOBI verimliginin artirilmasinin büyük payi vardir. Girdi 
basina ortaya konan çikti olarak tanimlanan verimlilik, birçok ülkenin önemli bir sorunudur. Verimliligin 
tanimindaki girdi ve çikti degiskenleri amaca göre farklilik gösterebilmektedir. KOBI’lerin kisitli olanaklarla 
verimli çalismalari girdi ve çikti oranlamasi anlaminda kaynaklarini etkin kullanmalarina baglidir. 

KOBI’lerin kullanilmayan stoklar ile güçlü yapi kazanmalari oldukça zor olmaktadir. Ancak 
materyallerin, parçalarin ve endüstriyel mallarin stoklanmasi rasyonel bir üretim ya da pazarlama sistemini 
olanakli kilmaktadir (Demir, Gümüsoglu, 2003; 620). Isletmelerin üretim sistemindeki degiskenlikler, 
mamul çesidindeki artis, tedarik, talep ve imalata iliskin belirsizlik ve aralarindaki iliskinin karmasikligi, stok 
bulundurmayi zorunlu kilmaktadir (Kobu, 1996; 281). KOBI’lerin kisitli olanaklarla çalismalari ve zor 
sartlarda rekabet etmelerinden dolayi stok kontrolünün tek kriterli olarak degil de çok kriterli bir sorun 
olarak ele alinip analiz edilmesini gerekli kilmaktadir. 

Isletmelerin verimliliklerini arttirabilmeleri için; minimum üretim maliyetini, minimum stok 
yatirimini, minimum dagitim maliyetini ve en iyi müsteri hizmetini saglamalari gerekmektedir. Fakat bu dört 
ayri amaç ayni zamanda üretim, finans ve pazarlama fonksiyonlari arasinda çatismayi da beraberinde 
getirmektedir (Arnold, Chapman, 2004; 9). Isletmelerin bu çatisan amaçlara eszamanli olarak ulasmalarini 
saglayacak optimal karari vermelerinde dogrusal programlama gibi tek bir amaca sahip matematiksel 
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modeller yetersiz kalmakta ve çok kriterli karar verme modellerinden biri olan hedef programlama bu 
çatisan amaçlarin optimize edilmesinde fayda saglayabilmektedir. Bu dogrultuda uygulamanin temel modeli 
olan hedef programlama kisaca ele alinacak ve daha sonra bir KOBI’nin stok kontrolü sorunu ortaya 
konulan hedef programlama modeli ile çözülecektir. 
 
HEDEF PROGRAMLAMA 

Hedef programlama, çok sayida çatisan amaca sahip karmasik karar problemlerinin çözümü için 
en uygun, esnek ve güçlü tekniktir (Lee, Moore, 1975; 198). Çok kriterli karar verme (MCDM) tekniklerinde 
en önemli adimlardan biri, 1950’li yillarda Abraham Charnes ve William W. Cooper’in hedef programlama 
modelini formüle etmeleridir. Charnes ve arkadaslari ayni anda ulasamayacaklari birden çok hedefe en 
yakin bir çözüm bulmak istemisler ve bu hedeflere en yakin çözümü verecek modeli gelistirmislerdir. 1965 
yilinda Ijiri, ilk olarak hedef programlamada önceliklerin belirlenmesi kavramini ortaya koymustur. Diger bir 
önemli gelisme, Lee tarafindan, 1972 yilinda hedef programlama çözümünde simpleks yönteminin 
uygulandigi bilgisayar kodlamasinin yapilmis olmasidir. Daha sonra 1976 yilinda, Ignizio hedef 
programlamayi özel problemlerin çözümü için birçok alana uygulamis ve büyük problemlerin çözümüne 
uygulanmasi amaciyla arastirmalar yapmistir. Hedef programlama modelinin gelismesinde rol oynayan en 
önemli çalismalari, Ignizio ve Cavalier(1994), Romero(1991), Schniederjans(1995) ve Tamiz(1998) 
gerçeklestirmistir. Charnes ve Cooper(1977) hedef programlama ve çok amaçli optimizasyon arasindaki 
baglantiyi ortaya koymustur. Romero(1991), Tamiz v.d.(1995), Schniederjans(1995), Tamiz ve 
Jones(1997)’a göre hedef programlama, çok amaçli programlama metotlarindan en bilinen metottur. Hedef 
programlamanin bu kadar popüler olmasinin nedeni kolay anlasilabilir olmasi ve uygulamasinin kolay 
olmasidir, çünkü, hedef programlama çok sayida etkin çözüm algoritmasinin kullanilabildigi dogrusal 
matematiksel programlamanin gelistirilmis bir biçimidir (Aouni, Kettani, 2001; 226).  

Hedef programlama modeli, Lee(1972, 1973), Lee ve Clayton(1972), Lee v.d.(1978) ve 
Ignizio(1978) tarafindan yapilan uygulamalarla daha popüler hale gelmistir. Gerçek isletme sorunlarinda 
hedef programlama modelinin kullanildigi baslica uygulama alanlari asagidaki sekilde belirtilmektedir (Lee, 
1979; 2): 
ü Reklam programlarinin planlanmasi 
ü Isgücü planlamasi 
ü Üretim planlamasi 
ü Akademik planlama 
ü Finansal analiz 
ü Ekonomik politika analizleri 
ü Ulastirma ve lojistik 
ü Pazarlama stratejilerinin planlanmasi 
ü Çevrenin korunmasi 
ü Saglik hizmetlerinin planlanmasi  
ü Kisitli kaynaklarin optimal dagitiminin yapilmasi  
ü Kurulus yeri seçimi  
ü Kamu sektöründeki kurumlarda ve kar amaçli olmayan isletmelerde politika analizlerinin yapilmasi 

(Lee, Moore, 1975; 228). 
ü Ulastirma ve isyeri düzeni,  
ü Tedarik zincirinde materyal alim kararlarinin gerçeklestirilmesinde interaktif hedef 

programlamanin kullanilmasi (Karpak v.d., 2001; 209),  
Isletmelerin üretim ve stok kontrolü sorunlarinin çözümünde kantitatif karar verme tekniklerinden, en 

çok dogrusal programlama modeli (Winston, 2004; 100; Silver , v.d., 1998; 574) ve dinamik programlama 
modeli (Özdemir, 2004; 98) kullanilmaktadir. Stok kontrolü sorununun çözümünde hedef programlama 
modelini, 1969 yilinda Jaaskelainen, Veikko, 1980 yilinda Kendall, Keneth E. ve Lee, Sang M., 1991 yilinda 
Golany, Boaz, Yadin, Micha ve Learner, Oded, 1997 yilinda Nagarur, Nagen, Vrat, Prem ve Duongsuwan, 
Wanchai kullanmislardir. 

Hedef programlamanin genel uygulama alanlari ve üretim-stok kontrolü üzerine yapilan çalismalara 
degindikten sonra, asagida hedef programlamanin genel biçimi ve formülü ele alinmakta ve KOBI 
uygulamasi gösterilmektedir. 
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Hedef programlamada en çok yapilan siniflandirmalardan biri hedeflerin önemlerinin nasil 
karsilastirildigina göre yapilan siniflandirmadir (Hillier, Lieberman, 1996;285 ve Lee, Moore, 1975; 203): 

1. Öncelik düzeylerinin belirlenmedigi hedef programlama (Non Preemptive Hedef Programlama): Bu 
modellerde tüm hedefler kabaca karsilastirilabilir öneme sahiptir.  
2. Öncelik düzeylerinin belirlenebildigi hedef programlama (Preemptive Hedef Programlama): Bu 
modellerde ise hedeflerin öncelik düzeylerinin bir hiyerarsik sirasi vardir. Böylece birincil derecede 
öneme sahip olan hedefler ilk olarak dikkate alinmaktadir, ikincil derecede önemli hedefler ikinci 
öncelik düzeyine sahiptirler ve birincil hedeflerden sonra analiz edilmektedirler ve böyle devam edecek 
sekilde hedeflerin önceligi siralanabilmektedir. Hedefler çesitli önem derecelerine ayrilmis ise öncelik 
düzeyleri faktörü Pj (j=1,2,...,k) negatif ve/veya pozitif sapma degiskenlerine atanmaktadir. Bu öncelik 
faktörleri arasinda P1>>>P2>>>P3...Pj>>>Pj+1 iliskisi bulunmaktadir. Burada verilen “>>>” gösterimi 
çok daha büyük olma durumunu ifade etmektedir. Bu faktörlerin agirligi ne olursa olsun yani katsayisi 
ne kadar büyük olursa olsun birinci öncelikli hedef her zaman çok yüksek deger almaktadir.  
Hedef programlama formülünde amaç, hedefe atanan önceligi baz alarak belirlenen hedeflerden 

sapmalari minimize etmektir. Hedef programlamada sapma degiskenleri negatif sapma d - ve pozitif sapma 
d+ olarak ifade edilmektedir. Eger belirli bir hedef, negatif sapmayi minimize etmekle ilgili ise d - amaç 
fonksiyonunun bir parçasini olusturmaktadir. Benzer sekilde pozitif bir sapmayi minimize etmekle 
ilgileniliyorsa d+ amaç fonksiyonunun bir parçasini olusturmaktadir. Herhangi bir hedeften negatif sapma 
varsa pozitif sapma yoktur ve tersi de dogrudur. Diger bir deyisle d -.  d+=0 olmaktadir. Hedef 
programlamanin sapma degiskenleri, dogrusal programlamanin simpleks algoritmasindaki bosluk 
degiskenlerinin yerini almaktadir. Bu çalismada KOBI’nin bir ürün için üretim stok analizi önceliklerin 
belirlendigi hedef programlama modeli ile olusturulmaktadir. 
 
UYGULAMA 

Çalismanin bu bölümünde masa örtüsü üreten ve yurtiçi ve yurtdisinda önemli pazar payina sahip 
bir KOBI’nin stok kontrolüne yönelik almasi gereken kararlarda çok kriterli modellerden biri olan hedef 
programlama modelinin kullanilmasina iliskin bir uygulama gerçeklestirilmistir. Elde edilen sonuçlarla 
firmanin mevcut stok kontrol politikasi karsilastirilarak modelin sagladigi avantaj ve dezavantajlar ele 
alinmistir. 

1996 yilinda PVC masa örtüsü sektöründe ithalat ve ihracat firmasi olarak kurulan firmanin 
ürettigi masa örtüleri yurtiçinde büyük bayiler araciligiyla farkli sehirlerdeki küçük bayilere ve satis 
birimlerine ulastirilmaktadir. Yutdisinda ise Almanya, Macaristan, Romanya, Cezayir, Israil, Polonya, 
Slovakya, Isveç, Ispanya, Belçika, Hirvatistan gibi pekçok ülkeye ürünlerini sunan firma HEIM Textile Fuari 
gibi çesitli tekstil fuarlarinda da ürünlerini tanitma firsati bulmustur. 5000 metrekare kapali alan üzerine 
kurulu olan firma toplam 45 çalisani ile yurtiçi ve yutdisindaki müsterilerine ürünlerini sunmak üzere 
üretimi gerçeklestirmektedir. Firmanin 5 ana makinesi vardir. Bunlar PVC üretim makinesi, baski makinesi, 
laminasyon makinesi, kalite kontrol ve kesim makinesi ve de paketleme tezgahidir.  

Firmanin ürettigi masa örtüleri 3 ana grupta toplanmaktadir. Bu gruplarda ise farkli desen, renk, 
kenar kesimi, ve farkli boyutlardaki paketleme biçimleri ile çok sayida ürün yer almaktadir. Bu 3 ürün 
grubundan 2005 yili verilerine göre en çok talep edilen ürün grubu çift tarafli masa örtüleridir. Çift tarafli 
masa örtüleri 20metre × 140 santimetre ölçülerinde kesilerek rulo biçiminde stoklanmaktadir. Firmanin bu 
ürün grubuna iliskin üretim, stok ve talep bilgileri asagida verilmektedir. Çalismada Mayis, Haziran ve 
Temmuz aylarina iliskin üretim ve stok kontrol analizi yapilmaktadir. 
Firma Verileri 
ü Firmanin aylik stoklama kapasitesi 3000 rulodur. 
ü Mayis ayi baslangiç stoku 3000 rulodur. 
ü Ürünün birim stoklama maliyeti 8 YTL ve birim satis fiyati 100 YTL’dir. 
ü Ürüne iliskin aylik talep miktarlari sirasiyla  9500, 12000 ve 7000 rulodur. 
ü Normal mesaiyle üretim kapasitesinin üzerindeki miktarlarda talebi karsilayabilmek için firma fazla 

mesaiyle üretim gerçeklestirebilmektedir. 
ü Firma her ay normal mesaiyle maksimum 8 saat çalisarak toplam 7200 rulo üretebilmektedir. 
ü Normal mesaide üretim yapilmasi halinde birim üretim maliyeti 40 YTL’dir. 
ü Fazla mesaiyle üretim yapilmasi durumunda ise birim üretim maliyeti 50 YTL olmaktadir. 
ü Firma her ay fazla mesaiyle maksimum 4 saat çalisarak toplam 3600 rulo üretebilmektedir. 
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Belirtilen firma verilerine göre degiskenler tanimlanmakta ve varsayimlar, hedef kisitlari, üretim 
kisitlari, hedef degerleri, bu hedeflere iliskin öncelik ve agirlik degerleri belirlenmekte ve hedef 
programlama modeli ortaya konulmaktadir. 
Degiskenler, Sabitler ve Katsayilar 

a
tx : t. periyotta normal mesaiyle üretilen miktar 
b
tx : t . periyotta fazla mesaiyle üretilen miktar 

ti : t .periyottaki dönem sonu stoku 

1−ti : t.periyottaki dönem basi stoku 
−
jd : j. hedeften negatif sapma 

+
jd : j. hedeften pozitif sapma 

kP : Hedefin k. öncelik derecesi 
−
jw : j. hedeften negatif sapmanin agirligi 

+
jw : j. hedeften pozitif sapmanin agirligi 

tC : t . periyottaki talep miktari 

I : Aylik dönem sonu envanter miktari hedefi 
K : Aylik kar hedefi 
M : Aylik fazla mesaiyle üretim maliyeti hedefi 

aX : Firmanin her ay normal mesaiyle üretebilecegi maksimum üretim miktari 
bX : Firmanin her ay fazla mesaiyle üretebilecegi maksimum üretim miktari 

r : Fiyatin yüzdesi olarak ifade edilen stoklama maliyeti 

tp : Ürünün t. periyottaki birim satis fiyati 
a
tv : t . periyotta normal mesaiyle birim üretim maliyeti 
b
tv : t . periyotta fazla mesaiyle birim üretim maliyeti 

th : t . periyottaki birim stoklama maliyeti 

n : Toplam dönem sayisi. 
Varsayimlar 
1. Ürünlere iliskin birim stoklama ve birim üretim (normal ve fazla mesai) maliyetleri ile birim fiyatlarin üç 
dönemde de ayni oldugu, degismedigi varsayilmaktadir. Diger bir ifadeyle, 

pppp === 321 , aaaa vvvv === 321 , bbbb vvvv === 321  ve hhhh === 321  ’dir.  

2. Üretim sürecindeki yillik sabit üretim maliyetleri, hesaplamalar sadece üç aylik dönem için 
gerçeklestirildiginden göz ardi edilmistir.  
Hedef Kisitlari 
Firmanin stok kontrolüne yönelik 9 hedefi vardir;  
1. Aylik Stok Kapasitesini Asmama Hedefleri (t=1,2,3 için toplam 3 hedef) 

Iit ≤  (t=1,2,3) 

2. Toplam Stoklama Maliyetini Minimize Etme Hedefi 

∑∑
==

≤
n

t
t

n

t
t Cprih

11
...  

3. Net Kari Maksimize Etme Hedefi 

KihxvxvCp
n

t
t

n

t

b
t

ba
t

a
n

t
t ≥−+− ∑∑∑

=== 111
....  

4. Aylik Ürün Talebini Karsilama Hedefleri (t=1,2,3 için toplam 3 hedef) 

t
b
t

a
ttt ixxiC −++= −1  (t=1,2,3) 
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5. Fazla Mesaiyle Gerçeklestirilen Üretim Maliyetini Minimize Etme Hedefi 

Mxv
n

t

b
t

b ≤∑
=1

.  

Üretim Kisitlari 
1. Normal mesaiyle aylik üretim kisitlari 

aa
t Xx ≤  (t=1,2,3) 

2. Fazla mesaiyle aylik üretim kisitlari 
bb

t Xx ≤  (t=1,2,3) 

Hedef Degerleri 
a.Her ay maksimum 3000 rulo stok bulundurulmasi )3000( =I . 

b.Toplam stoklama maliyetinin en fazla, satis gelirinin %2’si kadar olmasi )02,0( =r . 

c. Elde edilen net karin en az 1.400.000 YTL olmasi )1400000( =K . 

d.Aylik ürün taleplerinin tamamen karsilanmasi )7000,12000,9500( 321 === CCC . 

e.Fazla mesaiyle gerçeklestirilen üretimin maliyetinin maksimum 180.000 YTL olmasi )180000( =M . 

Hedeflere Iliskin Öncelik Degerleri ve Agirliklar 
Firma yetkililerinin fikir ve görüsleri dogrultusunda, firma verileri ve yapisi da göz önünde 

bulundurularak, hedeflere verilmesi gereken öncelikler ve agirliklar saptanmistir. Isletmenin toplam 9 
hedefi 4 farkli öncelik düzeyinde ele alinirken bu hedeflerden sapmalarin agirliklari ise sadece 3 hedeften 
negatif veya pozitif sapmalar için verilmistir. Degerleri belirtilmeyen sapmalar için agirliklar 1 olarak 
alinmistir. 
P1: Stok Kapasitesini Asmamak 
P2: Toplam Stoklama Maliyetini Minimize Etmek 
P2: Net Kari Maksimize Etmek 
P3: Ürün Talebini Karsilamak 
P4: Fazla Mesaiyle Gerçeklestirilen Üretim Maliyetini Minimize Etmek 

2 ,3 ,2 774 === +−+ www  

Hedef Programlama Modeli 
Belirlenen kisitlar ile hedef ve hedeflerin öncelik degerlerine göre ve yukarida tanimlanan 

degiskenler kullanilarak kurulan hedef programlama modeli asagida yer almaktadir; 
Amaç Fonksiyonu 

∑ ∑
= =

++−− +=
k

k

j

j
jjjjk dwdwPZ

1 1
min )(  

Hedef Kisitlari 

Iddi jjt =−+ +−  (t=1,2,3) 

∑∑
=
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=
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n

t
tjj

n

t
t Cprddih

11
...   

KddihxvxvCp jj

n

t
t

n

t

b
t
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t

a
n

t
t =−+−+− +−
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∑∑∑

111
....   

tjjt
b
t

a
tt Cddixxi =−+−++ +−

−1  (t=1,2,3) 

Mddxv jj

n

t

b
t

b =−+ +−

=
∑

1
.  

Üretim Kisitlari 
aa

t Xx ≤  (t=1,2,3) 
bb

t Xx ≤  (t=1,2,3) 
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Pozitiflik Kosulu 
0,,,, ≥+−

jjt
b
t

a
t ddixx  

KOBI’nin stok kontrol yönetimi için ortaya konan hedef programlama modeli firma verilerine göre 
düzenlendiginde asagidaki modele ulasilmistir; 
Amaç Fonksiyonu 

++−+−+−−++++ +++++++++++= 9488776635423211min )23()2()( dPddddddPddPdddPZ  

Hedef Kisitlari 

3000

3000

3000

333

222

111

=−+

=−+

=−+

+−

+−

+−

ddi

ddi

ddi

 

57000888 44321 =−+++ +− ddiii  

14000008885050504040402850000 55321321321 =−+−−−−−−−−− +− ddiiixxxxxx bbbaaa  

650066111 =−+−+ +− ddixx ba  

12000772221 =−+−++ +− ddixxi ba  

7000883332 =−+−++ +− ddixxi ba  

180000505050 99321 =−+++ +− ddxxx bbb  

Üretim Kisitlari 

7200

7200

7200

3

2

1

≤

≤

≤

a

a

a

x

x

x
 

3600

3600

3600

3

2

1

≤

≤

≤

b

b

b

x

x

x
 

Pozitiflik Kosulu 

0,,,,,,,, 321321321 ≥iiixxxxxx bbbaaa  

0,,,,,,,,,,,,,,,,, 998877665544332211 ≥+−+−+−+−+−+−+−+−+− dddddddddddddddddd  

Çift tarafli masa örtüsü ürününün 3 aylik üretim stok kontrolü hedef programlama modeli DS for 
Windows programi ile çözülmüstür. Elde edilen sonuçlar asagidaki Tablo 1’de gösterilmektedir. Firmanin 
ayni 3 aylik dönemdeki gerçeklestirdigi normal mesaiyle üretim, fazla mesaiyle üretim ve dönem sonu stok 
miktarlari ile hedeflere iliskin sonuçlar Tablo 2’de verilmektedir.  

Tablo 1. Çift Tarafli Masa Örtüsüne Iliskin Hedef Programlama Modeli ile Elde Edilen  3 Aylik 
Üretim-Stok-Maliyet-Kar-Hedef  ve Hedeflerden Sapma Degerleri 

Karar Degiskenleri Miktar (Rulo) Üretim Kisitlarina Iliskin Bosluk Degerleri 
ax1
 7.200 0 

ax2  7.200 0 

ax3
 7.000 200 

bx 1
 500 3.100 

bx2
 3.600 0 

bx3
 0 3.600 

1i  1.200  

2i  0  

3i  0  
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Hedef Kisitlari Hedef Degeri Hedeften negatif 

sapma −
jd  

Hedeften pozitif 

sapma +
jd  

Mayis Sonu Stok Kapasitesini Asmamak 3.000 1.800 0 
Haziran Sonu Stok Kapasitesini Asmamak 3.000 3.000 0 
Temmuz Sonu Stok Kapasitesini Asmamak 3.000 3.000 0 
Minimum Stoklama Maliyeti 57.000 47.400 0 
Maksimum Kar 1.400.000 0 429.400 
Mayis Talebini Karsilamak 9.500 0 0 
Haziran Talebini Karsilamak 12.000 0 0 
Temmuz Talebini Karsilamak 7.000 0 0 
Fazla Mesai Üretim Maliyetinin Minimizasyonu 180.000 0 25.000 

 
Tablo 2. Çift Tarafli Masa Örtüsüne Iliskin Firmanin Gerçeklesen 3 Aylik 

Üretim-Stok-Maliyet-Kar Degerleri 
Karar Degiskenleri Miktar (Rulo) 

ax1  7.200 

ax2  7.200 

ax3  7.200 

bx1  2.300 

bx2  3.600 

bx3  0 

1i  3000 

2i  600 

3i  200 

Stoklama Maliyeti 30.400 
Kar 1.660.600 
Fazla Mesai Üretim Maliyeti 295.000 

SONUÇ VE ÖNERILER 
Üretim ve stok planlamasinin dogru yapilmasi isletme kaynaklarinin etkin kullanilmasinda önemli 

rol oynamaktadir. Bu çalismanin esas amaci, kit kaynaklarla çalisan KOBI’nin bir ürününe yönelik üretim 
stok kontrolü ve planlamasini hedef programlama modeli ile belirlemektir. Bu amaçla yapilan çalisma 
sonucunda hedef programlama modeli ile firmanin Mayis, Haziran ve Temmuz aylarindaki üretim-stok-
maliyet ve kar gibi degerleri ortaya konmustur. Hedef programlama modeli sonuçlarina göre, KOBI Mayis 
dönemine  3.000 rulo stokla basladiginda, normal mesaide  7.200 rulo üretim kapasitesinin hepsini 
kullanmali, 500 rulo fazla mesai ile üretmeli ve 9.500 rulo olan talebin tamamini karsilayarak dönem 
sonuna 1200 rulo stoklamalidir. Haziran ayinda 1.200 dönem basi stokla üretime baslayan firma normal 
mesaide tam kapasite ile 7.200 rulo üretmeli, fazla mesainin tam kapasitesi ile 3.600 rulo üretim yapmali 
ve 12.000 ruloluk talebi karsilayarak dönem sonuna stok birakmamalidir. Temmuz döneminde talebin 
düsmesine de bagli olarak 7000 rulo üretim yapmali, fazla mesaiyle üretim yapmamali ve dönem sonuna 
stok birakmamalidir. 3 aylik periyotta firmanin; toplam stoklama maliyeti 9.600 YTL, net kari 1.829.400YTL 
ve fazla mesai maliyeti 205.000 YTL olarak hesaplanmistir. Firma, stok kapasitesini 3 ayin hepsinde 
asmamaktadir. Ilk ay sadece 1.200 rulo stok bulundururken son 2 ay hiç stok bulundurmamaktadir. Firma 
yetkilileri stoklama maliyetinin 57.000 YTL’nin altinda olmasini hedeflemektedirler ve hedef programlama 
modeli ile istenmeyen pozitif sapma 0 olurken negatif sapma 47.400 YTL olarak bulunmakta, diger bir 
ifadeyle  stoklama maliyeti 9.600 YTL olmaktadir. Kar hedefi en az 1.400.000YTL olarak verilirken modelde 
bulunan 429.400 YTL’lik pozitif sapma ile sonuç bu hedefin çok üstünde, 1.829.400 YTL olarak 
bulunmaktadir. Hedef programlama modeli ile aylik talepleri karsilama hedeflerinin hepsi de tam olarak 
karsilanmaktadir. Son öncelige sahip  fazla mesai maliyetinin 180.000 YTL’nin altinda olmasi hedefi 
karsilanmamakta ve hedef  25.000YTL asilarak toplam fazla mesai  maliyeti 205.000 YTL olarak 
bulunmaktadir. 
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Firmanin ayni dönemdeki verilerine bakildiginda, normal mesai ile üretim miktarlarinin her 
dönemde 7.200 rulo olarak gerçeklestigi görülmektedir. Firma Haziran ayindaki siparis artislarina bagli 
olarak Mayis ayinda tam kapasite ile fazla mesai yaparak 3.600 rulo üretim yapmaktadir. Mayis talebini 
karsilayan firma dönem sonuna 3.000 rulo stok birakmaktadir. Haziran ayinda yine fazla mesai ile 3.600 
rulo üretim gerçeklestiren firma talebi karsiladiktan sonra dönem sonuna 600 rulo stok birakmaktadir. Son 
ay firma normal mesainin tamami ile 7.200 rulo üretip, fazla mesai yapmayarak tüm talebi karsilamakta ve 
dönem sonuna 200 rulo stokla girmektedir. Firmanin 3 aylik dönemde stoklama maliyeti 30.400 YTL, kari 
1.660.600 YTL ve fazla mesai maliyeti 295.000YTL olarak gerçeklesmektedir.  

Hedef programlama modeli, firmanin tüm hedeflerini, gerçeklesen üretim stok planina oranla çok 
yüksek oranda saglamaktadir. Her iki üretim stok planinda da talepler tam olarak karsilanmaktadir Stok 
kapasitesi her iki planda da asilmamaktadir. Stok maliyeti hedef programlama modeli ile yaklasik %68 
azaltilmaktadir. Kar ise 168.000 YTL artirilarak yaklasik % 11’lik artis saglanmaktadir. Fazla mesai 
maliyetinde ise hedef programlama modeli ile  90.000 YTL tasarruf saglanmaktadir. Hedef programlama 
modelinde sadece son ay 200 rulo az üretim yapilarak üretim kapasitesi tam kullanilmamis gibi 
görülmektedir. Buna ragmen 200 ruloluk üretim gerçeklestirilse dahi tüm hesaplamalarda hedef 
programlama modeli daha etkin bir üretim stok plani ortaya koymaktadir. 

KOBI’lerin verimliliginin artirilmasinda, tüm kaynaklarini etkin kullanilmasi gerekmektedir 
Kaynaklarin etkin kullanilmasinda yönetim bilimi ve sayisal yöntemlerin kantitatif karar verme tekniklerine 
basvurulmasi yöneticilere önemli avantajlar saglamaktadir. Çatisan çoklu amaçlari çözmede kullanilan 
hedef programlama modeli tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir KOBI’nin üretim stok planlamasinda 
daha avantajli sonuçlar vermektedir. KOBI’lerin maliyet tasarrufu saglayarak yüksek kar elde etmeleri ve 
kaynaklarini etkin kullanabilmeleri için  kantitatif karar verme modellerini firma sorunlarina uygulamalari 
gerekmektedir. 
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ÖZET 

 Gün geçtikçe art an rekabet baskisi, birbirine giderek benzeyen ürünler, düsen fiyatlar ve azalan 
kârlar firmalari yeni uygulamalar gelistirip yeni çözümler üretmeye zorlamaktadir. Bu durum, özellikle 
küresellesmeyle siddetini arttiran rekabetin getirdigi firsat ve tehditleri yönetmek zorunda kalan KOBI’leri 
yakindan ilgilendirmektedir. Bu çalismada Trabzon ilindeki ticari ve imalatçi KOBI’lerin lojistik faaliyetlerin 
yerine getirilmesinde dis kaynaktan (3PL) yararlanma özellikleri (dis kaynaktan yararlanma oranlari, dis 
kaynak kullanimina karar verme süreçleri, yararlandiklari hizmet türleri, 3PL kullanimindan elde edilen 
kazanimlar, karsilasilan problemler ve gelecek perspektifi) karsilastirmali olarak analize tabi tutulmustur.  

Anahtar Kelimeler: KOBI, Üçüncü Parti Lojistik, Dis Kaynak Kullanimi, Imalatçi ve Ticari Firma 
 
1. GIRIS 
 KOBI’ler; daha çabuk karar verme olanaklarina sahip olmalari, daha az yönetim ve genel isletme 
gideriyle çalistiklarindan hizli ve ucuz üretimde bulunabilmeleri sayesinde büyük ölçekli isletmelerin ürettigi 
mal ve hizmetleri üretip ekonomiye canlilik kazandirabilmektedirler (Çelik ve digerleri, 2002). Bununla 
birlikte artan küresellesme ve müsteri istek ve ihtiyaçlarindaki farkliliklar KOBI’leri rekabet baskisi ile de 
karsi karsiya birakmaktadir. Ayrica, Avrupa Birligi’ne tam üyelik sürecinde KOBI’ler için yeni firsat ve tehdit 
alanlarinin ortaya çikacagi görülmektedir. Özellikle birlige tam üye olunmasi durumunda mal dolasiminin 
daha kolaylasacak olmasi, rakip firmalarin nitelik ve niceliginin degismesi, artacak rekabet baskisi 
KOBI’lerin yönetmek zorunda olduklari konular arasinda bas sirayi almaktadir. Mevcut durumu irdeleyerek 
kendi üstün ve zayif yönlerini analiz eden, yenilik stratejilerine agirlik veren KOBI’ler rekabet yarisinda bir 
adim öne geçebilmektedirler. Son dönemde bu yeniliklerden biri olarak ortaya çikan lojistik, KOBI’lere 
stratejik üstünlükler saglayarak rekabet edebilme yetenegi kazandirmaktadir.   

KOBI’lerin lojistik dis kaynak kullanimi üzerine yapilan arastirmalarin sayisi az olmakla birlikte 
Halley ve Guilhon (1997) küçük isletmelerin performanslarini gelistirmek için lojistik hizmetlerden 
yararlanmalari gerektigini belirtmislerdir. Bagchi ve Virum (2000) Norveç’teki 30 KOBI üzerine yaptiklari 
çalismalarinda lojistik maliyetlerdeki %10’luk bir azalmanin aktif kârliliginda %7,8’lik bir gelisme sagladigini 
belirlemislerdir. Ercis ve digerleri (2004) tarafindan Erzurum’daki KOBI’ler üzerinde yapilan çalismada 
lojistik hizmetlerde dis kaynak kullanimina yönelmeyen firmalar bunun en önemli nedeni olarak yeterli 
imkâna sahip olmalarini ve 3PL firmasi ile çalismanin lojistik maliyetleri arttirmasini ifade etmislerdir. Baki 
(2005) tarafindan Türkiye’deki imalatçi KOBI’ler üzerinde yapilan çalismada ise firmalarin yaklasik %45’i bir 
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3PL firmasi ile lojistik hizmetlerinden yararlanma üzerine anlasma imzaladigini belirtirken en çok 
karsilasilan problemler olarak sirasiyla müsteri isteklerinin karsilanamamasi ve sözlesme sartlarina 
uyulmamasi belirtilmistir.  

Peters ve digerleri (1998) tarafindan Avrupa’nin lider imalat ve ticaret isletmelerinin yöneticileri ile 
yapilan çalismada performans tesvikleri içeren sözlesmelerin orani %47 olarak tespit edilmistir. Murphy ve 
Poist (1998), Amerika’daki imalat ve ticaret isletmelerinde görevli 425 yönetici üzerinde yürüttükleri 
arastirmalarini çesitli hipotezler üzerine kurmuslar ve mevcut 3PL kullanicilarinin sirketlerinin 3PL 
harcamalarinin gelecek yillarda artacagini belirttiklerini, çok küçük firmalarin yani sira çok büyük firmalarin 
da 3PL hizmetlerinden yararlanmama egiliminde olduklarini tespit etmislerdir. Yine ayni çalismada imalatçi 
ve ticari firmalar arasinda 3PL kullanim özellikleri arasindaki farkliliklar incelenmis ve sadece yararlanilan 
3PL hizmetlerinin toplam sayisi (imalatçi firmalar için sekiz, ticari firmalar için bes) açisindan anlamli bir 
fark bulunabilmistir. Yukarida da görüldügü gibi literatürde hem ticari hem de imalatçi KOBI’lerin lojistik 
hizmetlerde dis kaynak kullanimlari üzerine bir çalismanin yapilmamis olmasi bu çalismanin yapilmasinin 
tetikleyici unsuru olmustur.   
 
2. ARASTIRMANIN METODOLOJISI 

Ana amaci Baki ve Ar (2005), Ar ve Baki (2005) tarafindan Trabzon’daki ticari ve imalatçi KOBI’ler 
üzerine yapilan iki ayri çalismanin bulgularini karsilastirarak firmalarin 3PL kullanim özellikleri arasindaki 
benzerlik ve farkliliklari ortaya koymaktir. Elde edilen veriler SPSS 11.0 istatistik paket programinda Ki-
kare, Mann-Whitney U testleri kullanilarak analiz edilmistir.  

   
3. HIPOTEZLER 
 Murphy ve Poist (1998) tarafindan yapilan çalismada imalatçi ve ticari firmalar arasinda 3PL 
kullanim düzeyleri açisindan bir fark bulunamamistir. Yine ayni çalismada 3PL hizmetinden yararlanan ticari 
ve imalatçi KOBI’ler arasinda satis tutari, lojistik faaliyetlerin sayisi, 3PL harcamalari gibi çesitli faktörler 
esas alinarak demografik farkliliklar incelenmis ve sadece yararlanilan 3PL hizmetlerin sayisi açisindan 
anlamli bir fark bulunabilmistir. Bu çalismada imalatçi ve ticari KOBI’lerin karsilastirmasinda kullanilmak 
üzere asagidaki hipotezler kurulmustur: 
H1: Imalatçi ve ticari KOBI’ler arasinda 3PL hizmetleri kullanim orani açisindan fark vardir. 
H2: Imalatçi ve ticari KOBI’ler arasinda yararlanilan lojistik hizmetler açisindan fark vardir. 
H3: Imalatçi ve ticari KOBI’ler arasinda 3PL hizmetlerinden yararlanilan firma sayisi açisindan fark vardir. 
H4: 3PL hizmetinden yararlanan imalatçi ve ticari KOBI’ler arasinda brüt satis tutari açisindan fark vardir. 
H5: 3PL hizmetinden yararlanan imalatçi ve ticari KOBI’ler arasinda faaliyet süresi açisindan fark vardir. 
 
3. BULGULAR  
 3PL kullanim orani açisindan incelendiginde Trabzon ilindeki ticari firmalarin imalat isletmelerine 
göre daha yüksek oranda dis kaynak kullanimina yöneldikleri Tablo 1’den görülmektedir. 3PL kullanim 
orani ticari firmalarda %63,9 iken, imalat isletmelerinde %54,5’tir. Ancak, yapilan ki-kare testi sonucunda 
imalatçi ve ticari firmalar arasinda 3PL kullanimi açisindan anlamli bir fark bulunamamistir. Bu durum da H1 
hipotezinin reddini gerektirmektedir. Ayni sonuç Murphy ve Poist (1998) tarafindan yapilan çalismada da 
elde edilmistir.   
   

Tablo 1. Firma Tipi-3PL Kullanim Orani Iliskisi 
Frekans  

Firma Tipi 3PL Hizmetinden Yararlananlar 3PL Hizmetinden Yararlanmayanlar 
Imalatçi 18 (54,5) 15 (45,4) 
Ticari 23 (63,9) 13 (36,1) 
Ki-kare:  0.623    p>0.05 
 Dis kaynak kullanimina yönelmenin nedenleri ve 3PL hizmet saglayici seçim kriterlerinin her biri 
için imalatçi ve ticari KOBI’lerin ortalamalari Tablo 2’de gösterilmistir. Buna göre ticari firmalari 3PL 
kullanimina yönelten en önemli etken maliyet tasarrufu iken, imalat isletmelerinde temel faaliyetlere 
odaklanma ilk sirada yer almistir. Her iki grup için de müsteri beklentilerinin degismesi son sirada çikmistir. 
3PL hizmet saglayici seçim kriterlerine bakildiginda ise imalatçi ve ticari isletmeler arasinda çok büyük bir 
benzerlik oldugu dikkat çekmektedir. Her iki grupta da fiyat ve ödeme kosullari, maliyet ve saglanan 
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hizmetlerin genisligi ilk üç sirayi alirken bilisim teknolojilerini kullanma son sirada yer almistir. Ayrica 
yapilan Mann-Whitney U testi sonuçlarina göre; imalatçi ve ticari isletmelerin dis kaynak kullanimina 
yönelme nedenleri arasinda  uzman personel eksikligi, maliyet tasarrufu ve rekabet avantaji saglama 
açisindan anlamli bir fark varken, 3PL hizmet saglayici seçim kriterleri arasinda ise fiyat ve ödeme kosullari 
ile maliyet açisindan anlamli bir fark oldugu tespit edilmistir. 
 

Tablo 2. Karar Verme Sürecini Etkileyen Faktörler 
 ORTALAMA 
 Imalatçi Ticari 

p 

Dis Kaynak Kullanimina Yönelmenin Nedenleri  
Temel faaliyetlere odaklanma 4,05 3,87 0,863 
Uzman personel eksikligi 4,00 2,96   0,001* 
Maliyet tasarrufu 3,89 4,74   0,001* 
Rekabet avantaji saglama 3,52 2,96   0,050* 
Müsteri beklentilerinin degismesi 3,00 2,74 0,453 
3PL Hizmet Saglayici Seçim Kriterleri  
Fiyat ve ödeme kosullari 4,57 4,95   0,008* 
Maliyet 4,50 4,91   0,040* 
Saglanan hizmetlerin genisligi 4,36 4,65 0,206 
Teslimat performansi 4,15 4,47 0,266 
Tecrübe 4,00 3,39 0,548 
Referanslar 4,00 4,17 0,516 
Sirket imaji 3,94 4,08 0,779 
Hizmet kalitesi 3,73 3,69 0,906 
Kalite belgesine sahip olma 3,63 3,39 0,546 
Kültür uyumu 3,47 3,39 0,958 
Bilisim teknolojilerini kullanma 3,36 3,00 0,502 
1-Önemsiz         2-Az Önemli         3-Önemli        4-Oldukça Önemli        5-Çok Önemli           p<0,05 
  

Imalatçi ve ticari KOBI’lerin her ikisinde de dis kaynak kullanimina gidilen faaliyetler; mallarin 
tasinmasi ve hammaddenin tasinmasidir. Bununla birlikte Tablo 3’ten de görülebilecegi gibi imalatçi ve 
ticari KOBI’ler arasinda yararlanilan 3PL hizmetleri açisindan anlamli bir fark bulunamamistir ki bu durum 
H2 hipotezinin reddini gerektirmektedir. Ayrica, firmalarin yararlandiklari 3PL hizmet saglayici firma sayisina 
bakildiginda; imalat isletmelerinin agirlikli olarak (%55.5) 2-5 lojistik/nakliye firmasi ile, ticaret 
isletmelerinin çogunlugunun (%82.6) ise tek bir 3PL firmasi ile çalistigi görülmektedir. Imalatçi ve ticari 
KOBI’ler arasinda yararlanilan 3PL hizmet saglayici sayisi açisindan anlamli bir fark oldugu ki-kare analizi 
sonucunda tespit edilmistir (Tablo 4). Bu sonuç, H3 hipotezinin kabulü sonucunu dogurmaktadir.         
 

Tablo 3. Firma Tipi Yararlanilan 3PL Hizmetler Iliskisi 
Frekans  

Firma Tipi Mallarin tasinmasi Hammaddenin tasinmasi 
Imalatçi 17 (51,5) 18 (54,5) 
Ticari 25 (69,4) 22 (61,1) 
Ki-kare: 0.171       p >0.05 
 

Tablo 4. Firma Tipi Yararlanilan 3PL Hizmet Saglayici Firma Sayisi Iliskisi 
Frekans  

Firma Tipi 1 2-5 
Imalatçi 8 (44,5) 10 (55,5) 
Ticari 19 (82,6) 4 (17,4) 
Ki-kare: 6.540      p <0.05 

3PL hizmetinden yararlanan ticari ve imalatçi KOBI’ler arasinda brüt satislar ve faaliyet süresi açisindan 
farklilik olup olmadigina iliskin yapilan ki-kare analizlerinin sonuçlari Tablo 5’te görülebilmektedir. Buna 
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göre hem brüt satislar hem de faaliyet süresi açisindan 3PL hizmeti alan imalatçi ve ticari KOBI’ler arasinda 
anlamli fakliliklar bulunmaktadir. Bu da H4 ve H5 hipotezlerinin kabulünü gerektirmektedir.     

 
Tablo 5. 3PL Hizmetleri Kullanan Firma Tipi ile Satis Tutari/Faaliyet Süresi Iliskisi 

 LOJISTIK HIZMETLERDEN YARARLANAN 
FIRMA SAYISI 

 Imalatçi Ticari 
Brüt Satislar (milyon $)   
<5 12 22 
>5 6 1 
Toplam 18 23 
Ki-kare : 5.992      p<0,05 
Faaliyet Süresi (Yil)   
<5 3 14 
>5 15 9 
Toplam                                     18 23 
Ki-kare  :  8.129    p<0,05 

 
Trabzon ilindeki imalatçi KOBI’ler 3PL hizmet kullaniminin kendilerine sagladigi en önemli fayda 

olarak temel faaliyetlere odaklanmayi belirtmislerken ayni durum için ticari KOBI’ler lojistik maliyetlerde 
azalmayi ifade etmislerdir. Bununla birlikte bu iki faktör firmalara sagladigi yararlar açisindan her iki grupta 
da ilk iki sirayi almistir. 
 Basarili bir sekilde yürütülebilmesi için etkin bir koordinasyona ve siki bir güvene gerek duyulan 
3PL iliskilerinde bazi problemlerin yasanmasi da kaçinilmaz olmaktadir. Bu noktada imalatçi ve ticari 
KOBI’ler arasinda en sik yasanilan problemler ve bunlarin derecesi konusunda önemli fakliliklar oldugu 
göze çarpmaktadir. Her seyden önce imalatçi firmalarda problemlerin siklik ortalamasi, ikinin (az önemli) 
altina düsmezken ticari isletmelerde hiçbir faktörde ikinin üzerine çikilmamistir. Bu durum, lojistigin 
fonksiyonel öneminin ve 3PL firmasina olan bagimliligin imalatçi KOBI’lerde ticarilere oranla daha stratejik 
düzeyde olmasi ile açiklanabilir. Imalat  isletmelerinde en önemli uygulama problemi olarak belirtilen 
maliyet nedeniyle artan fiyat baskisi ticari isletmelerde ancak dördüncü sirada olabilmistir. Benzer sekilde 
ticari isletmeler tarafindan ilk sirada belirtilen müsteri isteklerinin karsilanamamasi imalat isletmelerinde 
altinci en sik karsilasilan problem olmustur. Bununla birlikte firma çalisanlarinin direnci her iki grup 
tarafindan da en önemsiz uygulama problemi olarak belirtilmistir. Tablo 6’dan da görülebilecegi gibi yapilan 
Mann-Whitney U testi sonuçlarina göre uygulama problemlerinin tamaminda imalatçi ve ticari KOBI’ler 
arasinda anlamli farkliliklar bulunmustur. 
  

Tablo 6. Uygulama Problemleri 
 ORTALAMA 
 Imalatçi Ticari 

p 

Uygulama Problemleri  
Maliyet kaygisi nedeniyle artan fiyat baskisi 3,10 1,43 0,000* 
Bilisim teknolojileri altyapisinin yetersizligi 2,78 1,26 0,000* 
Iletisim eksikligi 2,63 1,60 0,009* 
Sözlesme kurallarina uyulmamasi 2,63 1,39 0,000* 
Firma hedefinin lojistik firmasi tarafindan anlasilamamasi 2,63 1,34 0,000* 
Müsteri isteklerinin karsilanamamasi 2,52 1,65 0,017* 
Iliskilerde güven ve itimatin olusturulamamasi 2,47 1,47 0,009* 
Çalisanlarin direnci 2,05 1,21 0,038* 
1-Önemsiz         2-Az Önemli         3-Önemli       4-Oldukça Önemli         5-Çok Önemli         p<0,05     
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Ticari firmalarin uygulamada daha az problem ile karsi karsiya kalmasinin bir sonucu olarak 
çalistigi lojistik/nakliye firmasini degistiren ticari KOBI sayisinin (dört) imalatçi KOBI sayisindan (yedi) daha 
az oldugu tespit edilmistir. 3PL firmasini degistirme nedenleri incelendiginde ise düsük performansin hem 
imalatçi hem de ticari firmalarda ilk sirada çiktigi görülmektedir.  

Cevaplayicilarin 3PL sektörünün gelecekteki durumuna iliskin görüsleri incelendiginde; her iki 
grupta da çok büyük bir çogunlugun sektörün önümüzdeki dönemde daha da çok gelisecegini ve 
lojistik/nakliye hizmetlerinden yararlanma oraninin artacagini belirttigi tespit edilmistir. 
 
7. SONUÇ ve ÖNERILER 
 Trabzon’daki ticari ve imalatçi KOBI’lerin 3PL kullanim özelliklerini karsilastiran bu çalismanin 
sonunda asagidaki sonuçlara ulasilmistir. 
- Ticaret isletmeleri imalat isletmelerine göre lojistik faaliyetlerin yerine getirilmesinde daha fazla oranda 
3PL kullanimina yönelmektedirler. Bununla birlikte iki grubun 3PL kullanim oranlari arasinda istatistiksel 
olarak anlamli bir fark yoktur. Ayrica 3PL hizmetinden yararlanan imalatçi ve ticari KOBI’ler arasinda satis 
tutari ve faaliyette bulunulan süre açisindan fark oldugu tespit edilmistir.    
- Ticaret isletmelerini dis kaynak kullanimina iten en önemli neden maliyet tasarrufu iken imalat 
isletmelerinde temel faaliyetlere odaklanmadir. 3PL hizmet saglayici seçim kriteri olarak her iki grupta da 
ilk siraya fiyat ve ödeme kosullari, son siraya bilisim teknolojilerini kullanma koyulmaktadir.  
- Her iki grupta da dis kaynak kullanimina yönelen firmalarin tamami hammaddenin tasinmasi ve 
mamullerin tasinmasi gibi gelen ve giden lojistik faaliyetlerde 3PL firmasinin hizmetlerinden 
yararlanmaktadirlar. Bununla birlikte imalatçi KOBI’lerin ticari KOBI’lere oranla daha fazla sayida 
lojistik/nakliye firmasi ile çalistiklari belirlenmistir.  
- Imalat isletmeleri, lojistik faaliyetleri üretim süreçlerinin bir parçasi olarak gördüklerinden ticari 
isletmelere oranla 3PL firmalari ile daha fazla problem yasamaktadirlar. Imalat isletmelerinde en çok 
karsilasilan problem; maliyet baskisi nedeniyle artan fiyat baskisi iken ticaret isletmelerinde müsteri 
isteklerinin karsilanamamasidir. Her iki grupta da “düsük performans” en önemli 3PL hizmet saglayici 
degistirme nedeni olarak karsimiza çikmaktadir.  
- Ticari ve imalatçi KOBI’lerin tamami gelecekte 3PL endüstrisindeki gelismenin artarak devam edecegini 
belirtmislerdir. 
- Çalismanin basinda kurulan hipotezlerin sonuçlari Tablo 7’de görülmektedir. 
 

TABLO 7. Hipotez Sonuçlari 
Hipotez SONUÇ 
H1 Imalatçi ve ticari KOBI’ler arasinda 3PL kullanim orani açisindan fark vardir. Red 
H2 Yararlanilan lojistik hizmetler açisindan imalatçi ve ticari KOBI’ler arasinda fark vardir. Red 

H3 
Imalatçi ve ticari KOBI’ler arasinda 3PL hizmetlerinden yararlanilan firma sayisi açisindan 
fark vardir. 

Kabul 

H4 3PL hizmetinden yararlanan imalatçi ve ticari KOBI’ler arasinda satis tutari açisindan fark 
vardir. 

Kabul 

H5 3PL hizmetinden yararlanan imalatçi ve ticari KOBI’ler arasinda faaliyet süresi açisindan fark 
vardir. 

Kabul 

 
 Bu çalismadan hareketle gelecek çalismalar için asagidaki önerilerde bulunulabilir: 
- En büyük imalatçi firmalar ile en büyük ticari firmalara da benzer bir çalisma uygulanarak sonuçlar 
kiyaslamali olarak ortaya konabilir. 
-  Ticari ve imalatçi firmalarin kiyaslamalari çesitli sektörler için ayri ayri yapilarak bulgular sektörel 
karsilastirmalar için kullanilabilir.  
- Ticari ve imalatçi KOBI’lerin lojistikte dis kaynak kullanimina yönelmeme nedenleri ayrintili olarak ortaya 
konularak, aralarindaki farkliliklar irdelenebilir. 
- Türkiye’deki imalatçi ve ticari KOBI’lerden elde edilen bulgular Avrupa Birligi’ne üye ülkelerdeki firmalara 
yönelik olarak yapilan çalismalarin bulgulari ile karsilastirilarak benzerlik ve farkliliklar irdelenebilir. 
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ÖZET 

Günümüzde, isletmelerin varligini koruyabilmesi için güçlü ve sürdürülebilir bir rekabet avantajina 
sahip olmalari gerektigi açiktir. Rekabet avantajinin elde edilmesinde, maliyet liderligi ve farklilastirma iki 
temel strateji olarak görülmekteyse de, bunlardan maliyet liderligi stratejisinin uygulanabilirligi günümüzde 
son derece zorlasmistir. Dolayisiyla, özellikle küçük ve orta ölçekli isletmeler için farklilastirma stratejisi ön 
plana çikmaktadir. Ürünlerin farklilastirilmasinda da tasarimin temel odak noktasi olmasi gerektigi açiktir. 

Tasarim faaliyetleri, KOBI’ler için son derece önemli olmakla birlikte, Türkiye’de bu konuda yapilan 
çalismalar, gerek teorik gerekse pratik anlamda son derece sinirli kalmaktadir. Bu çalismanin amaci, 
KOBI’lerin tasarim faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin etkinligini incelemek ve tasarim anlaminda yasanan 
sorunlari ortaya çikararak, uygulanabilir çözüm önerileri getirmektir. Çalisma 109 KOBI’den olusan bir 
örneklem grubu üzerinde anket yöntemi kullanilarak hazirlanmistir. 

Anahtar Kelimeler: Tasarim, KOBI, rekabet avantaji, farklilastirma 
 
1. GIRIS 

Rekabet avantaji stratejileri, ortaya atildigi günden beri hem akademik hem de profesyonel 
sahada oldukça büyük ilgi görmüs ve yogun bir biçimde kullanilagelmistir. Buna göre, bir firmanin kârliligini 
belirleyen ana etken faaliyet gösterdigi sektör ise, ikinci önemli etken de, firmanin bu sektör içinde 
pozisyonudur. Porter’a (1985) göre, bir firma kendisini farkli güçlü yanlar dogrultusunda pozisyonlayabilir 
ve bu yanlar temelde iki ana baslik altinda toplanabilir: Maliyet liderligi ve farklilastirma. Temelde maliyet 
liderligi stratejisinin amaci, ürünü en ucuz fiyatla piyasaya sunmaktir. Bunu saglamak için en verimli üretim 
fiyatina ulasilmasi, ölçek ekonomilerin saglanmasi, ve/veya tedarikçiler ile dagitim kanallarinin kontrol 
altinda tutulmasi gerekmektedir. Diger taraftan, farklilastirma stratejisine yönelen firmalar ürünlerini 
rakiplere kiyasla daha yüksek fiyatlarla satmayi amaçlarlar. Bu stratejinin dayanagi, rakiplerinkinden daha 
iyi ve daha arzulanir özelliklere sahip ürünler üretmektir. 

Ancak günümüzde birçok firma için maliyet liderligi stratejisini uygulamak son derece güçlesmistir. 
Bunun çesitli nedenleri bulunmaktadir. Öncelikle, maliyet lideri olabilmek için firmanin üretim varliklarina 
ciddi bir yatirim yapmis olmasi ve bu yatirimin rakiplere bir giris engeli teskil etmesi gerekir. Ayrica, 
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firmanin verimli üretim teknolojileri gelistirebilmesi ve kullanabilmesi, üretim süreç mühendisliginde ciddi 
bir deneyim sahibi olmasi gerekmektedir. Fakat, bu sartlarin yerine getirilebilmesi, degil küçük ölçekli 
firmalar, bir çok büyük ölçekli firma için bile son derece zordur. Bir çok kurulus, sermaye dahil çesitli 
kaynaklara ulasmakta güçlük çekmektedir. Buna ek olarak, günümüzde bilgi akisi inanilmaz boyutlara 
gelmistir. Bunun anlami sudur: Geçmis dönemlerde stratejik kabul edilebilecek bilgi ve teknolojilere, artik 
herkesin kolayca ulasma sansi vardir, yani eski sirlar ve gizli formüllerin günümüzde bir geçerlil igi 
kalmamistir. 

Bu nedenle, bir çok firma için “farklilastirma” uygulanabilecek tek strateji olarak kabul 
edilmektedir. Bu stratejinin hayata geçirilebilmesi için firmalar, müsteriler tarafindan degerli bulunan 
özelliklere sahip ürünlerin üretilmesine yogunlasmalidirlar. Bu sayede, yaratilan ekstra degerler için daha 
yüksek bir fiyatlandirma yapmak mümkün olabilir. Bu baglamda, deger yaratiminda tasarim önemli bir 
faktör olarak karsimiza çikmaktadir.      
 
2. KOBILER VE TASARIM 

KOBI’lerin tüm ekonomilerde oldukça önemli bir rolü vardir. Dünyaya bakildiginda KOBI’ler 
ortalama olarak tüm isletmelerin %95’ini olusturdugu, istihdamin ise %60-70’ini yarattigi görülmektedir. Bu 
çerçevede, KOBI’ler ekonomik gelisim ve istikrarin lokomotifi konumundadirlar. Ayrica KOBI’ler daha büyük 
sirketlerin ihtiyaçlarina cevap verdiklerinden, ekonomik sistemin genelinde en temel ve vazgeçilmez 
birimler olarak karsimiza çikmaktadirlar. Buna ek olarak, yeni ürünlerin gelistirilmesi ve pazara sunulmasi 
noktasinda KOBI’lerin etkin olmasi beklenmektedir, zira küçük ve orta ölçekli isletmeler son kullaniciyla 
daha yakin temas içindedir, pazarda ortaya çikan yeni ihtiyaçlari kolaylikla farkedebilirler ve bunlari 
gerçeklestirebilmek için çok önemli olan esnek yapilar KOBI’lerin karakteristik özelliklerindendir (Glover, 
1998). 

KOBI’leri büyük ölçekli firmalardan ayiran diger özellikler, bazen ayni anda, hem avantaj hem de 
dezavantaj yaratabilmektedir. KOBI’lerin organizasyon yapilari bu özelliklerden en dikkat çekenidir. Gélinas 
and Bigras’a (2004) göre KOBI’ler çogunlukla operasyon odaklidir. Buna ek olarak, örgütsel ve operasyone 
düzeyler arasindaki bilgi akisi daha az resmi olup, bu durum sorumluluk paylasiminin kesin sinirlari 
olmadigi sonucunu dogurmaktadir. KOBI’lerde çalisanlar genelde girisimciye daha yakindirlar ve firmada 
çalismaya devam edebilmeleri için, genellikle girismcinin kisiligine uyum göstermeleri beklenir.  

Bir KOBI’de girisimci en etkileyici figür olarak karsimiza çikmaktadir. Sadece bir karar verici 
olmaktan ziyade operasyonel düzeyde son derece etkindir. Genellikle risk alici bir kisilige sahip olan 
girisimcilerin bu özelligi kendini KOBI’nin yapisinda da gösterir. Bunun temel sebebi, KOBI’lerin uzun vadeli 
karlardan çok, orta vadede hayatta kalma amaci gütmeleri ve bu nedenle, orta vadeli karar verme 
süreçlerinin çabuk hareket etme ilkesi üzerine dayanmasidir.  

Son olarak, firmanin gerek içinde gerekse disindaki iletisim hatlarinin kisa olmasi, KOBI’lerin daha 
esnek bir yapiya sahip olmalarini saglamaktadir. KOBI’ler müsteri taleplerine daha hizli ve daha etkin bir 
sekilde tepki verebilirler. Yine, iletisim kanallarinin daha kisa ve açik olmasi nedeniyle, yönetim 
düzeylerinde bulunanlar ön-büro çalisanlarindan pazar ve operasyon durumuyla ilgili bilgileri daha kolay 
ögrenebilirler.  

Tasarim yönetimi baglaminda, tüm bu özelliklerin KOBI’ler için ciddi avantajlar yarattigi 
söylenebilir. Yaraticilik, iletisim kanallariin açik oldugu yerlerde gelisir. Tüketicilerle iliskilerin yogun olmasi 
sayesinde yeni ürün fikirleri ortaya çikar ve bunlar gelistirilebilir. Buna ragmen, halen yaygin olan anlayis, 
yeni ürün gelistirme ve yenilikçilik konusunda büyük ölçekli firmalarin daha basarili olabilecegidir. Bunun 
sebebi, yenilikçilik kapasitesinin firmanin büyüklügüyle dogru orantili oldugu inancidir (Kalantaridis ve 
Pheby, 1999). KOBI’lerin yenilikçilik kapasitelerine ancak 80’lerin sonlarinda dikkat çekilebilmistir.  

KOBI’lerin tasarim ve ürün gelistirme faaliyetlerindeki etkinligi ancak son yillarda önem kazanan 
bir konu haline gelmistir. Bir çok arastirmaci yeni ürün gelistirme ve tasarim süreçlerinin kaynak ve 
uygulanmasini yerel alanlarda incelemistir (ör. Salavou, 2005; María Barañano, Bommer ve Jalajas, 2005; 
Huang, Soutar ve Brown, 2002). Digerleri, yeni ürün gelistirme süreçlerinde KOBI’lerin karsi karsiya 
kaldiklari problemleri ve bununla ilgili diger faktörleri incelemislerdir (Bamfort ve Brooks, 2002; Filson ve 
Lewis, 2000; Tomes ve Phillips, 2003). 
 Bu çalismanin amaci, KOBI’lerde tasarim etkinligini Türkiye düzeyinde incelemektir. AB üyeligi 
yolunda, Türk KOBI’lerinin karsi karsiya oldugu iki temel mesele vardir. Bunlardan birincisi AB 
standartlariyla uyum, ikinicisi ise uluslararasi alandaki rekabetle basa çikabilmektir. Bu anlamda, daha önce 
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de deginildigi gibi, maliyet liderligi stratejisi, özellikle de Çin tehdidi göz önünde bulunduruldugunda, Türk 
KOBI’leri için artik bir seçenek olmaktan çikmistir. Ulusal ve uluslararasi pazarlarda var olmanin ve 
rekabetle basa çikmanin en etkin yolu tasarim süreçlerinden geçmektedir. Bu çalismanin örneklemi her ne 
kadar Türk KOBI’lerinden olusmaktaysa da, sonuçlarin gelismekte olan ülke ekonomilerine uygulanabilecegi 
düsünülmektedir.  
 
3. METODOLOJI 

Bu çalismanin ama amaci Türk KOBI’lerinde tasarim programi uygulamalarina ve yönetici-
girisimcilerin bu faaliyetlerine yönelik genel bir çerçeve çizmektir. KOBI’lerin tasarim faaliyetleri ile bunlarin 
etkinligini inceleyen arastirmada hem niceliksel hem de niteliksel verilerle çalisilmistir.  

Arastirmada, tasarim etkiniligi, Brazier’in (2004) öngördügü üç ana baslik altinda incelenmistir. 
Bunlar tasarim farkindaligi, tasarim anlayisi ve tasarim uygulamalaridir. Tasarim farkindaligi, üst yönetimin 
tasarima hangi anlamlari ve kazançlari yükledigini içermektedir. Tasarim anlayisi, firmanin tasarimi stratejik 
bir araç olarak ne sekilde algiladigi ve nasil uyguladigini kapsamaktadir. Tasarim uygulamalari ise, tasarim 
programinin uygulanisi esnasindaki süreçleri incelemektedir.  
Araçlar 

Bu arastirmada, KOBI’lerin tasarim faaliyetleri hakkinda veri ediniminde kalitatif ve kantitatif 
yöntemler birlikte kullanilmistir. Öncelikle, tasarim konusundaki genel fikirleri ve uygulama yöntemlerini 
ortaya çikarmak amaciyla toplam 10 KOBI üst düzey yöneticisinin veya sahibinin katildigi iki odak grup 
oturumu düzenlenmistir. Bu çalismada tekstil, makina, gida, mobilya ve deri sektöründen KOBI’ler yer 
almistir. Odak grup çalismasindan elde edilen veriler, bir anket formuna dönüstürülmüs ve hazirlanan bir 
Internet sitesi yoluyla KOBI’lere iletilmistir. 109 tamamlanmis ve kullanilabilir anket geri dönmüs ve bunlar, 
istatistik yazilimlari kullanilarak degerlendirilmistir. 

Anket, demografik bilgilerin toplandigi bölüm haricinde, üç ana bölümden olusmaktadir. Bu 
bölümler yönetimin tasarim farkindaligini, firmanin tasarim anlayisini ve örgüt içindeki tasarim faaliyetlerini 
ve bunlarin etkinligini ölçmek üzere yapilandirilmistir. Her üç bölümde de, denekler kendilerine verilen 
ifadeleri (5) kesinlikle katiliyorum, (1) kesinlikle katilmiyorum biçiminde hazirlanmis Likert ölçeginde 
degerlendirmislerdir.  
Örneklem 

Örneklem temel olarak Türk tekstil, makina, deri ve mobilya sanayiinden alinmistir. Bu sektörlerin 
seçilmesinin ana nedeni, tasarima ciddi bir sekilde bagimli olmalari ve Türk üretim sanayiinin önemli bir 
kismini olusturmalaridir (DIE, GSIS, 2002). DIE istatistiklerine göre Türk üretim sanayiinin %24’ünü tekstil 
ve deri sektörü, %23’ünü makina sektörü ve %13’ünü de mobilya sektörü olusturmaktadir. Bu sektörler 
toplamda üretim sanayiinin %60’ina tekabül etmektedir.  
 
4. BULGULAR 
Örneklem Karakteristikleri 

Denekler ve KOBI’lerin profili Tablo 1’de gösterilmistir. Buna göre, deneklerin bönemli bir kismi 
tekstil sektöründen gelmekte olup (%41.5), bu sektörü makina sektörü izlemektedir (%15.6). Bu iki 
sektörün ardindan mobilya sektörü gelmekte olup, bu durum ulusal istatistiklere paraleldir.  

Çalismada yer alan KOBI’lerin önemli bir kismi 10 yildan daha uzun bir zamandir faaliyetlerine 
devam etmektedirler (%64.2). Deneklerin önemli bir kismi yönetici pozisyonunda (firma sahibi ya da genel 
müdür) bulunmaktadir.  
Tasarim Farkindaligi 

Anketteki ilk bölümün temel amaci, Türk KOBI’lerinde ve özellikle yöneticilerde tasarim 
farkindaligini ölçmek seklinde gerçeklesmistir. Bu bölümde deneklere toplam sekiz ifade verilmis ve bunun 
5’li Likert ölçeginde degerlendirilmesi istenmistir. Ifadeler yöneticilerin tasarim kavramindan ne anladiklari 
ve bunu firmalarina ne ölçüde uygulanabilir gördüklerini ölçmek amaciyla sekillendirilmistir. Ifadelerden 
bazilari olumlu, bazilari da olumsuz olarak verilmis olup, bunlar istatistik çalisma esnasinda yeniden 
kodlanmistir.  
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Tablo 1 Örneklem Karakteristikleri 
Karakteristik n %
Sektör   

Tekstil 45 41.3
Makina 17 15.6
Mobilya 10 9.2
Savunma 8 7.3
Insaat 7 6.4
Elektronik 4 3.7
Kimya 4 3.7
Gida 3 2.8
Hizmet 1 .9
Diger 10 9.2

FAALIYETTE BULUNDUGU SÜRE  
1 yildan az 3 2.8
1-5 yil 23 21.7
6-10 yil 12 11.3
10 yildan fazla 68 64.2

ÇALISAN SAYISI  
1-9 22 20.2
10-49 39 35.8
50-99 24 22.0
100-499 24 22.0

Denegin Firmadaki Pozisyonu  
Girisimci - Sahibi 63 57.8
Genel Müdür 35 32.1
Orta Düzey Yönetici 7 6.4
Diger 4 3.7

 
Bulgular, KOBI’lerin tasarim kavramina olumlu bir yaklasim içinde bulunduklarini göstermektedir. 

Buna göre, 4.14’lük bir ortalama skoruyla, tasarimin tüm firmalar için bir  zorunluluk oldugu belirtilmistir. 
Bunun tam tersi bir görüsü ifade eden, “Yalnizca büyük firmalar tasarim faaliyetlerinde bulunabilirler” 
ifadesi, 1.89’luk ortalama skoruyla en sonda yer almistir. 

Yöneticilere göre tasarim sadece “tamamen yeni ürünler” yaratmak degildir. Varolan ürünlerin 
yenilenmesi, üretim ve iletisim süreçlerinin yeniden yapilandirilmasi da tasarimin parçasi olarak 
görülmektedir. Tüketici talep ve istekleri, tasarim sürecini baslatici ve hizlandirici etkenler olarak karsimiza 
çikmaktadir.   
 

Tablo 2 Tasarim Farkindaligi 

Bana göre tasarim:  Sira Ort. SS

Ürün ve hizmetlerin degisen müsteri talepleri dogrultusunda yenilenmesini içerir 1 4.52 0.52
Her firma için bir gerekliliktir 2 4.14 1.08
Hiç var olmayan ürün ve hizmetlerin yaratilmasi sürecidir 3 4.11 0.90
Müsterilerin istedigi ürün ve hizmetlerin pazara sunulmasidir 4 3.71 1.18
Firmanin üretim sistemlerinin düzenlenmesinden sorumludur 5 3.26 1.04
Rekabet avantaji saglamak için tasarimdan daha önemli seyler vardir 6 3.25 1.07
Firmanin iletisim stratejilerinin belirlenmesinden sorumludur 7 2.99 1.09
Yalnizca büyük firmalarin para harcayabilecekleri bir süreçtir 8 1.89 0.99
 
Tasarim Anlayisi 

Tasarim anlayisini ölçmeye yönelik olan bölümde KOBI’lerin firma bazinda tasarimi ne sekilde 
algiladiklarinin ve uyguladiklarinin ortaya konulmasi amaçlanmistir. Bu bölüm, ayni zamanda tasarim 
faaliyetleri esnasinda karsilasilan güçlükleri de ortaya çikarmaya yönelik sorular içermektedir. Tasarim 
anlayisi bölümünde deneklere yine toplam sekiz ifade verilmis ve bunun 5’li Likert ölçeginde 
degerlendirilmesi istenmistir. Bu bölüme iliskin bulgular Tablo 3’te sunulmaktadir.  
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Tablo 3 Tasarim Anlayisi 

 S
IRA 

Ort. SS

Firmamiz tasarimi var olmak için bir gereklilik olarak görmektedir 1 4.10 .92
Tasarima diledigimiz kadar kaynak ayiramiyoruz 2 3.85 1.03
Firmamizda tasarim anlayisini tüm isletme süreçlerine dogru bir sekilde yayabilmis 
degiliz 

3 3.43 1.07

Yeni tasarimlar yapmak istiyoruz ancak alicilarimizdan (bizim tedarikçisi oldugumuz 
firmalardan) yeteri kadar destek görmüyoruz / taleplerini teknik ya da maliyet olarak 
karsilayamiyoruz 

4 3.36 1.15

Gerekli becerilere sahip tasarimci bulmakta güçlük çekiyoruz 5 3.30 1.25
Yeni tasarimlar yapmak istiyoruz ancak tedarikçilerimizden yeteri kadar destek 
görmüyoruz 

6 3.22 1.11

Firmamiz, yeni tasarimlar yapabilmek için gerekli becerilere sahip degil 7 2.40 1.20
Firmamiz için tasarim para ve zaman israfidir 8 1.67 .89

 
Tablo 3’te de görüldügü gibi, Türk KOBI’leri, uzun vadede firmanin sürekliligi için tasarimi son 

derece önemli bir etken olarak görmektedirler (Ortalama: 4.10). Bu bulgu, üst yönetimin tasarim 
farkindaliginda ortaya çikan sonuçlara paraleldir. KOBI’lerde girisimci-yöneticinin en etkili figür oldugu göz 
önünde bulunduruldugunda, bu kisinin konuya yaklasimin firmanin da genel anlayisi olarak ortaya çikmasi 
mantiklidir.  

Tasarim anlayisina iliskin bölümdeki önemli bulgulardan birisi, Türk KOBI’lerinin tasarimi hayati bir 
konu olarak algilamalarina karsin, uygulama asamasinda ciddi sorunlarla karsi karsiya kaldiklari gerçegidir. 
KOBI’lere göre bu sorunlar genellikle firma disindan kaynaklanmaktadir. Kaynak yetersizligi, gerekli 
yeterliklere sahip tasarimcilari bulmak ve onlarla çalismak, alici ve tedarikçilerden destek saglamak, temel 
problemler olarak KOBI’lerin karsisina çikmaktadir. Odak grup çalismalarinda oldugu gibi, anket sonuçlari 
da alici ve tedarikçi desteginin eksikligine önemli bir sorun olarak isaret etmektedir. Buna göre, bir 
KOBI’nin tasarim faaliyetinde bulunmasi sürecinde, alici ve/veya tedakçiler operasyonlarini ayni sekilde 
yenileyememekte ve eszamanli degisikliklere gidememektedirler. Bu son derece önemli bir bulgudur ve 
tasarimin bir firma meselesinden ziyade bir tedarik zinciri meselesi oldugunu açikça ortaya koymaktadir.  

Bu bölümde incelenebilecek bir diger soru, KOBI’lerin, tasarimin en kritik ögesi olarak neyi 
gördügü üzerine yapilandirilmistir. Deneklerden tasarimdaki dört ana ögeyi; yani estetik, islevsellik, 
ergonomi ve maliyetin düsürülmesini, en önemliden en önemsize siralamalari istenmistir (1=en önemli, 
4=en önemsiz). Tablo 4’te sunulan bulgulara göre, Türk KOBI’leri islevselligi tasarimin en önemli ögesi 
olarak görmektedirler. Ergonomi ögesi ise, diger üç ögeden anlamli olarak düsük düzeyde siralamaya dahil 
edilmistir (p<0.01). Ergonominin nispeten yeni bir kavram olmasi ve henüz tam olarak anlasilamamis 
olmasi bu durumun nedeni olarak düsünülmektedir.  
 

Tablo 4 Tasarimin Ögeleri 

Sira Ort. SS

Islevsellik  1 2.00 1.04
Estetik 2 2.35 1.18
Maliyet Azaltimi 3 2.51 1.14
Ergonomi 4 2.81 1.00
 
Tasarim Uygulamalari  

Anketin son bölümünde Türk KOBI’lerinin tasarim uygulamalarinin belirlenmesi amaçlanmistir. Bu 
firmalarda  tasarim sürecinin ne sekilde isledigi ve bu sürece dair çiktilarin ne kadar etkin oldugunu 
belirleyebilmek amaciyla temel iki soru grubu olusturulmustur. Birinci soru grubunda, toplam 10 adet ifade 
yer almaktadir. Her ifade 5’li Likert sistemi kullanilarak degerlendirilmistir (5=tamamen katiliyorum, 
1=kesinlikle  katilmiyorum). Tablo 5’te yer alan  tanimlayici istatistikler ile Türk KOBI’lerinin büyük bir 
kisminin yabanci firmalara ait tasarimlari taklit ettikleri ya da en azindan bu tasarimlardan etkilendikleri 
görülmektedir. Söz konusu  sonuç; bu bölümde ve daha önceki bölümlerde üzerinde durulan bir çok farkli 
faktör araciligi ile açiklanabilir. Öncelikle, her ne kadar KOBI yöneticileri tasarimin firma sürekliligi için kritik 
bir öneme sahip oldugunu belirtmislerse de, tasarim süreci için yeterli kaynak saglanamamaktadir. Bu 
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bulgu, tasarim süreci için harcanan bütçenin  yetersizligi ile de desteklenmektedir. Ikinci olarak, KOBI’ler 
bünyelerinde çalistirilacak  nitelikli tasarimcilar bulmak konusunda da büyük sikintilar yasamaktadirlar. Açik 
uçlu sorulara verilen cevaplarin bazilarinda belirtildigi üzere, temel problem sadece niceliksel degildir, ayni 
zamanda niteliksel temellere dayanmaktadir. KOBI’ler, tasarim egitimini ve dolayisiyla piyasadaki 
tasarimcilari fazlasiyla estetik odakli bulmakta, fakat hem mevcut tasarim egitimi esnasinda, hem de 
mevcut tasarimcilarca fonksiyonellik, uygulanabilirlik ve maliyet konularina gerekli önemin gösterilmedigini 
düsünmektedirler. Sonuçlara göre; KOBI’lerin yaklasik yarisinda bir tasarim departmaninin bulundugu, 
digerlerinde ise tasarim sürecinin farkli departmanlarca gerçeklestirildigi ve genellikle de tasarim amacinin 
diger firmalarin tasarimlarinin taklit edilmesi  oldugu görülmektedir.  
 

Tablo 5. KOBI’lerde Tasarim Uygulamalari 

Sira Ort. SS

Genellikle, yurt disindaki diger firmalarin yaptigi tasarimlardan ilham aliyoruz 1 3.65 1.01
Yurtdisi ve yurtiçi pazarlar için farkli tasarimlar yapiyoruz 2 3.47 1.23
Piyasadaki tasarimcilarin çogu isin estetik boyutuna önem vermekte, uygulanabilirligi 
göz ardi etmektedirler 

3 3.41 1.03

Birlikte çalistigimiz tasarimcilar hem estetik hem de kullanim anlaminda gerekli bilgi 
ve becerilere sahiptirler 

4 3.20 1.08

Her yil bütçemizin belli bir kismini mutlaka tasarim için ayiriyoruz 5 3.15 1.16
Firmamizda sürekli olarak faaliyet gösteren bir tasarim departmani bulunmaktadir 6 3.05 1.46
Genellikle, yurt içindeki diger firmalarin yaptigi tasarimlardan ilham aliyoruz 7 2.67 1.19
Tasarim isleri AR-GE departmaninin altinda yürütülmektedir. 8 2.60 1.28
Tasarimla ilgili islerimiz için disaridan yari-zamanli tasarimcilarla anlasilmaktadir 9 2.53 1.34
Tasarim konusunda disaridan egitim destegi aliyoruz 10 2.18 1.14
 

Bu bölümde yer alan ikinci soru grubu ile son 5 yil içerisinde gerçeklestirilen tasarim projelerinin 
özellikleri ve etkinligini belirlemek amaçlanmistir.  Sonuçlara göre KOBI’lerin büyük bir bölümü (%94.5) 
2000 yilindan bu yana bir takim tasarim projeleri gerçeklestirmislerdir.  

Bu projelerin yüzdesel dagilimi Tablo 6’da yer almaktadir. Tablodan da görülebilecegi üzere, 
tasarim projelerinin çogu mevcut ürünün gelistirilmesi ya da degistirilmesi temeline dayanmakatdir 
(%74.5). Son 5 yil içinde, Türk KOBI’leri yönetimsel ve operasyonel sistemlerin yeniden tasarimina 
odaklanmistir. Buna ragmen sonuçlar, tamamen yeni bir ürün tasarimi ve bu tip ürünlerin  
patentlenmesinin halen bir çok KOBI için sorunlu bir süreç oldugunu göstermektedir. Ürün üzerindeki 
degisimler veya süreçlerin yeniden tasariminin dahi firma açisindan önemli bir olumlu etkiye 
(ortalama=4.32)  sahip oldugu görülmektedir.  
 

Tablo 6 Son 5 Yil Içinde Gerçeklestirilen Tasarim Faaliyetleri ve Bunlarin Etkileri 
 n %
Son 5 Yil Içinde Gerçeklestirilen Tasarim  Projeleri   

Var olan ürünlerimizden birini/ birkaçini gelistirdik 79 74.5
Firma içinde islemekte olan sistemleri gelistirdik 70 66.0
Piyasada var olan ancak bizim daha önce üretmedigimiz bir ürün/hizmet ürettik 60 56.6
Firmamizin iletisim stratejilerini (pazarlama, reklam, web vs.) yeniledik 57 53.8
Piyasada var olmayan yeni bir ürün / hizmet ürettik ve pazara sunduk 49 46.2
Piyasada var olmayan yeni ürünümüz / hizmetimiz için patent aldik 24 22.6
  

PROJELERIN ETKILERI Ort. SS
Gerçeklestirilen tasarim projenin firmaya etkisi 
(5=çok olumlu, 1=çok olumsuz) 

4.32 0.46

 
Genel olarak, bu sonuçlar Türk KOBI’lerinin uzun dönemli süreklilik açisindan tasarimin büyük rol 

oynadigi anlayisina sahip olduklarini fakat bu anlayisin uygulmaya geçirilmesi konusunda sorunlar 
yasadiklarini ortaya koymaktadir. Bu sorunlar; kaynak yetersizligi, nitelikli tasarimci ve diger ilgili isgücüne 
ulalsma  zorlugu, tasarim odakli firma startejisine bagli kalamama problem ve tedarik zincirinin kritik 
birimleri tarafindan destek alamama problemi olarak siralanabilir. Bu sorunlar, düsünülenden daha düsük 
etkinlik seviyelerine sebep olmaktadir. Sonuçlar ve önerilen çözümler gelecek bölümde tartisilacaktir.   
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5. TARTISMA  
“Innovation Policy of Europe” raporunda (AB, 2004)1 Türkiye’de tasarim ve yenilik politikalarinin 

dogru bir sekilde yürütüldügü ve uzun yilladir benimsenen ulusal yenilikçilik sistemi yaklasimi ile Dünya 
Bankasi ve AB Programlarina ait çesitli kuruluslardan elde edilen dis kaynaklarla fayda saglandigi 
belirtilmektedir. Ayrica, 1999 State Statistics Institute raporuna göre, toplam European Innovation 
Scoreboard’un toplam 21 göstergesinden  Türkiye’ye ait 2 gösterge AB ortalamsinin üzerindedir. Bu iki 
gösterge sunlardir: “KOBI’lerin yenilikçilige dönük olma yüzdesi” ve “pazardaki yeni ürün yüzdesi”.  

Bu sonuçlar her ne kadar Türk KOBI’lerinin tasarim ve yenilik açisindan kimi AB örneklerine göre 
daha iyi bir konumda oldugunu gösterse de, KOBI’ler açisindan tasarimin birincil öncelik haline gelmesi  
için bu firmalarin önlerinde hala uzun bir yol oldugu açiktir.  Ayrica, Türkiye’deki kamu sektörü ve özel 
sektörün ARGE harcamalari, patent sayilari ve yenilik giderleri  halen AB ortalamasinin altindadir.  

Arastirmamiz sonuçlarina göre, KOBI’lerin çogunlugunun tasarima baglilik anlayisina sahip 
olmalarina ragmen, tasarim sürecinin uygulanmasi konusunda hala birçok sorun ve engelle 
karsilasilmaktadir. Bu sebeple, Türk KOBI’lerindeki tasarim uygulamlari düsünüldügünün aksine etkinlikten 
uzak kalmaktadir.  Bu sorunlar söyle özetlenebilir:  

Kaynak yetersizligi: Türk KOBI’lerinin yasadigi yetersiz kaynak sorunu tasarim sürecindeki 
etkinlige ulasilmasi konusundaki temel engelleri olusturmaktadir. Söz konusu kaynaklar sadece finansal 
kaynaklar olmayip, büyük ölçüde teknik bilgiyi de içermektedir. Bir çok KOBI tarafindan, tasarim sürecini 
güçlendirmeye yönelik hükümet ve üniversite desteginin yetersiz oldugu ifade edilmistir. Ayrica, bürokratik 
prosedürlerin karmasikligina bagli olarak, mevcut destege ulasmak da imkansiz hale gelmektedir. Nitelikli 
ve yetkin çalisan eksikligi de KOBI’ler açisindan önem tasiyan bir diger sorundur. Sonuçlara göre, 
tasarimcilar estetigi birincil öncelik olarak düsünerek hareket etmektedir. Bu durum da, tasarim projelerinin  
fonksiyonelligi ve uygulanabilirligi açisindan önemli engeller olusturmaktadir.  

Tasarim odakli strateji eksikligi: Arastirmamiz, Türk KOBI’lerinin sahipleri ve yöneticilerinin ortak 
bir tasarim kültürü olusturmak ve bunu firmanin çesitli kademelerine yaymak konusunda problem 
yasadiklarini ortaya çikarmistir. Bu problem sebebiyle, firmaya gelecekte yol gösterecek olan  tasarim 
odakli strateji belirlemek mümkün olmamaktadir. Söz konusu problem; hem temel egitim programlarinin  
ve desteklerin  yetersizligi gibi kaynak problemlerinden, hem de KOBI’lerde örgütsel kültürün kontrolsüz 
gelisiminden kaynaklanmaktadir.  
 Tedarik zincirinin kritik birimleri tarafindan destek alamama problemi: Sonuçlar, KOBI’lerdeki  
tasarim uygulalamari ve süreçlerinin genellikle geciktirildigini ve firmalarin müsterileri ve tedarikçilerinden 
gerekli destegi alamadiklarini göstermektedir. Yeni bir tasarim projesinin uygulanmasina karar verildiginde, 
KOBI’lerin tedarikçileri ve müsterilerilerinin projenin devami için gerekli destegi genellikle saglayamadiklari 
görülmektedir. Bu sebeple,  projeler genellikle baslamadan sona ermektedir. Bu durum siklikla, tedrik 
zincirinin kritik birimlerinin yönetimsel ve operasyonel stratejileri, tecrübe ve yeteneklerinin uyumsuzlugu 
ve bütünlestirilemesinden kaynaklanmaktadir.  

Bu üç sorun, Türk KOBI’lerinin tasarim süreci etkinligi konusundaki basarisizliklarinin temel 
kaynaklaridir.  Bu baglamda, süreçlerdeki etkinlik ve uzun dönemli rekabetçi avantaja ulasilabilmesi için söz 
konusu sorunlarin ortadan kaldirilmasina yönelik önlemler ile mümkün olacaktir. Bu önlemler sunlardir:  

• Finansal desteklerin KOBI’ler açisindan daha kolay ulasilabilir hale getirilebilmesi amaçli  
bürokratik engellerin ortadan kaldirilmasi,  

• Firma içinde tasarim ve yenilik konularinin yaninda tasarima baglilik yaratmak için yönetimsel 
destek amaçli olarak, KOBI’ler ve üniversiteler arasinda artan isbirligi ve koordinasyon,  

• Tasarim egitiminde yeniden yapilanma süreci, 
• Tedarik zinciri yönetimi ilkelrinin uygulanmasi ve tedarik zinciri birimleri arasinda koordinasyonun 

artirilmasi 
Sözkonusu önlemler ile, KOBI’ler tasarim uygulamalarindan daha iyi bir sekilde  faydalanabilecekler ve 

AB yenilikçilik ölçegi ortalamalarina ulasabilecek, hatta bu ortalamalari asabileceklerdir. Bu vesile ile, 
üniversiteler ve diger egitim kurumlarinin sahip olduklari rolün önemi vurgulanmalidir.  
 
 
 

                                                 
1 http://trendchart.cordis.lu/annualreports/report2004/Innovation_policy_europe_2004.pdf 
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6. SONUÇ 
Bu arastirma, Türk KOBI’lerinin tasarim anlayislari ve uygulamalari ile tasarim sürecinin 

etkinliginin ortaya konulmasini saglamistir. Sonuçlar, 10 adet KOBI ile gerçeklestirilen odak grubu 
mülakatlarina ve Türkiye’deki 109 KOBI’ye uygulanan anket sonuçlarina dayanmaktadir. 

Bu çalisma ile, KOBI’lerin çogunlugunun tasarim kavraminin ve tasarimin uzun dönemli süreklilik 
için faydalarinin farkinda olmalarina ragmen bu anlayisin uygulamaya geçirilmesinin sorunlu oldugu ve bu 
durumun düsük etkinlik düzeyine  sebep oldugu açikça ortaya konulmaktadir. KOBI’lerin uygulama 
esnasinda yasadiklari problemler, kaynak yetersizligi, tasarim odakli strateji eksikligi ve tedarik zincirinin 
kritik birimleri tarafindan destek alamama problemi olarak özetlenebilir. Bu problemlere ragmen, Türk 
KOBI’leri pazarda rekabetçi avantaj saglama amaçli olarak daha iyi tasarimlara ulasmaya 
çabalamaktadirlar. Günümüzde  tasarim süreçleri, mevcut ürünler üzerinde degisiklik yapilmasi ve 
sistemlerin yeniden tasarimindan ibarettir, fakat orijinal ürün tasarimi konusundaki egilimlerin de artmakta 
oldugu açiktir.  

Bu çalismada yer alan arastirmanin bir takim kisitlar mevcuttur. Öncelikle, bu arastirmada temel 
olarak üretim sektöründe yer alan KOBI’lere uygulama yapilmistir. Hizmet sektörünün disarida birakilmis 
olmasi tasarim bilinci, anlayisi ve uygulamlari konusunda olasi farkliliklarin dahil edilmemesine neden 
olmustur. Ikinci olarak, örneklem sayisinin düsük olmasina bagli olarak, konunun üretim sektörü altindaki 
farkli alt sektörler ile bir takim baglantilari göz ardi edilmis olabilir. Buna ragmen, arastirmanin daha önce 
Türkiye’de çalisilmamis olan bir konuya dair olmasi ve saha arastirmasi temeline dayanmasi sebebiyle 
amaca ulastigi söylenebilir. Ayrica, bu çalismanin benzer konuda gelecekte yapilacak olan çalismalar 
açisindan öncü görevi üstlenecegi ve KOBI’lerde tasarim etkinligi konusunda genel bir tasarim programi 
olusturulmasi için temel olusturacagi düsünülmektedir.  
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ÖZET 

Günümüzde imalat sanayi ortami hizli bir degisim yasamakta ve bu degisim, isletmeleri 
kaynaklarini daha etkin kullanmaya zorlamaktadir. Bu durumda yapilmasi gereken, hizla degisen çevresel 
etkiler ve ekonomik kosullara karsi, ayni hizla gereken önlemleri alabilmek ve degisikliklere uyum 
saglayabilmektir. Bu uyum büyük ölçüde bilimsel yöntemlerin isletme bütününde dogru bir sekilde 
uygulanmasina ve bu uygulamalara bagli olarak kaynaklarin daha verimli kullanilmasina baglidir. Isletme 
kaynaklarinin daha verimli kullanilmasi için uygulanan tekniklerin basinda “daha iyi nasil yapabilirim?” 
sorusuna cevap arayan “metot etüdü” teknikleri yer almaktadir. Metot etüdünün hedefi, gereksiz olan is 
elemanlarini ortadan kaldirmak ve gerekli is elemanlari yapmanin en hizli ve en iyi yolunu bulmaktir. Bu 
çalismada, metot etüdü teknikleri-verimlilik iliskisi arastirilmis ve farkli sektörlerde faaliyet gösteren 
KOBI’lerde yapilmis olan metot etüdü çalismalarina yer verilmistir. Ilgili isletmelerdeki mevcut durumlar, 
metot etüdü teknikleri yardimiyla önerilen yeni durumlar ile karsilastirilmis ve elde edilen sonuçlar 
yorumlanmistir.   

Anahtar Kelimeler: Verimlilik, Metot Etüdü, KOBI, Metot Mühendisligi    
 
1. GIRIS 

Üretim ve hizmet sistemlerinin en önemli hedefi insan-makine-malzeme kaynaklarini en verimli 
sekilde kullanmaktir. Sistemlerin basarilarini artirabilmek ve kaynaklari daha verimli kullanabilmek için bir 
takim bilimsel yöntemlerin kullanilmasi gerekir. Metot etüdü teknikleri bu süreçte kullanilabilecek etkin 
teknikler olup, metot etüdünün hedefi, gereksiz olan is elemanlarini ortadan kaldirmak ve gerekli is 
elemanlarini yapmanin en hizli ve en iyi metodunu elde etmektir. Bu hedef çerçevesinde metot etüdü 
terimi, herhangi bir organizasyon içindeki insan ve makinelerin, yaptiklari isler üzerindeki etkinligini 
arttirmaya yönelik çalismalarda kullanilan bir grup analiz teknigini ifade etmektedir (Kanawaty, 1997). 

 Bir ürünün miktarinda ve kalitesinde herhangi bir iyilestirme yapmadan önce operasyon 
sürelerinin tespiti, is çizelgelenmesi veya is yükünün dengelenmesi, standart zamanlarin hesaplanmasi ve 
yeni önerilerin gelistirilmesi gerekir. Bir projede proses veya akis üzerinde yapilan çalismalar 
“makrohareket etüdü çalismalari olarak adlandirilirken bu operasyonlar için ek olarak yapilan detay 
çalismalar “mikrohareket etüdü çalismalari olarak adlandirilir (Niebel ve Freivalds, 2003).       
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Metot etüdünün uygulama alanlari, günlük hayatta tahmin edilenden daha fazladir. Gerek hizmet 
gerekse üretim sektöründe, sayisiz konularda basari ile uygulanmasi mümkündür. Metot etüdünün 
uygulandigi baslica alanlar sunlardir (Pamir, 1984): 

• Genel imalat yöntemlerinin ve metotlarinin iyilestirilmesi, 
• Fabrika, atölye, ve is istasyonlarinin yerlesim düzenlerinin iyilestirilmesi, 
• Tesis ve teçhizatta tasarim iyilestirmeleri, 
• Insan çabasinin ekonomik olarak harcanmasi ve yorgunlugun azaltilmasi, 
• Malzemelerin, tezgahlarin ve isgücünün kullaniminin iyilestirilmesi, 
• Daha iyi bir fiziksel çalisma ortaminin olusturulmasi.   

Metot etüdünde, verimi, insanca çalisma kosullari altinda en yüksek seviyede tutma amacina 
ulasmak için gereken ara hedefler sunlardir (Kurt ve Dagdeviren, 2003):  

• Çalisanin bos bekleme süresini azaltmak,  
• Çalisanin gereksiz hareketlerini ortadan kaldirmak,  
• Üretim süresi boyunca is akisini dengelemek,  
• Çalisanlar üzerinde esit is yükü dagilimini saglamak,  
• Çalisanin çalisma hizini artirmak,  
• Daha iyi çalisma kosullari tasarlamak,  
• Makinelerin bos bekleme zamanlarini azaltmak,  
• Malzeme kaybini azaltmak,  
• Kalite sorunlarini azaltmak. 

Yukarida maddeler halinde belirtilen problemler genel olarak tüm KOBI’lerde mevcut olan ve 
yöneticilerin çözmek için en çok zaman harcadiklari problemlerdir. Bu problemlerin metot etüdü teknikleri 
ile analiz edilmesi ve analizler neticesinde bu konulara yönelik iyilestirmelerin saglanmasi KOBI’lere üretim 
kaynaklarinin verimliligi açisindan önemli avantajlar saglayacaktir. Bu çalismada farkli KOBI’lerde 
uygulanmis olan metot etüdü çalismalari anlatilmis ve bu çalismalar ile saglanan iyilestirmelere yer 
verilmistir. Yapilan çalismalar bu tür problemler yasayan KOBI’ler için örnek teskil edecek yapida olan 
çalismalardir.    
2. METOT ETÜDÜ UYGULAMALARI 
 Bu bölümde farkli isletmelerde yapilmis olan üç farkli metot etüdü çalismasina yer verilmis ve bu 
çalismalar sonucunda saglanan iyilestirmeler degerlendirilmis.  

Isçi-makine süreç semasi: Isçi-makine süreç semalari çalisma alanlarindaki, analiz ve 
gelistirme çalismalarinda kullanilan en önemli tekniklerden biridir. Sema kisinin çalisma süresi ve makinenin 
islem süresi arasindaki etkin zamanlari gösterir. Bu veriler isçi ve makine zamaninin daha etkin kullaniminin 
saglanmasi amaciyla kullanilir. 

 
Sekil 1. Tornalama islemi için isçi-makine süreç semasi (1. durum) 
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1.par. bag. (0.5 dk)   Baglama 
 

1.parçanin islenmesi 
(5.5 dk) 

   
 

Islem 

1.par. sök. (1.5 dk)  Dolu  Sökme  

2.par. bag. (0.5 dk)  
 

2.parçanin islenmesi 
(5.5 dk)   

2.par. sök. (1.5 dk)  

Dolu 

  

Dolu  

Baglama 
 
 

Islem 

Sökme  

2 çevrimde isçi bos zamani: 11 dk. 
2 çevrimde makine bos zamani: 0 dk.  
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Günümüz üretim süreçlerinde kullanilan çogu makine ya tam otomatik ya da yari otomatiktir. Bu 
nedenle, bu tür makinelerde çalisan isçiler toplam çalisma süresinin belirli bir bölümünde bos 
durumdadirlar. Kullanilamayan bu zamanin degerlendirilmesi üretim hizini ve verimliligini ve buna bagli 
olarak isletmenin karliligini artirir. Bu zamanlarin belirlenmesi ve etkin bir sekilde planlanmasi insan-makine 
süreç semalari ile mümkün olmaktadir. 

Bu kisimda talasli imalat yapan küçük ölçekli bir isletmede bir isçinin iki tezgahi ayni anda kontrol 
etme durumu analiz edilmistir. Ilk olarak tek tezgahin kontrol edilmesi 2 çevrim için isçi-makine süreç 
semasi ile analiz edilmis ve yapilan çalisma Sekil 1’de verilmistir. Tek makine için isçi bos zamani 11 dakika, 
makine bos zamani ise 0 dakika olarak belirlenmistir.        

 
Sekil 2. Tornalama islemi için isçi-makine süreç semasi (2. durum) 

 
 Izleyen asamada ayni isçinin 2 tezgahi bir arada kontrol etmesi durumu analiz edilmis ve yapilan 
çalisma Sekil 2’de verilmistir. Iki makine için isçi bos zamani 7 dakika, birinci makinenin bos zamani 2 
dakika ve ikinci makinenin bos zamani 2 dakika olarak belirlemistir. Burada kritik olan, isçinin bos bekleme 
maliyeti ile makinelerin bos bekleme maliyetlerinin karsilastirilmasi ve hesaplanan maliyetlere göre en iyi 
kararin verilmesidir. Yapilan bu çalismada isçinin bos bekleme maliyetinin daha önemli olmasina paralel 
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olarak 2 durum tercih edilmistir. Ikinci durumda hem isçinin bos bekleme zamani azaltilmis hem de ikinci 
makineyi kontrol edecek olan isçi baska bir iste görevlendirilmistir. Bu yöntem özellikle üretim sürecinde 
otomatik ve/veya yari otomatik tezgahlar kullanan isletmelerde önemli bir metot etüdü aracidir. Isçinin 
veya makinenin bos bekleme maliyetleri temelinde yapilan analizler isgücü ve makinelerin daha verimli 
kullanilmasini saglar.    
         Tesis Yerlesimi: Tesis yerlesimi üretim akisinin sorunsuz bir sekilde devam etmesini, fabrika 
alan verimliliginin artirilmasini ve en önemlisi üretime direkt olarak katkisi olmayan tasimalarin azaltilmasini 
saglayan önemli bir çalismadir. Yapilan gözlemler birçok KOBI’de tesis yerlesiminin bilimsel çalismalar 
temel alinarak degil tamamen konu ile ilgili olanlarin kisisel kararlarina bagli olarak yapildigini 
göstermektedir. Isletmede üretilen ürünlerin is akislarina bagli olarak yapilacak bir düzenleme maliyet ve 
verimlilik açisindan isletmelere önemli avantajlar saglar.  

Bu kisimda; yapisal kablolama kabinetleri, elektrik ve telefon dagitim panolari ve fiberoptik 
terminasyon kutulari imalati yapan orta büyüklükte bir KOBI’de tesis yerlesiminin iyilestirilmesine yönelik 
olarak, bu çalismanin yazarlarinin danismanliginda Son ve Tuhan (2005) tarafindan yapilan bir metot etüdü 
çalismasina yer verilmistir. Çalismada ana imalat atölyesinin yerlesim düzeni ve bölümler arasi ürün akisi 
konularinda yasanan problemler dikkate alinarak alternatif yerlesim planlari üzerinde çalisilmistir. 
Çalismada ilk olarak üretilen ürünlerin mevcut is akislari incelenmis ve belirlenen is akislari her asamada 
kullanilan tezgahlar ile birlikte Tablo 1’de verilmistir.   
 

Tablo 1. Mevcut is akisi ve kullanilan tezgahlar 
Yapilan is  Kullanilan tezgah 
Makas kesimi j 
Lazer kesimi g 
Yüzey isleme k 
Dis çekme l 
Pres isleri b 
HFB büküm e 
Vida Çakma a 
Kaynak n 
Taslama m 
Sevkiyat - 

 
Belirlenen üretim akisina bagli olarak mevcut yerlesime iliskin akis diyagrami çikartilmis ve yapilan 

çalisma Sekil 3 (a)’da verilmistir.  
Izleyen asamada makinelerin teknik özellikleri, is akisi, tezgahlar arasi yapilan tasimalarin miktari 

ve tesisin büyüklügü dikkate alinarak alternatif yerlesim üzerinde çalisilmis ve Sekil 3 (b)’de akis diyagrami 
verilen tesis yerlesiminin uygulanmasina karar verilmistir.    
 Mevcut ve önerilen yerlesimler her iki durumda yapilan tasimalar temel alinarak karsilastirilmistir. 
Bu amaçla iki boyutlu düzlemdeki tasima mesafeleri temel alinarak, tasimalarin toplami ile mevcut ve 
önerilen durum karsilastirilmistir. Mevcut duruma göre yapilan hesaplamalar Tablo 2’de, önerilen duruma 
göre yapilan hesaplamalar ise Tablo 3’de verilmistir.  
 

Tablo 2. Mevcut yerlesim için yapilan tasimalar 
Is akisi X1(m) X2(m) Fark Y1(m) Y2(m) Fark 

j-g 11.7 11.7 0.0 16.2 39.5 23.3 
g-k 11.7 11.7 0.0 39.5 5.4 34.1 
k-l 11.7 7.4 4.3 5.4 46.5 41.1 
l-b 7.4 6.3 1.1 46.5 62.0 15.5 
b-e 6.3 1.8 6.5 62.0 50.0 12.0 
e-a 1.8 4.5 2.7 50.0 62.0 12.0 
a-n 4.5 11.0 6.5 62.0 69.5 6.5 
n-m 11.0 7.4 3.6 69.5 15.1 54.4 

Toplam 24.7 Toplam 198.1 
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 Mevcut ve önerilen duruma göre yapilan toplam tasima mesafeleri Sekil 3’de verilen grafikte 
karsilastirmali olarak gösterilmistir. Toplam tasima mesafeleri X ve Y düzlemlerinde yapilan tasima 
mesafelerinin toplanmasiyla belirlenmistir.   

 

 

 
        (a)            (b)  

Sekil 3. Mevcut yerlesim ve önerilen yerlesime göre akis diyagramlari 
(a) mevcut yerlesim (b) önerilen yerlesim 

 
 
 



 588 

Tablo 3. Önerilen yerlesim için yapilan tasimalar 
Is akisi X1(m) X2(m) Fark Y1(m) Y2(m) Fark 

j-g 11.7 11.7 0.0 5.4 31.5 26.1 
g-k 11.7 11.7 0.0 31.5 39.5 8.0 
k-l 11.7 7.4 4.3 39.5 46.5 7.0 
l-b 7.4 1.8 5.6 46.5 46.8 0.3 
b-e 1.8 1.8 0.0 46.8 54.0 7.20 
e-a 1.8 6.3 4.5 54.0 62.0 8.0 
a-n 6.3 11.0 4.7 62.0 69.5 6.5 
n-m 11.0 7.4 3.6 69.5 15.1 54.4 

Toplam 22.7 Toplam 117.5 
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Sekil 3. Mevcut ve önerilen yerlesime göre toplam tasima mesafeleri 

 
Mevcut yerlesimde 223.6 metre, önerilen yerlesimde ise 140.2 metre tasima yapilmaktadir. 

Önerilen tesis yerlesimi yaklasik %38’lik bir iyilestirme saglamis ve bu iyilestirme üretim zamanini 
degistirerek isgücü ve makine verimliligi artmistir. Bu çalismaya bagli olarak saglanan faydalardan birisi de 
fabrika alaninin daha verimli kullanilmasidir.    

Depo yerlesimi: Depo yerlesimi, üretim süreçleri büyük oranda yan sanayiden tedarik edilen yari 
ürünlere bagli olan isletmeler için önemli bir çalisma alanidir. Bu alanda yapilacak bir çalisma isletmelerin 
isgücü verimliligi, üretim verimliligi ve fabrika alaninin verimliligini önemli ölçüde iyilestirecektir. 

Bu kisimda, üretimin yüksek oranda yan sanayilerden tedarik edilen yari ürünlerle gerçeklestirildigi 
ve 60 civarinda isgörenin görev yaptigi orta ölçekli bir KOBI’de yapilan depo yerlesiminin iyilestirilmesi 
çalismasina yer verilmistir. Yapilan çalismada Derince (2005) tarafindan yapilan çalismadan esinlenilmistir. 
Çalismanin amaci, isletmenin depo yönetiminin iyilestirilmesidir. Bu amaçla depoda yer alan yari ürünlerin 
depo ömürlerinin ve istenilen yari ürünlere ulasim sürelerinin azaltilmasi hedeflenmistir. Yüksek depo 
ömürleri isletmenin stok tutma maliyetlerini ve buna paralel olarak üretim maliyetlerini arttirmaktadir. Depo 
ömürlerinin azaltilmasi hem bu maliyetlerin düsmesini, hem de isletmenin depo alanini daha verimli 
kullanmasini saglayacaktir.  

Çalismada ilk olarak mevcut durum analiz edilmis ve yari ürünlerin ortalama depo ömürleri 
hesaplanmistir. Ortalama depo ömürlerinin hesaplanmasinda yardimci sanayiye açilan iki siparis arasindaki 
zaman dikkate alinmis ve bu islem depoda yer alan tüm yari ürünlere uygulanarak ortalama depo ömrü 
belirlenmistir. Yapilan hesaplamalar yari ürün temelinde incelenerek ortalama depo ömrünü artiran yari 
ürünler belirlenmis ve bu yari ürünler için siparisler arasi geçen süre yeniden düzenlenmistir. Önerilen 
sistemin uygulama sonuçlarini kisa sürede görmek mümkün olmadigi için, “ortalama talep”, “gelisler arasi 
süre”, “siparis miktarini” temel alan bir benzetim çalismasi yapilmis ve yapilan çalisma ile elde edilen 
sonuçlar mevcut durum ile karsilastirilmistir. Yapilan karsilastirma Sekil 4’de gösterilmistir.  
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Sekil 4. Mevcut ve önerilen durum için ortalama depo ömürleri 
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 Yapilan metot etüdü çalismasi ile ortalama raf ömrü 53 gün/parça’dan, 27 gün/parça’ya düsmüs 
ve bu konuda yaklasik olarak %50 oraninda bir iyilestirme saglanmistir. Bu tür bir çalisma özellikle yüksek 
sayida yan ürün kullanan isletmelerde stok tutma maliyetlerinin azalmasina paralel olarak önemli maliyet 
tasarruflari saglar. Ayrica yari ürün depolamak için yeterli alana sahip olmayan ve depo kiralamak zorunda 
kalan ya da yüksek oranda yari ürün depolanmasi nedeniyle fabrika alaninin verimsiz kullanilmasina neden 
olan isletmelerde oldukça önemli iyilestirmeler saglayacak yapidadir. 
 Depo yerlesimi çalismasinin ikinci adiminda yari ürünlere ulasim sürelerinin azaltilmasi 
hedeflenmis ve bu amaçla 3 ay süresince ulasim sikliklari ve süreleri kayit altina alinmistir. Elde edilen bu 
verilerden hareketle ortalama ulasim süreleri hesaplanmis ve bu süreyi artiran faktörler belirlenmistir. 
Alternatif depo yerlesimi yüksek talep sikliklari ve yüksek ulasim süreleri dikkate alinarak tasarlanmis ve bu 
özellikler tasiyan ürünler depoda daha rahat ulasilabilecek noktalara yerlestirilmistir. Önerilen duruma 
iliskin 1 aylik kayitlar tutulmus ve elde edilen sonuçlar karsilastirmali olarak Sekil 5’de gösterilmistir. 
 

Sekil 5. Mevcut ve önerilen durum için ortalama yari ürün ulasim süreleri  
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Yapilan metot etüdü çalismasi ile ortalama yari ürün ulasim süresi 12 dakika/parça’dan, 7 
dakika/parça’ya düsürülmüs ve yaklasik olarak %42’lik bir iyilestirme saglanmistir. Bu tür bir çalisma üretim 
süreçleri büyük oranda yari ürünlere bagli olarak isleyen isletmeler için önemli kazançlar saglar. Yari 
ürünlere ulasim sürelerinin azalmasi isgören verimliligini artiracak ve daha da önemlisi bu sürelere bagli 
olarak olusabilecek olasi aksamalari önleyerek üretimin sorunsuz bir sekilde daha verimli yürütülmesini 
saglayacaktir.       
 
3. SONUÇ  
 Metot etüdü isletme kaynaklarinin daha verimli kullanilmasini saglayan en önemli araçlardan 
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birisidir. Yapilacak olan metot etüdünün ekonomik bir sonuca ulasip ulasmayacagi tüm asamalar için 
önemlidir. Isletme açisindan ekonomik degeri az veya uzun süreli uygulanmayacak olan isler üzerinde uzun 
arastirmalar gerektiren metot etüdü çalismalarina girmenin zaman kaybina neden olacagi açiktir. Bu 
durumda sorulmasi gereken sorular, metot etüdüne baslamanin ve etüt çalismalarini devam ettirmenin ne 
gibi kazançlar saglayacagi ile ilgili olmalidir. Metot etüdüne konu olacak ilk isler; diger üretim faaliyetlerini 
yavaslatacak veya durduracak sekilde darbogaz niteligi tasiyan isler, yeni tesis ve tesis genisletme 
problemleri, yeni ürünler, yeni metotlar, yüksek maliyetli/düsük karli ürünler olmalidir. 
 Metot etüdü KOBI’lerde de önemli bir verimlilik araci olarak kullanilabilir. Bu çalismada farkli 
KOBI’lerde gerçeklestirilmis olan metot etüdü çalismalarina ve bu çalismalar sonucunda elde edilen 
iyilestirmelere yer verilmistir. Metot etüdü uygulamalari kapsaminda, isçi-makine süreç semasi ile isgücü ve 
makine verimliliginin artirilmasi, akis diyagramlari ile tesis düzenlemesinin iyilestirilmesi ve yari mamul 
akisindan hareketle depo yerlesiminin iyilestirilmesi çalismalari yapilmistir. Yapilan metot etüdü çalismalari 
benzer problemleri yasayan diger KOBI’ler için örnek teskil edecek uygulamalardir.   
 
KAYNAKLAR  
Derince, N.T., “Bir Isletmede Dahili Imalat Parçalarinin Stok Politikalarinin Belirlenmesi ve Ambar 

Yerlesiminin Iyilestirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 
(2005). 

Kanawaty, G., “Is Etüdü”, MPM Yayinlari, Yayin no: 29, Ankara,Çeviri: Zuhal AKAL, (1997).  
Kurt, M., Dagdeviren, M., “Is Etüdü”, Gazi Kitabevi, (2003). 
Niebel, B., and Freivalds, A., “Methods, Standards and Work Design”, 11th edition, McGraw-Hill, New York, 

(2003).  
Pamir, T.C., “Is Etüdü”, Segem Yaynlari, Yayin no:69, Ankara, (1984).  
Son, T., Tuhan, M.N., “Bir KOBI’de tesis düzenlenmesine yönelik bir metot etüdü çalismasi”, Gazi 

Üniversitesi Endüstri Mühendisligi Bölümü Is Etüdü Dersi Dönem Projesi, Ankara, (2005).  
 



 591 

 
VERIMLILIK IÇIN YÖNEYLEM ARASTIRMASI TEKNIKLERI VE TEKSTIL 

SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI: HALI  DOKUMA TEZGAHLARINDA 
SIPARIS YÜKLEME PROBLEMI 

 
Mustafa YÜZÜKIRMIZI 

Kirikkale Üniversitesi Endüstri Müh. Böl. Kirikkale 
Tel: (0318) 357 35 71 

e-posta: myuzukirmizi@kku.edu.tr 

 
ÖZET 

 
Bu çalismada hali isletmelerinde siparislerin dokuma tezgahlarina yüklenmesi yani siralanmasi 

problemi incelenmistir. Problemin tanimi yapilmis, entegre bir planlama içindeki önemi gösterilmis ve 
Yöneylem Arastirmasi teknikleri kullanilarak çözüm önerileri gelistirilmistir. Örneklerle çözüm metotlarinin 
etkinligi ispatlanmistir. 

Anahtar Sözcük: Hali, tekstil, yöneylem arastirmasi, çizelgeleme 
 

1. GIRIS 
Tekstil sanayii istihdam ettigi isgücü ve  ekonomiye yaptigi katkiyla ülkemizin lokomotif 

sektörlerinden birisidir. Yine bu sektörde, artan rekabet kosullari, enerji ve girdi maliyetleri gibi sebeplerle 
kaynaklarin en verimli sekilde kullanilmasizorunludur. Bu nedenlerle verimlilik bilincinin yerlestirilmesi ve 
üretim artirici yaklasim ve tekniklerin yaygin bir sekilde kullanilmasi gereklidir. 

Ev tekstilinin önemli kollarindan biri de hali sanayiidir. Mevcut olan endüstrisi ve önde gelen 
sanayii kuruluslarinin bu alanda yatirim yapmasi ile dinamik bir yapiya sahiptir. Sektör, hizla degisiklige 
ugrayan rekabet piyasasi sartlari nedeniyle bu alanda planli üretim yapmayi ve kaliteyi artirirken 
maliyetlerin düsürülmesini gerektirmektedir. 

 
2. MOTIVASYON 

Evlerde kullanilan ve makina halisi tabir edilen jakarli, Wilton tipi tezgahlarda üretilen hali bu 
çalismanin konusudur. Bu halilar akrilik, yün ve akrilik-yün (yünlü) karisimi olan ipliklerden dokunmaktadir. 
Süreç olarak; hammadde halinde gelen yapagi islenmekte, boyanmakta, istenilen özellikte iplik haline 
getirilmekte, tezgahta dokunmakta ve son islemlerden geçirilirek piyasaya sürülmektedir. 

Hali dokuma isletmelerinde, genel olarak dokuma bölümünü besleyecek kapasitede iplik ve diger 
bölümler mevcut olup, dokuma islemi darbogaz olarak ortaya çikmaktadir. Bu nedenle dokuma 
tezgahlarinin en etkin bir biçimde kullanilip kullanilmamasi tüm isletmeyi etkilemektedir. Yeni tezgah 
ekleyerek kapasite artirimi yapilmasi çok yüksek maliyet gerektirdiginden alternative çözüm yollarinin 
denenmesi sarttir. 
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Ek olarak, çogu gerçek hayat problemlerinde oldugu gibi üretim planlama problemi de birden çok 
hedef içerir ve hedefler genellikle birbirleriyle çatisir. Smith ve digerleri(1986) tarafindan ABD üretici 
firmalarinda yapilan bir arastirma da su hedefler öncelikli olarak siralanmistir: 

• Siparisi zamaninda teslim etmek 
• Sistem ve makine kullanim oranlarini maksimize etmek 
• Süreç stoklarini minimize etmek 
• Üretim oranlarini maksimize etmek 
• Kurulum ve alet degistirme zamanlarini minimize etmek 
• Ortalama akis zamanini minimize etmek 
• Makina kullanim oranlarini dengelemek 

Bu hedefler birbiriyle çelisen özellikler tasirlar. Örnegin, siparislerin zamaninda teslim edilmesine 
çalisilmasi öncelikli emirleri gerektirebilir ve bu da makina kurulum ve alet degisim zamanlarini artirarak 
sistem kullanim oranini düsürür. Dolayisi ile bir planlama süreci mevcut durumu gözönüne alarak en iyi 
yapilabilir çözümü arastirmalidir. 

 
3. TEZGAH YÜKLEME PROBLEMI 

Wilton tipi hali dokuma tezgahlari çift havli olup teknolojisine göre 5 yada 6 renkli hali 
dokumaktadir. Her bir renk iki yüzden fazla bobinle hali tezgahini beslemektedir. Hali deseninde kullanilan 
renklere göre tezgahi besleyen renklerin ayarlanmasi gerekmektedir. Bir desenden, farkli renklerden olusan 
diger bir desene geçerken, yine tezgah teknolojisine göre, ya renklerin sirasinin degistirilmesi ve/veya bir 
rengin çikarilip diger bir rengin takilmasi zorunludur. Bu islem her bir bobine bagli ipin kesilerek yerine 
yenisinin baglanmasindan olusmaktadir. 

Her bir renk degisimi, isgücükullanimina bagli olarak iki saatten fazla süre almaktadir. Bu süre 
zarfinda dokuma tezgahi ve tezgahtan sorumlu operatörler atil vaziyette beklemektedir.  Tüm renklerin 
degismesi durumunda tezgahin bir vardiyadan fazla beklemesi gerektigi gözönüne alindiginda bu islemin 
ne kadar üretim kaybi olusturdugu anlasilabilir. 

 

 
Sekil 1. Entegre bir hali isletmesinde bilgi akisi 
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Tezgah yüklenmesinin çizelgelenmesi entegre bir üretim planlanmasi için de zorunludur (Sekil 1). 
Sürecin alt bölümlerinin planlanmasi için ön kosullardan biri olan, dokuma tezgahlari için yeterli miktarda 
ve istenilen kalitede ipligin ne zaman gerekli olacaginin tahmin edilmesi master üretim planinin 
olusturulmasinin esasini teskil eder. Bu planin iyi yapilmamasi halinde, yukaridaki açiklanan kapasite 
kayiplarinin yaninda kalite sorunlariyla da karsilasilir. Bu problemlerin bir kaçini söyle siralamak 
mümkündür: 

• Degisik postalarda boyanan iplerin sebep oldugu halida abraj tabir edilen kalite 
problemleri. 

• Düsük kalite iplik kullanimi (Yün yerine akrilik veya akrilik/yün karisimi). 
• Yüksek kalitede iplik kullanimi (Müsteri akrilik siparis ettigi halde yünlü veya yün iplik 

dokuma). 
• Ipligin yeterli olmamasindan dolayi zorunlu olarak benzer renk degistirilmesi. 

Bu açiklamalardan sonra bu çalismaya konu olan hali tezgahlarina siparis yükleme problemi su 
sekilde tanimlanabilir: 

Tezgah yükleme problemi: Toplu siparis seklinde alinan degisik ebat, miktar, renk 
ve desenlerdeki halilarin teslim gününden önce, istenen kalitede ve enaz kapasite 
zaafiyeti yaratacak sekilde dokuma tezgahlarinda planlanmasi. 

Literatürde bu problemi özel olarak irdeleyen bir arastirma yoktur. Tekstil sanayiindeki planlama 
problemlerine arastirmacilarin bakisi genel olmus, isletmelerde karsilasilan bu gibi özel problemlerle pek 
ilgilenilmemistir. Riane ve digerleri (2001) seri sekilde siralanmis entegre üretim sistemlerinin planlanmasi 
ve çizelgelenmesini incelemis ve karar destekleme sistemi gelistirmistir. Williams ve digerleri (2004) 
çalisma için entegre bir hali fabrikasini incelemis ve islerin bölümlere göre çizelgelenmesinde degisik 
politikalari test etmistir.  

Bu problem, genel kategori olarak bir çizelgeleme problemidir. Çogu çizelgeleme problemlerinin 
oldugu gibi bu problem de polinom olmayan zor (NP-hard) bir problemdir. Yani, problemin zorluk derecesi 
çizelgelemesi yapilacak desenlerin ve bunlari üretecek makinalarin sayilarina bagli olarak üssel bir sekilde 
artar. Fakat problemin çozümü icin polinom zamanli olan etkili çözüm metotlari gelistirilebilir. 

 
4. MODEL TANIMI 

Dokuma tezgahlarindaki bir siparisin yükleme problemi siparis seklinde gelen sinirli sayida N adet 
(n1,n2,...,nN) degisik desenin sinirli sayidaki esdeger veya farkli paralel M (m1,m2,...,mM) adet tezgaha 
siralanmasidir. Her bir makinenin hizi desenden desene farklilik göstermemektedir. Fakat her bir desen 
degisik sayilarda siparis edildiginden bir n deseninin, m makinesinde üretilmesi pmn zaman almaktadir.  

Bir desenden diger bir desene geçiste d(ni,nj) renk degisimi gerçeklestiril-mektedir. Hali 
desenlerini olusturan renklerin siralamasi geregi bu geçisler simetrik olup d(ni,nj) = d(nj,ni) for all ni,nj0N. 1 
adet renk degisiminin süresi standart olup a kadar zaman süresi almaktadir. 

 
Hedefimiz toplam degisimin minimum oldugu siparisteki bütün desenleri kapsayan bir ?  siralamasi 

bulmaktir: 

MΠΠΠ=Π ,...,,min 21  

Burada ? m her bir m makinesindeki siralamayi temsil etmektedir ve her bir ? m , m  makinesindeki 
i sirasindaki (p(i,m)) siparislerden olusmaktadir: 

),(),...,,2(),,1( mNmm mM πππ=Π  

Problemin birden çok boyutu oldugundan dolayi, öncelikle çok kolaylikla çozülebilecek durumlari 
incelemek ve çözüm metodunu sunmak uygun olacaktir. 

 
4.1. TEK MAKINEDE YÜKLEME 

Tezgah yükleme problemi, siparislerin tek makinede iplik kisitlari olmadan dokunulacagi 
varsayilirsa yöneylem arastirmasinda çok bilinen gezgin satici problemine dönüsür. Gezgin satici problemi 
saticinin bastan kendisine verilmis olan sehirlere tam olarak bir kez ugramasina, baslamis oldugu sehire 
dönmesine ve bu turu yaparken en az seyahat zamani harcamasina dayanir. Analoji yapmak gerekirse, her 
bir üretilecek desen saticinin ugramasi gereken sehirleri, renk degisimleri ise sehirler arasi uzakliklari 
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belirtir. Ayrica bütün siparislerin üretilmesi gerektiginden tam bir turu en az renk degisimiyle 
tamamlanmasi gereklidir. 

Gezgin satici probleminin tam bir çözüm metodu yoktur. Lakin, Padberg ve Rinaldi (1987), 2392 
sehire kadar, Applegate ve digerleri (1995) 7397 sehire kadar olan çözümleri gerçeklestirmislerdir. 
Günümüzde 100 ve daha az sehirden olusan problemler bir kaç dakika belki saniye içinde, 1000 sehir 
çivarindaki zorluktaki problemler bir kaç saat içinde çözülebilir (Johnson ve McGeoch (1997)). 

Uygulamayi hesaba aldigimiz hali isletmeleri düsünüldügünde ve en kötü senaryo durumlarinin 
çok nadir veya hiç karsilasilmayacagi varsayilarak çok etkili yöntemler gelistirilebilir. Bunlardan biri olan 
tamsayili progamlama yöntemi bu problemin çözümünde su sekilde kullanilabilir:  

Grafik olarak modelin taniminda, bize verilen nokta kümesi V={n1,n2,...,nN} ve egmeç kümesi 
A 'dir. Noktalar, desenleri temsil ederken, egmeçler herbir çift desen arasindaki renk degisimlerini ifade 
eder. 





=
durumlardaDiger 0,
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x ij
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Yukaridaki  degisken xij eklenmesi ile, problemin formülasyonu su sekilde yapilabilir: 
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Her bir desen bir kere üretileceginden girislerin ve çikislarin toplami 1 olmasi kisitlari su sekildedir: 
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Alt turlari engellemek için ise herbir alt tur U,  U2V ve 2 = |U| = |V|-2 için: 
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Buna alternatif olarak alt turlari engelleyici kisit su sekilde de yazilabilir: 

2||||2,1||
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jiji

    (5) 

 
Örnek: 10 degisik desenden olusan bir siparis için renk degisimleri rasgele olarak olusturulmus ve 

renk degisim matrisi Tablo 1'de verilmistir. Örnegin, A deseninden B desenine geçilirken 2 renk degisimi 
yapilirken A'dan J desenine geçildigi takdirde hiç degisim yapilmamaktadir. 

 
 A B C S E F G H I J 
A  2 5 4 2 6 5 4 3 0 
B 2  4 0 4 2 4 0 3 4 
C 5 4  4 5 3 5 3 4 2 
D 4 0 4  0 6 2 5 1 1 
E 2 4 5 0  1 3 6 6 4 
F 6 2 3 6 1  4 2 4 4 
G 5 4 5 2 3 4  4 3 6 
H 4 0 3 5 6 2 4  3 5 
I 3 3 4 1 6 4 3 3  1 
J 0 4 2 1 4 4 6 5 1  

Tablo 1. Sipariste verilen desenler için renk degisimleri 
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Yukarida anlatilan metot ticari olarak mevcut bulunan herhangi bir dogrusal programlama yazilimi 
yardimiyla kolaylikla çözülebilir. Bu çalismada endüstri mühendislerinin yaygin olarak kullandigi Lindow 3.2 
versiyonu tercih edilmistir. Amaç denklemi (1) ve kisitlar (2), (3) yazilarak temel denklemler olusturulur. 
Tablo 1'de verilen degerlerle dört tane alt tur engelleyici denklem (4) veya (5) kullanilarak yazildiktan 
sonra 5. iterasyonda optimum sonuca ulasilir. 

Çikan sonucun siralamasi yapildigi takdirde optimal sonuç A-J-I-G-D-B-H-C-F-E-A seklindedir. Bu 
siralamada toplam renk degisimi 15'tir. Genellikle uygulamada, en kisa renk degistirme zamani 
kullanilmaktadir.  Bu kurala göre bir desen tamamlandigi zaman en az renk degisimini veren diger bir 
desene geçilir. Miyobik bir yaklasim olan bu kural her zaman en iyi sonucu vermez. Yukaridaki örnek için 
siralama A-J-D-B-H-F-E-G-I-C-A seklinde olur. Bu durumda toplam renk degisimi 19'dur. En iyi siralamayla 
kiyaslandiginda 4 renk degisimi fazladan gerçeklestirilmektedir ve bir renk degisiminin ortalama 2 saat 
oldugu düsünüdügünde, tezgahin üretim kaybi bir vardiyaya yaklasmaktadir. Bu arada fazladan renk 
degisimi için istihdam edilen isgücü gözönüne bulunduruldugunda kaybin büyüklügü daha da artar.  

Isletmelerde birden çok dokuma makinesi olmasiyla beraber, yukarida sunulan çözüm  üretim 
planlayicilar tarafindan rahatlikla degerlendirilebilir. Bulunan optimal siralama, planlama sirasinda yardimci 
olabilecegi gibi, siparislerin gruplanarak tezgahlara dagitilmasi sonrasinda tek makinede yükleme problemi 
çözülerek en iyi siralama yapilabilir. 
4.2. PARALEL MAKINELERDE YÜKLEME 

Paralel makinede yükleme problemi de yine polinom olmayan zor bir problemdir. Problemin zorluk 
derecesi tezgahlarin farkli olmalari ve/veya tezgahlarin her bir deseni dokuyamayacagi (ebat vs) gibi 
kisitlar gözönüne alindiginda çok artar. Lakin, kolaylikla kullanilabilir ve uygulanabilir bir çizelge metodu 
sunmak açisindan yukarida açiklanan Gezgin Satici(GS) metoduna dayali bir metot gelistirilebilir. Bu 
metotta temel düsünce GS probleminde verilen tek zincir olan verilen optimum siralamanin bir spiral 
sarmal seklinde düsünülerek paralel makinelere dagitilmasidir. Çünkü tek makinedeki siralamada desenler 
arasindaki toplam renk degisimleri minimumdur. Bu algoritma su sekilde özetlenebilir: 

Spiral Sarmal Algoritmasi: 
1. Bütün siparisleri tek makinede dokunacak sekilde kabul et ve gezgin satici (GS) 

yöntemini kullanarak en uygun siralamayi olustur. 
2. Bu siralamayi $m$ adet parçaya böl .(Ilk parça biraz uzun olabilir.) 

o Ilk bölünmüs siralama grubunu makine M1'e ver. 
o Ikinci siralama grubunu makine M2'ye ver. 
o Isleme bütün makineler bitene kadar devam et. 

 
Örnek: Yukarida renk degisim matrisi verilen 10 adet desenin 3 adet makineye dagitilacagini 

varsayalim. Bu durumda yukarida verilen algoritmaya göre bütün  siparisleri tek makinede dokunacagini 
kabul ederek çözüm gerçeklestiril-diginde yine bir önceki örnekteki A-J-I-G-D-B-H-C-F-E-A siralamasina 
ulasilir. Bu siralamayi 3 parçaya böldügümüzde A-J-I-G, D-B-H ve C-F-E siralama gruplari elde edilir. 2. 
adimdaki islemler için ise ilk grubu 1. makineye, 2. grubu 2. makineye vs. siparis gruplarinin dagitimi 
yapilir. Bu durumda Sekil 2'te verilen diagram edilir. Desenler arasindaki toplam renk degisimi 8'dir.  

 

 
Sekil 2. Spiral sarmal algoritmayla paralel makinede yükleme 
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Bu çizelgelendirmeyi yine en kisa renk degisimi yaklasimiyla karsilastirabiliriz. En kisa renk 
degisimi yöntemiyle siralama yapildiginda Sekil 3'deki durum elde edilir. Bu durumda desenler arasindaki 
toplam renk degisimi 9'dur. 

 
Sekil 3. Miyobik yaklasimla paralel makinede yükleme 

 
5. SONUÇ 

Bu çalismada Wilton tipi hali üreten isletmelerde siparis halinde gelen desenlerin dokuma 
tezgahlarina yüklenmesi problemi incelenmistir. Problemin tanimi yapilmis ve planlama süreci içerisindeki 
etkinligi ve önemi anlatilmistir. Tek ve paralel makinelerde yükleme probleminin formülasyonu verilmis ve 
bunlarin en az renk degisimi verecek sekilde çözümü gerçeklestirilmistir. 

Bu metot tam uygulamaya geçilmemesine ragmen Kayseri'deki orta büyüklükte bir hali dokuma 
isletmesinde planlayicilara karar vermede destekleyici unsur olarak kullanilmis ve degisim zamanlarinda 
%20'lere varan oranlarda azalmalar saglanmistir. 

Çalismanin derinligi, siparislerin verilme tarihi, teslim tarihi, makineler ve desen ebatlari, iplik ve 
isgücü kisitlari gibi diger etkenlerin de katilmasiyla artirilabilir. Bundan sonraki hedefimiz bu gibi karar 
faktörlerini de ekleyerek tezgah yükleme çizelgelemesi hazirlayarak uygulamak ve buna dayali bir entegre 
planlama sistemi olusturmaktir. 

Yöneylem Arastirmasi tekniklerinin endüstriyel problemlerde uygulanmasi yeni olmadigi gibi 
sagladigi yararlar da yillardir çok iyi derecede bilinmektedir. Yalniz, küçük ve orta büyüklükteki isletmeler 
bu yöntemlerin ya farkinda olmamaktalar ya da Yöneylem Arastirmasi (YA) tekniklerini uygulamanin cok 
büyük maliyetleri olacagi endisesini tasiyarak bu metotlarin kullaniminin büyük isletmelere has oldugunu 
düsünmektedirler. Günümüzde, bilgi çaginin sagladigi avantajla yazilim ve donanim maliyetlerinin çok asagi 
düsmesi, YA tekniklerini uygulamanin önündeki ekonomik engelleri çok azaltmistir. Kisitli imkanlarla en iyi 
üretimin yapilmasinda YA yaklasimlari kullanmanin endüstri ve isletme fark etmeksizin büyük getirilerinin 
olacagi açiktir. Yine, bu gibi üretim artirici teknikleri uygulamak isletmelerimizin en çok ihtiyaç duydugu 
verimliligin artirilmasinda da etkin bir rol oynayacaktir. 
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ÇALISMANIN AMACI  

Bu çalisma, KOBI’leri verimlilige tasiyacak olan yollarin arastirilmasini içermektedir. Amacimiz,  
küçük ve orta ölçekli isletmelerin basta esneklik olan avantajlarini muhafaza ederek büyük bir sirket gibi 
çalismanin artilarini saglayacak bir platforma nasil oturtulabilcegini tartismaktir. Bu konudaki 
incelemelerim, uzun yillar ABD’de ve  ülkemizde çalistigim dünya klasmanindaki sirketlerde uyguladigim 
maliyet düsürme ve verimlilik artirma tekniklerinin ve de bu konuda vermis oldugum onlarca seminerin bir 
yansimasidir.   
 

ÖZET 
Bir firmanin basarisini, gelisip serpilerek küresel pazarlarda boy göstermesini, genelde üç 

parametrenin uyum içinde kullanilmasina baglayan görüsler vardir. Bunlar sürdürülebilir kalite düzeyi, 
göreli olarak düsük maliyet ve müsteri bekelentilerine cevap verebilecek yeni ürün ve hizmetin 
farklilastirilarak rakiplerden önce pazara sürülmesidir. Bu üç parametreyi optimal düzeyde 
birlestirebilmek ise, etkin bir yönetime gereksinim duyar. Etkin yönetimden anladigimiz: internet 
gibi ileri iletisim teknolojisini kullanabilen; organizasyonun güç ve zayif noktalarini gerçekçi sekilde 
belirledikten sonra çalisanlarini çesitli yollarla güdüleyip onlari organizasyonun hedefleri dogrultusunda 
harekete geçiren; iç ve dis pazarlarin gelisimini ya da darbogaza girme egilimlerini yakindan izleyebilen; 
stratejik planlarla firmanin ileriye dönük yapisini, hizla degisen müsteri istek ve beklentilerine cevap 
verebilecek tarzda degistirip esneklik saglayabilen; bunu gerçeklestirmek için de alinacak üretim araçlarinin 
çok yönlü olmalarina dikkat eden ve ayni çerçevede çalisanlarinin da egitim programlariyla çok yönlü 
beceriler kazanmalarini saglayarak “Hücre üretim sistemi”ne adapte olmalarini mümkün kilan; talebe 
göre çalisarak sifir stok hedefine yönelen ve müsteri tatminini ön plana alip ürün ve hizmet 
farklilastrilmasiyla degisik ürünler sunabilen; kurulusun kisitli kaynaklarini optimal düzeyde kullanmak için 
kalitenin yükseltilmesi ve maliyetlerin düsürülmesine özen göstererek üretim ve hizmetin her sürecinde 
önlem alan; imal ettikleri ürünlerin birim maliyetini saglikli sekilde saptayabilen; kendinden önde bulunan 
rakiplerini yakiindan izleyerek onlarla süreç kiyaslamasi yapabilen; ve ise eleman alirken adaylarin beceri 
ve yeteneklerini ön planda tutan ve belki de en ön önemlisi etik degerleri özümsemis dürüst ve 
çalisanlarina adil davranan bir yönetim kastedilmektedir. Bu baglamda kobileri yöneten her liderin 
dönüsümcü olmasi ve iki-eseyli liderlik stillerinin özelliklerini tasimasi arti faktör olusturur. Ayrica, 
ekonomik kriz için erken uyari sinyallerini yakindan izlemesi ve  krizin olasi tahribatini en aza 
indirmek ve hatta krizi avantaja çevirebilmek için en kötü durum senaryolarini önceden saptamasi 
gerekir. 
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GIRIS 
Küçük ve orta büyüklükteki isletmelerin ölçümleri ülkeden ülkeye degismekle birlikte ortak kriter, 

yillik satis hasilasi, çalistirilan isçi sayisi ya da sermaye miktaridir.  Örnegin ABD’de 1953’de çikarilan  
“Small Business Act/SBA”e göre imalat sanayiinde 250 isçiden az olan ve toptan yillik satislari 9,5 
milyon olarla 22 milyon dolar arasinda degisen kuruluslara küçük isletme adi verilmektedir. Buna karsin 
küçük isletmelerin çogunun istihdam ettigi isçi sayisi 100’ün altindadir. Genelde büyük isletmelerin 
tedarikçileri konumunda olan küçük isletmeler, yaratici yönleriyle öne çikiyorlar. SBA’e göre küçük 
isletmeler, pazara sürülen yeni buluslarin yüzde 55’ini saglamaktadir. Örnegin stainless steel tras biçaklari, 
tranziztörlü radyolar, personel bilgisayarlar, fotokopi makineleri, jet motorlari, power steering, helicopter, 
klimalar ve buna benzer yüzlerce yeni bulus bu listeye eklenebilir. ABD’de küçük isletmelerin sanayi 
alanlarina göre dagliminda, kaynak bakimindan en az geriksinim duyulan  hizmet sektörü yüzde 37.6 ile 
basta gelmektedir (Griffin and Ebert, 2002)  

Ülkemiz  ekonomisinde önemli bir yeri olan KOBI’lerin imalat sanayiindeki agirligi yüzde 95 olup 
yarattigi istihdam yüzde 61 fakat Türkiye genelinde katma degeri sadece yüzde 27’dir (Kobinet, 2001).  

Avrupa Birligi KOBI’yi 500’den az isçi çalistiran ve sermayesi 75 milyon ecu’yü geçmeyen 
isletmeler olarak tanimlamaktadir. Ülkemizde ise KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelistirme ve 
Destekleme Baskanligi) 1-9 isçi çalistiran isletmeleri küçük isletme, 10-49 isçi çalistiranlari orta isletme 
ve 50’den fazla isçi çalistiranlari ise büyük isletme olarak tanimlamaktadir (I.Orta Anadolu Kongresi, 
2001).   

KOBI’lerin sorunlari üzerinde yogunlasan Türkiye’de iki  kurulus vardir. Bunlardan ilki Halkbank 
olup KOBI’leri, üretim kalitesini artirmada ve yeni teknolojilerin kullaniminda  tesvik eder. Diger kurulus 
KOSGEB olup KOBI’lerin personel egitimine, üniversite-sanayi isbirligine, veritabani ve bilgi agi kurulmasina 
yardimci olur. Bu iki kurulusun yani sira, Türk Patent Enstitüsü, Ihracati Gelistirme Edüt Merkezi, Dis 
Ekonomik Iliskiler Kurulu ve Iktisadi Kalkinma Vakfi sayilabilir (Duran, 2000) .  

Özet bölümünde KOBI’leri verimlilige tasiyacak olan yollari genel hatlariyla inceledik. Simdi bu 
yollari  belirli gruplar altinda toplayarak mikro düzeyde ele alacagiz. Konumuz, kobilerin  küçük ve orta 
ölçekli isletmelerin basta esneklik olan avantajlarini muhafaza ederek büyük bir sirket gibi 
çalismanin artilarini  saglayacak bir platforma nasil oturtulabilcegini tartismaktir. Asagidaki 
konular, bu tartismanin içerigini yansitmaktadir.  
 
KOBILER’DE VERIMLILIK ARTISI SAGLAYACAK YOLLARIN INCELENMESI 

1.KOBI’leri yönetecek olan kisi ya da kisilerin önce büyük bir tutkuyla isine bas 
koymus olmasi gerekir. Varini yogunu ortaya koymus olan kisinin girisimci ruhuna sahip olmasi ve 
risk almasi; daima iyimser olmasi;  büyük hedeflere erisme hayali içinde bulunmasi ve hedef saptadigi 
noktalara varmak için çitalari her geçen gün daha da yükseltmesi; basari ya da basarisizligi sans, kader ya 
da  kismet gibi soyut kavramlarla degil, fakat “Ben kaderimi kendi irademle çizerim” diyerek açikliga 
kavusturmasi; önünde uzanan engelleri mesai tanimayan çalismalariyla asmasini bilmesi gerekir.    
 2. KOBI Yöneticisinin önce bir is plani yaparak bir yol haritasi hazirlamasi gerekir.  
Örnegin: 
     *Benim müsterim kim olacak? 
     *Nerede bulunuyorlar? 
     *Ürünümü onlara kaça satabilirim? 
     *Benim rakiplerim kimlerdir? 
     *Benim ürünlerimin rakiplerinkinden farklari nelerdir? 
     *Sirketin ileriye dönük finansman ihtiyacini nasil karsilarim?  
     *Sirketin büyüme  durumunda mevcut yönetim ve organizasyon yeterli midir? 
     *Sirketin amaçlari ve misyonu yeterli sekilde açiklanmis midir? gibi sorulara cevap arayarak yolunu 
aydinlatmasi lazimdir. 
  3.Ölçek Ekonomisi ve Deney Egrisi araciligi ile maliyetlerin düsürülmesi: Bunun için, 
faaliyetlerinde benze r özellikler bulunan kobilerin bir büyük sirket gibi çalismalarini saglama yollarinin 
arastirilmasi ve bunu gerçeklestirmek için Kobiler arasi bir koordinasyon birimi araciligi ile bu amaca 
ulasilmasi;  

Bilindigi gibi ölçek ekonomisi, Adam Smith’in ilkeleri dogrultusunda bir üretim islemi üzerinde  
uzmanlasmanin ve  seri üretimin sonucu  olarak ortaya çikmistir. Üretimin artirilmasini ve  degismeyen 
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giderlerinin birim basina düsürülmesini öngören bu yöntem, satinalma sürecinde de olumlu etkisini gösterir 
(bulk purchasing).  Bununla beraber uzmanlasmanin mahzurlari da yok degildir. Günümüzde insan 
olgusunu önde tutan görüsler ön plana çiktikça, bir islem üzerinde uzmanlasmanin yarattigi ruhsal 
sakincalar ve çalisanlarin olumsuz davranislari çesitli motivasyon yollariyla giderilmeye çalisilmaktadir. 

Diger yandan, düsen maliyetler ve artan Pazar payi ve üretim, diger parametreler ayni kalmak 
kosuluyla,  beraberinde baska artilari da getirir. Örnegin BOEING firmasinin gelistirdigi deney egrisi 
formülü, üretim katlandikça kümülatif bazda isçilik maliyetleri, çalisilan sanayi kolunun deney egrisi egimi 
oraninda bir noktaya kadar düser. Bu demektir ki, deney egrisi etkisini dikkate alip ihalelere girerek 
üretimlerini katlayacak olan kuruluslarin, daha düsük fiyat teklif ederek ihaleyi kazanma sanslari göreli 
olarak daha fazla olur.   

4.Yöneticilerin toplam kalite alaninda problem çözme tekniklerini ögrenmeleri: örnegin 
istatistiksel süreç kalite kontrolleri ile ilgili  egitim seminerlerine katilmalari ve ögrendiklerini bir asagi 
kademelere aktarmalari, sürdürülebilir bir kalite düzeyine erisebilmek için  önemli bir adimdir. Bu 
seminerler X&R semalari ve P grafikleriyle baslatilabilir.  

5.Ayrica  öncelikle potansiyel yönetici adaylarina, yöneticilere ve dis satimla ilgili kisilere kobiler 
arasi yabanci dil kurslarinin organize edilmesi: Dis pazarlara açilsalar da açilmasalar da KOBI yöneticilerinin 
bir yabanci dili ögrenmeleri, basarilarinin sürekli olmasi için gereklidir. Hatta bu kurslar bütün çalisanlar 
arasinda yayginlastirilmalidir.   

6. Stratejik Ortakliklar araciligi ile Maliyetlerin Düsürülerek Verimliligin Artirilmasi: Benzer ürün ve 
hizmetleri olan KOBI’ler arasinda çesitli alanlarda stratejik ortakliklar olusturularak verimliligin artirilmasi 
mümkün olmaktadir. Örnegin,  arastirma, tasarim, üretim, reklam/promosyon, sevkiyat ve dagitim 
yollarinda isbirligine gidilerek maliyet indirimi ve verimlilik artisi saglanabilir.  KOBI’lerin bu degindigimiz 
alanlarda mevcut kapasite açiklari da ortadan kaldirilmis olur ve tek baslarina yapamayacaklari ya da yalniz 
baslarina pahaliya mal olacak projeleri birlikte rahatlikla yürütür hale geleceklerdir.  

Ayrica,  yeni alacaklari makinelerin ve parçalarinin standart olmalarina özen 
gösterilmesi, makineler üzerindeki egitimlerin ve makine bakimlarinin KOBI’ler arasi kurulacak birimler  
tarafindan daha ucuz ve etkin sekilde yapilmasini saglar. Örnegin Southwestern Airlines’in 
baskanlarindan Herb Kelleher degisik tip yolcu uçaklari alimina son vermis ve sadece 737 model uçaklar 
almaya baslayarak bakim ve egitim giderlerini büyük ölçüde düsürmüstür. Bu yöntemle önleyici ve de 
verimli bakimin uygulanma alani genisletilerek makine duraklamalarinin neden olacagi dolayli ve 
dolaysiz kayiplar  da en aza indirilmis olur.  

7.Network yapilanmasi ve Degisim Mühendisligi: Arastirma-gelistirme, tasarim, kalite 
kontrolü, üretim, önleyici ve verimli bakim, insan kaynaklari, satinalma, depolama ve sevkiyat 
faaliyetlerinde “Network Structure” ve Degisim mühendisligi‘ uygulamalariyla  küçük ve verimi düsük 
bireysel faaliyetlere son verilir ya da en aza indirilebilir ve bu yolla  önemli ölçülerde verimlilik saglanabilir. 
Bu çerçevede sirketimiz sadece en iyi bildigi isler üzerinde yogunlasir ve kalan kismini disariya verir 
(outsource). Örnegin kalici departman tutmanin pahali oldugu personel egitimi, mühendislik, tasarim, 
ulasim, hukuk isleri gibi hizmetler daha ucuza uzmanlasmis firmalardan alinabilir ve böylece daha kaliteli 
hizmet de alinabilir. Bu network yaklasimin uygulayan firmalar örnegin, Avrupa’da satacaklari bir ürünün 
tasarimini Kanada’da bu isi bilen ve sürekli yapan bir firmaya; üretimini örnegin Taiwan’da bir firmaya; 
ulasimini Güney Kore’de bir ulasim firmasina; dagitimini Avrupa’daki bir firmaya; ve tahsilatini da 
Amerika’daki bir tahsilat firmasina yaptirabilir. Bu baglamda NIKE ve REEBOK gibi sirketler, tasarim ve 
pazarlama gibi temel yetkinlikleri üzerinde yogunlasmislar ve kalan hizmetleri disardan almaktadirlar. 
Network yaklasiminin bu uygulamasinin çesitli versiyonlari görülmektedir. Örnegin DELL sirketi ürünün 
sadece son montaj bölümünde devreye girmektedir.   

8. Network yapilanmanin mümkün olmadigi durumlarda: ise eleman seçiminin ve alinan 
elemanlarin oryantasyonu ve egitiminin KOBI’ler arasi bir merkezden yapilmasi ve alinan 
egit imin etkinliginin kontrol edilmesi gerekir. Zira verilen egitimlerin, genelde bunu alan çalisanlarin 
gereksinimleri dogru belirlenemedigi için ihtiyaç duyulan konularla örtüsüp örtüsemedigi tartisma konusu 
olmaktadir. Bu durum zaman ise ve para kaybi demektir. Ayrica, Türk isçisinin ortalama egitiminin 4 yil 
civarinda oldugu da dikkate alindiginda (“Türkiye’de Girisimcilik”, Türk Sanayicileri ve Isadamlari 
Dernegi/TÜSIAD, 2002) egitimin önemi daha iyi takdir edilecektir.  

9. Kurumsal Kültür araciligi ile Verimliligin Artirilmasinda Lider Gereksinimi: Üzerinde 
egitim ve emek vererek ve deney kazandirarak elde ettigimiz çalisanlarimizin kurulusta tutulmasi ve 
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verimliliklerinin en çoga çikarilmasi gerekir.  Bu noktada Kurumsal kültürün derinligi önemli rol oynar. 
Böylece çalisanlari ortak normlarda, degerlerde, düsüncede, anilarda ve giyim kusamda birbirine baglayan 
kültür, çalisanlarin kendilerini sirketle bütünlestirmelerine ve sonraki yillarda ayni sirkette çocuklarinin da 
çalisabileceklerini hissetmelerine yardimci olur. Bu olgularin çalisanlara özümsetilebilmesi için bir lidere 
ihtiyaç vardir. Söyleki, liderin vizyonu ve tutkusu olmasinin yani sira, adil olmasi, etik degerlere bagli 
kalarak çalisanlarina örnek olmasi, daima olumlu ve pozitif enerji saçmasi, iletisim, dinleme, konusma ve 
ikna gücünü gelistirmis olmasi, is yerinde ve özel hayatinda krizlere neden olacak olaylardan kaçinmasi ve 
çalisanlarin gelismelerine ve yükselmelerine gayret etmesi beklenir.  

10.Çalisanlarin motive edilerek verimin yükseltilmesi yollarinin arastirilmasi; Bu 
güdülemenin içsel ve  transandantal  yani organizasyonun iyiligine olan olgularin da çalisanlara 
aktarilmasini öngören bir motivasyon olmasina dikkat edilmesi; Bu güdüleme sekline  Altruistic yani 
transandantal denir. Bu noktada, bu konu ile kurumsal kültür konusu örtüsmektedir.  

11.Sirket içi kirtasiye kullanimlarinin, yazismalarin ve raporlamalarin en aza ve öze 
indirilmesi yoluyla zaman kaybi ve diger giderlerin azaltilmasi;  

12.Yönetim Kademelerinden Asagi Katmanlara Kadar  Tüm Çalisanlara Evrensel 
Degerlerin, Özellikle de Evrensel Sanatin Tanitilmasi; dünyaca ünlü yerli ve yabanci ressamlarin 
tablolarinin reprodüksiyonlarinin ofislere, is yeri koridor duvarlarina ve lokantalara asilmasi altlarina özet 
bilgiler verilmesi; ve karsilasilmasi olasi çesitli tutucu direnislere ragmen  basta Mozart’in ve Klasik Türk 
Sanat müzigi saz eserleri’nin  sürekli çalinmasinin saglanmasi yoluyla verimin ve yaratici yollarin 
zorlanmasi; Isçilerimize önce Türk yazarlardan seçme  hikaye ve roman özetleri ve daha sonraki 
asamalarda da dünya edebiyatinin saheserlerinden özetlenmis bölümlerin verilmesi; bu alanlarda isçiler 
arasinda üç ayda bir ödüllü bilgi yarismalari düzenlenmesi onlar için büyük motivasyon, kültür ve 
bilgilendirme ve cosku kaynagi olacaktir.   

13. Tam Zamaninda Üretim’e Geçis: JIT/(Just-in time) üretim ve stok sistemine geçis 
süresinde kobiler arasi esgüdüm saglanmasi, mevcut ham madde, yari mamul ve mamul stoklarinin 
azaltilarak devir süratlerinin yükseltilmesi yollarinin aranmasinda isbirligi; alacak tahsilatinin 
merkezilestirilmesi; sirket arabalarinin bakim ve maliyet kontrolünün bir merkezden idare edilmesi; ve 
ileriye dönük olarak da aralarinda esgüdüm saglanmis KOBI’lerin satin alacaklari arabalarda standart 
modele geçis saglanarak bakim ve parça giderlerinin en aza indirilmesi; 

14.Makine bozulma ve durma sürelerinin en aza indirilmesi: Bunun için bakimin tek 
merkezden yürütülmesi ve siparis-üretim esgüdümünün saglanmasi gerekir. 

15.Merkezilestirilen tüm faaliyetlerin ve verilen hizmetlerin ortak yük dagitim faktörleriyle 
hizmet alan birimlere yüklenmesi, 

16.Standart Maliyet Sisteminin ve Esnek Bütçelerin Muhasebe Sistemlerine Entegre 
Edilmesi: Böylece  sorumluluk muhasebesine temel hazirlanmasi ve verimliligin kontrol edilmesi yollariyla 
maliyet merkezlerinin performans  degerlendirilmesinin yapilmasi: Bu  degerlendirmeler üç 
maliyet merkezinde ayri ayri ölçümlemelerle yapilir. 

A.Maliyet Merkezlerinin Verimlilik Analizi: Maliyet merkezinin tanimi olarak, sadece maliyeti 
olan fakat satisi olmayan merkez demektir diyebiliriz. Fabrikalar buna örnek gösterilebilir. Bu merkezlerin 
analizlerinde, önceden saptanan ve üretimin (direk malzeme, direk isçilik ve genel üretim giderleri) kaça 
mal olmasi gerektigini gösteren standartlarla, üretim süreci sonunda elde edilen mamulün gerçeklesen 
maliyeti kiyaslanarak aradaki sapmalarin analizine gidilir. Olumsuz noktalar belirlenir ve gerekli 
önlemler alinarak ortadan kaldirilir. Maliyet standartlarinin çok siki ya da gevsek olmamalari için  dönemsel 
olarak gözden geçirilmelidir.  

B.Kar Merkezlerinin Verimlilik Analizleri: Bu analizler finansal tablolarin (Bilanço, Gelir-Gider 
ve Nakit Akis tablolarinin analizleriyle gerçeklestirilir. Bu analizlere kaynak olusturacak olan Master Bütçenin 
saglikli bir sekilde yapilmasi ve zamanli olarak gözden geçirilmesi ön kosullardan biridir. Bu yolla sirketin 
karli çalisip çalismadigi; nakit sorunuyla karsilasilip karsilasilmayacagi; stoklarin ve alacaklarin ne zaman 
paraya çevrilecegi gibi durumlar aydinlatilmis olur.   

C.Yatirim Merkezlerinin Performans Degerlendirmesi: 
Bu degerlendirme dört kanaldan yapilmaktadir 
I.Yatirimin Getirisi Metodu ile Performans Degerlendirmesi (ROI): Yatirim merkezleri olan 

stratejik is birimlerinin performans degerlendirmesi, genel olarak yatirimin getirisine dayanarak 
yapilmaktadir. Yatirimin getirisi metodunun (ROI)  zayif taraflari, Artik Kar Metoduyla giderilir.  
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II.Artik Kar Metodu ile Performans Degerlendirmesi: genelde ROI metoduyla birlikte 
kullanildigi zaman birbirlerini tamamlarlar. General Electric, AT&T, CocaCola gibi sirketler geliri yüzde 
olarak görmek yerine, mutlak gelir rakamini izlemeyi yeglemektedirler. Artik kar, net islemsel kardan 
sermayenin getirisi ya da tekabül eden firsat maliyetini çikardiktan sonra elde kalan kardir.  

III.EVA (Economic Value Added) Performans Degerlendirilmesi: Basta Eczacibasi sirketler 
toplulugu olmak üzere bazi sirketler kullanmakta olduklari klasik muhasebe sisteminin, sermayenin 
alternatif maliyetini dikkate almadigi ve bu nedenle de gerçek kari aksettirmedigi gerekçesiyle EVA 
modelini kullanmaktadirlar. EVA, bir stratejik is biriminin karindan vergiler ve sermaye maliyeti çikarildiktan  
sonra elde edilen bakiyedir. EVA, minimum getiri orani yerine, firmanin toplam sermaye maliyetini esas 
alir. Eger EVA pozitif ise, firma kazançli demektir.     

IV.Dengeli Sayi Karti ile Degerlendirme Metodu: Bu kart, stratejik bilgi sistemi tarafindan 
gelistirilmis bir muhasebe sistemidir. Sirketin performansini, amaçlarinin ne derecede gerçeklestirdigini 
degerlendirerek ölçer. Dengeli sayi karti bir çesit stratejik rol üstlenmis olup, firmanin altta görünen tüm 
basari faktörlerini sisteminde toplamistir.  

• Finansal performans 
• Müsteri memnuniyeti 
• Iç süreçlerin isleyisi 
• Yenilik ve ögrenme 

Böylece Dengeli Sayi Karti dikkatleri kritik basari faktörlerine çeker ve organizasyonda olup 
bitenler hakkinda finansal göstergelerin ötesinde, müsteri memnuniyeti ile gelirin büyümesi arasindaki 
korelasyonlara isik tutar.  

17.Istatistiksel Kontrol Çizelgeleriyle Kalitenin Süreçler Içinde Kontrolü: Bu yolla bir 
sorun oldugunun belirlenmesi; soruna tani konmasi;  Beyin Firtinasi toplantilariyla elde edilecek olan 
bulgularin  Neden-sonuç analizleriyle soruna erisilmesi ve onun tanimlanmasi; ve sonunda 
problemin çözülerek faaliyete devam edilmesi; ayrica Pareto çizelgeleri gibi problem çözme tekniklerinin 
kullanilarak sorunlarin önceliklerinin belirlenmesi; ve nihayet kuruluslarda, bir milyonda sadece üç 
fireyi kabul edebilen  Alti-sigma modelinin hiç olmazsa edüt edilmeye baslatilmasi. 

18.Arastirma-Gelistirme ve Pazar arastirmasi faaliyetlerinin bir merkezden 
esgüdümlü olarak saglanmasi; Yeni ürün gelistirilmesindeki basarisizlik nedenleri üzerinde 
yogunlasilarak basari oraninin artirilmasi; ve mevcut ürünlerin degisen müsteri isteklerine uygun hale 
getirmek için mevcut ürünlerin modifikasyonlari; 

19. Mevcut ürünlerin farklilastirilarak pazara sürülmesi; yukaridaki önlemlerin alinmasiyla 
elde edilecek kalite ve maliyet avantajini iyi kullanarak Pazar payinin artirilmasi yoluyla da verimliligin 
yükseltilmesi; 

20.Verimliligin Artirilmasinda Kullanilacak diger Teknikler: Kobiler arasi koordinasyon 
merkezi,  KOBI’lerin faaliyet alanlarinda ya da  yan dallarda en iyi olan firmalarla süreç kiyaslamalarina 
girilmesi (benchmarking), toplam kalite yönetimi ilkeleri araciligi ile yüksek maliyetlerle çalisan her 
kurulusun belirli kesimlerinin degisim mühendisliginden (reengeneering) geçirilmesi; Temelde 
kalite depolanmasi (Quality Function Deployment) teknigi yoluyla ve Kalite Evi araciligi ile müsteri 
istek ve beklentilerinin henüz tasarim sürecinde belirlenmesinin saglanmasi yollarinin 
denenmesi, kobilerin iç ve küresel pazarlarda basarilarinin  pekismesine katki saglayacaktir.  

21.Üretimin birim maliyeti hesaplanirken takip edilen klasik maliyet sistemi’nin 
Yetersizligi: Bugün halen dahi çogu firmalar tarafindan genel fabrika giderlerinin ürün kollarina dagitimi 
direk isçilik ya da makine saati baz alinarak hesaplanan ortak yük dagitim faktörleri kanaliyla yapilmaktadir. 
Oysa, üretimde direk isçilik göreli olarak önemini kaybetmekte ve onu temel alan genel fabrika gider 
dagitim sistemleri sagliksiz ve gerçek disi sonuçlar vermektedir. Bu durum ise sirket için son derece 
tehlikeli bir durum yaratmaktadir. Bunu önlemek için Faaliyet Tabanli Maliyet Sistemi’ne geçilmelidir. 
Bu sistem maliyeti olusturan faaliyetlerle maliyetler üzerine yogunlasmakta ve her faaliyet için birer ortak 
yük dagitim faktörü hesaplayarak hata oranini en aza indirgemektedir. 
  

22.Basabas Analizleri: KOBI yöneticileri, Basabas Grafikleri kullanarak maliyet-hacim ve kar 
arasindaki iliskiyi sürekli takip edebilir ve kisa yoldan kar planlamasi yapabilir. Bu analiz, maliyetlerin 
degisen maliyetler ve degismeyen maliyetler olarak iki gruba ayristirlmasi ve katki marjinin bulunmasi ile 
baslar. 
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23.KOBILER’in tam kapasiteye ulasamadiklari durumlarda alternatif yollar: Bu 
durumlarda KOBI’ler maliyetin altinda özel siparisler alabilir ve yapacaklari özel siparis analizleriyle de halen 
dahi kar edebileceklerini saptayabilirler. 

24. Make-or-Buy Analizleri: Bu analizlerle  kapasitenin dolu oldugu dönemlerde, katma degeri 
az olan parçalarin disari verilmesi, ya da disarida yaptirilmakta olan katma degeri yüksek parçalarin içeriye 
alinmasi kararlarina kolaylikla varabilirler. Bu islemin gerçeklesmesiyle önemli oranda verimlilik artisi 
saglanabilir. 
 Yukarida vurguladigimiz tüm alternatif verimlilik  artirma metotlari bir bakima birbirleriyle 
yakindan ilgili olup, her bir uygulamanin diger unsurlar üzerinde yapacagi etki gözden uzak tut ulmamalidir.  
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ÖZET 

Bu çalismada Türk otomotiv sanayiinde 1990-2004 dönemi dikkate alinarak, hem firma hem de 
endüstri düzeyinde verimlilik indeksleri hesaplanmistir. Analizler sonucu, firmalarin verimliliklerinin yildan 
yila farklilik arz ettigi ve özellikle ekonomik krizlerin yasandigi dönemlerde düstügü görülmüstür. Verimlilik 
indeksinde en fazla düsüsün görüldügü firmalar, Askam, Toyota, Hyundai Assan, Otoyol ve AIOS’dir. 
Verimliliginde en az düsüs yasayan firmalar ise Tofas ve Oyak Renault olmustur. Özellikle Toyota ve 
Hyundai’nin aksine Tofas ve Oyak Renault’un söz konusu kriz dönemini rakiplerine göre daha avantajli bir 
sekilde atlatmalari, daha önce yasanan kriz tecrübelerine de bagli olarak daha iyi strateji belirlemeleriyle ve 
krizle yasamayi ögrenmeleriyle açiklanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Otomotiv Sanayii; Verimlilik; Rekabet Gücü 
 
1. GIRIS 
Otomotiv sanayiinde kendi kendine hareket edebilen tasit araci ilk olarak 18. yüzyilin sonlarindan itibaren 
üretilmeye baslanmistir. Türkiye’de ise otomotiv sanayiinin genel olarak 50-60 yillik bir geçmisi 
bulunmaktadir.  
1990’li yilardan itibaren dünya ekonomilerinde baslayan globallesme orijinli degisim rüzgarlari en çok global 
bir sektör olarak adlandirilan otomotiv sanayiini etkilemistir. Bu sürecin en önemli sonucu, hem ulusal hem 
de uluslararasi ölçekte rekabet baskisinin artmis olmasidir. Türkiye açisindan konu ele alindiginda söz 
konusu degisimin yani sira Gümrük Birligi süreci, Türkiye açisindan otomotiv sanayiinin önemini daha da 
artirmistir.  
Bu çalismada otomotiv sanayiinin tarihsel gelisimi ele alinarak, mevcut durumun analiz edilmesi ve buradan 
hareketle gelecege yönelik öngörülerde bulunulmasi amaçlanmistir. Türk otomotiv sanayiinde faaliyet 
gösteren 17 firmanin verilerinin esas alindigi çalismada, hem firma hem de endüstri düzeyinde verimlilik 
indeksleri hesaplanmistir. 
 
2. TÜRK OTOMOTIV SANAYII: TARIHSEL GELISIMI VE KARAKTERISTIK ÖZELLIKLERI 

Türkiye’de otomotiv sanayiine yönelik girisimlerin baslangici 1920’li yillara kadar uzanmaktadir. Ilk 
olarak 1929 yilinda Ford Motor, Istanbul'da montaj üretimine baslamistir. Otomo bil, traktör ve kamyon 
üretmek üzere kurulan fabrikada yapilan üretimin bir kisminin Sovyetler Birligine ihraç edilmesi 
hedeflenmistir. Modern sayilabilecek teknolojik imkanlara sahip olan ve 450 isçinin istihdam edildigi söz 
konusu tesiste günlük 48 adet kamyon ve otomobil üretim kapasitesine ulasilmis, fakat, 1930'lu yillarda 
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dünya ekonomilerinde yasanan krizinin de etkisiyle hedeflenen ihracat gerçeklestirilememistir. 1934 yilinda 
fabrikada üretim durdurulmus ve böylece ilk montaj üretim denemesi basarisizlikla sonuçlanmistir. Bu 
basarisizlik, sonraki yillarda Türkiye'de üretim yapma konusunda yapilan teklifleri degerlendirmede Ford 
Motor yetkililerinin çekingen davranmalarina sebep olmustur (Bilgin, 1999: 9). 

II. Dünya savasi sonrasi dönemde Türkiye’de otomotiv sanayiine yönelik girisimler hiz kazanmistir. 
1954 yilinda Istanbul Tuzla’da Türk ordusunun jip ve kamyon ihtiyacini gidermek amaciyla kurulan Türk-
Willys Jip fabrikasi ile Ankara’da kurulan Türk Traktör montaj fabrikasi, Türk otomotiv sanayiinin ilk 
kilometre taslari olarak tarihteki yerlerini almislardir. 

Otomotiv sanayiinin öncü sektörü olan otomobil üretiminde ise ilk girisim, Koç Ticaret Sirketi’nin, 
Ford Motor’un Türkiye Genel Temsilciligini almasidir. 1956 yilinda Koç Ticaret Sirketi’ne Ford Motor 
tarafindan ortak üretim yapma konusunda Montaj Hakkina Sahip Bayi (Dealer Assembler) statüsünde 
imtiyaz verilmistir. Elde edilen bu imtiyaza bagli olarak 1959 yilinda Istanbul’da kurulan Ford-Otosan 
montaj fabrikasi günde 8 adet kamyon, 4 adet binek otomobili üretim kapasitesi ile faaliyetine baslamistir 
(Bilgin, 1999: 9). Otomobil alanindaki diger bir girisim ise, 1961 yilinda dönemin Cumhurbaskani Cemal 
Gürsel’in emriyle Eskisehir Devlet Demiryollari fabrikasinda üretilen Devrim isimli otomobildir. Deneme 
asamasi basarisizlikla sonuçlanan bu otomobilin üretimi 4 adetlik prototiple sinirli kalmistir. 

1962 yilinda Uzel, M. Ferguson lisansi ile Istanbul’da kurmus oldugu fabrikasinda traktör üretimine 
baslamistir. 1954 yilinda kurulan Türk Traktör’den sonra Uzel firmasinin da traktör alaninda üretime 
baslamasi, Türkiye ekonomisinin o dönemlerdeki tarim agirlikli yapisinin otomotiv sanayiine bir 
yansimasidir. 

1964 yilinda çikarilan Montaj Imal Tadil Talimatnamesi ile Türk otomotiv sanayiinin gelisimi 
hizlandirilmak istenmis ve 1966 yilinda ilk Türk otomobili olan Anadol üretilmistir. Baslangiçta 263 
Cumhuriyet altini bedelle satisa sunulan Anadol’un üretimi 1980’li yillara kadar devam etmistir. 1968 yilinda 
Koç Ticaret Sirketi ile Italyan Fiat firmasinin ortakliginda Türk otomotiv sanayiinin ilk otomobil fabrikasi 
olma özeligini tasiyan Tofas kurulmustur. 1969 yilinda ise yine otomobil üretmek amaciyla Oyak Grubu ile 
Fransa’nin Renault firmasi ortak yatirim karari almislardir. Her iki firmada 1971 yilinda Bursa’da kurmus 
olduklari fabrikalarinda otomobil üretimine baslamislardir. Tofas ve Oyak-Renault Türkiye’de otomotiv 
sanayiinin gelisiminde önemli görevler üstlenmislerdir.  

Türk otomotiv sanayiinde faaliyet gösteren firmalar 1980’li yillara kadar sürdürülen ithal ikamesine 
dayali politikalar nedeniyle sadece iç pazara yönelik olarak üretim faaliyetini sürdürmüstür. 1980’li yillarla 
birlikte benimsenen liberal politikalarinda etkisiyle otomotiv sanayiinin disa açik, modern teknolojiyi 
kullanan, ekonomik ölçeklerde üretim yapan, fiyat ve kalite açisindan uluslararasi rekabet gücüne sahip bir 
sanayi konumuna getirilmesi amaçlanmistir. Fakat, yüksek gümrük vergileri ve tarifeler, üretimde istikrar 
saglamakla birlikte, sanayiinin rekabet gücünü artirilamamasina neden olmustur. 

1990’li yillarla birlikte koruma oranlarinin azaltilmasina da bagli olarak Türk otomotiv sanayiinde 
önemli gelismeler kaydedilmistir. Ekonomi politikalarinda degisikliklere ve hizla artan talebe bagli olarak 
otomotiv sanayiinde faaliyet göst eren yabanci firmalar, iliski içerisinde olduklari yerli firmalarla yeni 
arayislara yönelmislerdir. Özellikle Uzak Dogu Asya kökenli firmalar Türkiye’de üretim tesisi kurma amaciyla 
bir takim girisimlere baslamislar ve 1994 yilinda Toyota, Hyundai ve Honda, otomobil üretimi için yatirim 
karari ve izni almislardir. Bu firmalardan Toyota 1994 yilinda Hyundai ve Honda ise 1997 yilinda üretime 
baslamislardir. Söz konusu firmalarin üretime baslamalarinin yani sira 1996 yilinda AB ile gerçeklestirilen 
Gümrük Birligi Türk otomotiv sanayiinde daha yogun bir rekabet sürecinin yasanmasina neden olmustur. 

2000’li yillardan itibaren küresellesmenin de etkisiyle otomotiv sanayiinin önde gelen firmalarindan 
olan Toyota, Renault ve Fiat, Türkiye’deki üretim tesislerini küresel eksenli gelisme projelerine dahil 
etmislerdir. Söz konusu firmalar üretim tesislerinde gerçeklestirmis olduklari modernizasyonlar sayesinde 
dünya piyasalarina üretim yapar hale gelmislerdir. Kamyon ve otobüs sektöründe faaliyet gösteren 
Mercedes-Benz ve MAN firmalari ise ihracat eksenli stratejilerinde Türkiye’deki tesislerini üretim üssü olarak 
seçmislerdir. Ayrica, BMC firmasi kendi Arastirma&Gelistirme faaliyetleriyle gelistirdigi kamyonlarini 1998 
yilindan itibaren AB pazarlarina ihraç etmeye baslamistir. 
 
3. VERI SETI VE YÖNTEM 

Verimlilik bir üretim veya hizmet faaliyeti sonucu elde edilen çikti ile bu çiktiyi elde etmek için 
kullanilan girdiler arasindaki orani ifade etmektedir. Verimlilik ile maliyet arasinda ters yönlü bir iliski 
oldugundan dolayi verimlilik ayni zamanda rekabet üstünlügü anlamina da gelmektedir. Ayni mali üreten iki 
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firmadan veya iki ülkeden birisinin veriminin artmasi halinde, o firma veya ülke digerlerine göre avantajli 
konuma gelmektedir. Buna bagli olarak ilgili firma veya ülkenin yurt içindeki ve/veya disindaki satislari 
artmaktadir. Dolayisiyla firmalar açisindan temel amaç olan kâr artarken, ülkeler açisindan ise milli gelir 
artisi ve büyüme gerçeklesmektedir. Bu öneminden dolayi rakipleri ile verimlilikte yarisamayan firmalar 
veya ülkeler zamanla rekabet güçlerini kaybetmektedirler (Kök, 1991: 34-38; Prokopenko, 1992: 2).  

Verimlilik konusunda hem firmalar hem de ülkeler arasi karsilastirmalarda genellikle isgücü 
verimliliginden yararlanilmaktadir. Son yillarda otomotiv sanayiinde ileri teknoloji kullaniminin artmasi, 
ortalama otomobil ömrünün uzamasi gibi nedenlerle daha kalifiye elemanlara ihtiyaç duyulmakta ve yalin 
üretim felsefesinin temel unsurlarindan birisi olan takim çalismasi konsepti çerçevesinde çalisanlarin 
verimliligi daha da önemli hale gelmektedir. 

Bu çalismada Türk otomotiv sanayiinde hem firma hem de endüstri ölçeginde uluslararasi 
rekabetçiligin önemli bir göstergesi olan endüstriyel verimlilik indeksleri hesaplanmistir. Söz konusu 
hesaplamalara iliskin veri seti, Otomotiv Sanayii Dernegi (OSD) istatistiklerinden derlenmistir. 

Toplam 17 firmanin 1990-2004 dönemi verilerinin esas alindigi verimlilik indekslerinin 
hesaplanmasinda üretim miktari/istihdam formülü kullanilmistir.  

 
4. ANALIZ SONUÇLARI 
4.1. Türk Otomotiv Sanayiinde Kapasite Kullanim Oranlari 

Piyasalarda artan rekabet baskisi firmalar açisindan maliyetleri önemli bir unsur haline 
getirmektedir. Özellikle kapasite kullanim oranlarinin düsüklügüne bagli olarak hem sektörel bazda 
firmalarin hem genel anlamda sanayinin rekabet gücü olumsuz yönde etkilenmektedir. Türk otomotiv 
sanayiinin üretim kapasitesi ile gerçeklesen üretim rakamlari bir arada degerlendirildiginde çeliskili bir 
durum ortaya çikmaktadir. Türk otomotiv sanayiin 1990-2004 dönemine iliskin kapasite kullanim oranlari 
Sekil-1 yardimiyla gösterilmistir. 

0

20

40

60

80

100

120

K
K

O
 (

%
)

Otomobil 76 81 102 118 54 47 42 44 40 32 43 25 31 41 57

Ticari Araç 32 34 34 40 14 31 33 54 44 35 59 36 45 74 106

Traktör 30 31 33 50 34 80 105 74 86 42 58 27 21 48 64

Toplam 61 68 85 100 47 46 41 51 46 36 43 30 33 52 73

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Sekil- 1: Türk Otomotiv Sanayiinde Kapasite Kullanim Oranlari 
  

Sekil-1’e göre Türk otomotiv sanayiinde kapasite kullanim oranlari, incelenen dönemde üretim 
açisindan en yüksek rakamlarin elde edildigi 1993 yilina kadar artmis, 1994 yilinda yasanan ekonomik 
krizle birlikte önemli oranlarda azalmistir. Ele alinan dönemde 1998 yilinda yasanan küresel krizlerin ve 
yine 2001 yilinda Türkiye ekonomisinde yasanan ekonomik krizin kapasite kullanim oranlari üzerindeki 
etkisi açikça görülmektedir.  

2002 yilindan itibaren kapasite kullanim oranlari artmaya baslamistir. Otomobil sektöründe 2002 
yilinda % 31 olan oran 2002’de % 41’e ve 2004 yilinda % 57’ye yükselmistir. Ticari araçta ise söz konusu 
dönemde oranlar, % 45, % 74 ve % 106 olmustur. Benzer artis trendinin görüldügü traktörde ise 2002 



 608 

yilinda % 21 olan oran, 2003’de % 48’ve 2004’de % 64’e yükselmistir. Sanayinin kapasite kullanim orani 
ise 2004 yilinda % 73 olarak gerçeklesmistir. Bu oran incelen dönem dikkate alindiginda, 1993 ve 1992 
yillarindan sonraki en yüksek orandir. 
 
4.2. Türk Otomotiv Sanayiinde Verimlilik Indeksleri 

1990-2004 döneminde Türk otomotiv sanayiinde faaliyet gösteren firmalarin isgücü verimliliklerine 
iliskin indeks degerleri Ek-1’de verilen sekil yardimiyla gösterilmis ve Tablo-1’de düzenlenmistir. 

 
Tablo- 1: Türk Otomotiv Sanayiinde Isgücü Verimliligi* 

Yillar 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
AIOS 6.5 7.0 10.2 12.4 9.1 7.4 9.0 10.3 11.2 10.1 10.2 3.8 6.7 7.6 8.2 
Askam 9.4 9.7 13.9 14.4 10.1 9.9 12.3 13.4 9.6 5.4 11.8 1.3 0.5 4.6 4.2 
BMC 4.1 4.2 4.2 4.7 2.5 4.0 4.9 5.5 4.9 3.1 4.7 2.2 3.1 4.8 4.9 
Ford 
Otosan 

7.7 8.1 10.0 10.2 10.2 9.8 13.3 12.9 11.6 8.8 9.9 5.7 11.0 19.2 27.0 

Honda 
Türkiye 

- - - - - - - - 18.8 14.8 22.3 12.1 12.8 24.5 31.5 

Hyundai 
Assan 

- - - - - - - 9.2 38.2 21.2 39.2 8.2 14.8 23.0 30.3 

Karsan 7.9 9.7 13.2 15.5 11.1 11.5 14.8 12.0 16.1 16.7 19.6 10.0 21.3 9.9 17.7 
MAN 
Türkiye 

0.02 0.9 0.7 1.3 0.5 0.9 1.3 1.2 1.0 0.6 1.0 0.6 0.8 0.8 0.8 

M. Benz 
Türk 

1.0 0.9 1.3 1.9 1.0 1.2 1.7 2.6 2.2 0.9 1.8 0.9 1.3 2.0 3.2 

Otokar 3.6 4.7 6.3 5.3 3.9 7.6 5.4 4.6 6.0 5.8 8.0 4.0 2.5 3.1 3.7 
Otoyol 5.7 5.6 6.0 7.6 5.5 5.8 6.1 7.0 5.7 4.4 6.5 2.1 3.8 4.1 4.9 
Oyak 
Renault 

16.3 16.3 22.4 25.2 21.0 23.1 19.3 25.4 22.6 30.6 34.7 25.4 26.8 34.7 45.5 

Temsa 0.7 0.7 2.1 5.4 2.5 3.4 7.7 8.9 10.2 4.2 3.5 1.9 3.5 3.0 5.2 
Tofas 14.4 15.8 17.5 22.6 21.4 23.2 18.0 20.3 19.1 16.5 20.9 23.1 25.8 31.0 33.0 
Toyota - - - - - 24.1 28.6 26.1 17.2 11.0 22.0 2.7 23.8 27.4 42.7 
Türk 
Traktör 

10.9 8.8 10.3 12.8 11.2 15.8 18.5 18.1 19.8 13.1 17.6 7.7 7.0 19.1 21.9 

Uzel 7.6 5.0 6.7 9.0 7.7 9.9 12.5 12.8 11.9 6.2 10.1 5.9 5.1 7.9 11.3 
ORTALAMA 9.6 10.1 12.5 15.1 12.2 13.1 12.4 13.0 13.4 11.7 14.5 10.6 12.8 17.0 22.4 

*: Verimlilik Indeksi, üretim miktari/istihdam formülüyle tarafimizdan hesaplanmistir. 
 

Tablo-1’de görüldügü üzere Türk otomotiv sanayiinde faaliyet gösteren firmalarda isgücü 
verimlililigi yildan yila farklilik arz etmis ve özellikle ekonomik krizlerin yasandigi dönemlerde düsmüstür. 
Firma bazinda ele alindiginda 1990-1993 döneminde isgücü verimliligi en yüksek olan firma Oyak 
Renault’tur. Oyak Renault’ta isgücü verimlilik indeksi 1990’da 16.3, 1991’de 16.3, 1992’de 22.4 ve 1993’de 
25.2 olmustur. Bu dönemde sanayi ortalamasi sirasiyla 9.6, 10.1, 12.5 ve 15.1’dir. 1994 yilinda yasanan 
ekonomik kriz, firmalarin verimliligindeki artis trendini olumsuz yönde etkilemistir. 1990-1994 döneminde 
1991 yili hariç isgücü verimliliginin en düsük gerçeklestigi firma, MAN Türkiye’dir. 

1994 yilindan itibaren özelikle Uzak Dogu Asya kökenli Toyota, Hyundai ve Honda’nin üretime 
baslamasiyla birlikte Türk otomotiv sanayiinin verimlilik düzeyinde ve dolayisiyla rekabet gücünde önemli 
artislar görülmeye baslamistir. Indeks degerleri dikkate alindiginda 1995, 1996 ve 1997 yillarinda 
Toyota’nin verimlilikte ilk sirada yer aldigi görülmüstür. 1997 yilinda üretim faaliyetine baslayan Hyundai, 
1998 yilinda 38.2’lik, 2000 yilinda ise 39.2’lik indeks degerleriyle o zamana kadar ki en yüksek indeks 
degerlerine ulasmistir. 

2001 yilinda yasanan krize bagli olarak Tofas disindaki tüm firmalarin verimlilik indekslerinde 
önemli oranlarda düsüsler yasanmistir. Verimliliginde en fazla düsüs görülen firmalar, Askam, Toyota, 
Hyundai Assan, Otoyol ve AIOS olurken, verimliliginde en az düsüs görülen firma, Oyak Renault’tur. Toyota 
ve Hyundai’nin aksine Tofas ve Oyak Renault’un söz konusu kriz dönemini rakiplerine göre avantajli bir 
sekilde atlatmalari, daha önce yasanan kriz tecrübelerine de bagli olarak bu firmalarin daha iyi strateji 
belirlemeleriyle ve krizle yasamayi ögrenmeleriyle açiklanabilir. 

1999 yili hariç 1993-2000 döneminde verimlilik liderligini Tofas, Toyota ve Hyundai’ye kaptiran 
Oyak Renault, 2001 yilindan itibaren tekrar liderligi ele geçirmistir. Oyak Renault’un verimlilik indeks degeri 
2001’de 25.4, 2002’de 26.8, 2003’de 34.7 ve son olarak 2004’de 45.5 olmustur. Bu dönemde sanayi 
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ortalamasi 10.6, 12.8, 17.0 ve 22.4’dür. Türk otomotiv sanayiinin tarihsel geçmisi dikkate alindiginda 2004 
yilina ait indeks degerleri, hem Oyak Renault hem de sanayiinin geneli açisindan hesaplanan en yüksek 
indeks degerleridir. 

Yukaridaki analiz sonuçlarinda da görüldügü üzere firma düzeyinde verimliligin hesaplanmasinda 
çalisan isçi basina yillik üretim miktarinin esas alinmasi halinde bazi sakincalar ortaya çikmaktadir. Bu 
nedenle yöntemin kendi içinde bazi yaniltici yönlerinin de göz ardi edilmemesi gerekmektedir. Çünkü, 
sektörel bazda ele alindiginda bir otobüs, kamyon ve kamyonet gibi araçlarin üretimi için gereken zamanla, 
bir otomobilin üretim sürecinde kullanilan zaman farklilik arz etmektedir. Bundan dolayi otobüs, kamyon ve 
kamyonet gibi araçlari üreten firmalarda çalisan isçi basina araç üretimi, otomobil üreten firmalara göre 
düsük olmakta ve dolayisiyla bu firmalarin isgücü verimlikleri düsük çikmaktadir. 
 
5. SONUÇ 

Bu çalismada Türk otomotiv sanayiinde 1990-2004 dönemi dikkate alinarak, hem firma hem de 
endüstri düzeyinde rekabet gücünün önemli bir göstergesi olan verimlilik indeksleri hesaplanmistir.   

Yapilan hesaplamalar sonucu, ele alinan 17 firmanin verimliliklerinin yildan yila farklilik arz ettigi 
görülmüstür. Özellikle ekonomik krizlerin yasandigi dönemlerde firmalarin verimlilikleri önemli oranlarda 
düsmüstür. Firma bazinda ele alindiginda bazi yillar bir takim degismeler olmakla birlikte incelenen dönem 
içerisinde verimliligi en yüksek firma Oyak Renault olurken, verimliligi en düsük firma MAN Türkiye 
olmustur. 

1994 yilindan itibaren özelikle Uzak Dogu Asya kökenli Toyota, Hyundai ve Honda’nin üretime 
baslamasiyla birlikte Türk otomotiv sanayiinin verimlilik düzeyinde ve dolayisiyla rekabet gücünde önemli 
artislar görülmüstür. Dolayisiyla artan rekabet Türk otomotiv sanayii firmalarini daha verimli üretim 
yapmaya zorlamistir. 

Diger taraftan Türkiye ekonomisinde 2001 yilinda yasanan krizden dolayi Tofas ve Oyak Renault 
disindaki firmalarin verimliliklerinde önemli oranlarda düsüsler tespit edilmistir. Bu durum, Tofas ve Oyak 
Renault’un daha önce yasanan kriz tecrübelerine de bagli olarak, daha iyi strateji belirlemeleriyle ve krizle 
yasamayi ögrenmeleriyle açiklanabilir. 

Endüstriyel açidan ele alindiginda, 1993, 2003 ve 2004 yillarinda en yüksek indeks degerlerine 
ulasildigi belirlenmistir. Buna karsin ekonomik krizlerin yasandigi 1994, 1998 ve 2001 yilarinda firmalara 
iliskin analiz sonuçlarinda oldugu gibi endüstriyel düzeyde de verimliligin düstügü görülmüstür. 

Tüm bu sonuçlar Türk otomotiv sanayiinin rekabet gücünün zaman içinde arttigina isaret 
etmektedir. Ekonomik krizlerin bir çok sektörde oldugu gibi otomotiv sanayiinin de verimliligini ve 
dolayisiyla rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemesi, uygulamaya konulacak ekonomi politikalarinin 
önemini daha da artirmaktadir. Türkiye ekonomisinin istikrarli bir yapiya kavusmasi, otomotiv sanayiinin 
rekabet gücünün her geçen gün daha da artmasina imkan saglayacaktir. 
 
KAYNAKLAR 
Bilgin, Gazi, Küresel Pazarlama Kapsaminda Dünya Otomotiv Ticareti ve Türkiye Ekonomisinin Durumu, 

Ankara: DTM Yayini, Temmuz 1999. 
Kök, Recep, Endüstriyel Verimlilik ve Etkinlik, Erzurum: AÜ Yayinlari No: 680, 1991. 
OSD (Otomotiv Sanayii Dernegi), 2001 Yili Otomobil ve Toplam Motorlu Araç Parki: Dünya ve Türkiye, 

Istanbul: OSD Yayini, Rapor No: 2003/1, 2002. 
OSD (Otomotiv Sanayii Dernegi), Otomotiv Ana ve Yan Sanayiinde Ihracat Stratejisi Uygulamasi: Sorunlar 

ve Çözüm Önerileri, Istanbul: OSD Yayini, Rapor No: 1998-9, 1998. 
OSD (Otomotiv Sanayii Dernegi), Otomotiv Sanayii Sektör Raporu 1994 Yili Degerlendirmesi, Istanbul: OSD 

Yayini, Yayin No: 27, 1995.  
OSD (Otomotiv Sanayii Dernegi), Türkiye’deki Otomotiv Sanayiinin Durumu, Istanbul: OSD Yayini, Rapor 

No: 2001/9, 2001.  
OSD (Otomotiv Sanayii Dernegi), Otomotiv Sanayii 2002 Yili Degerlendirmesi, Istanbul: OSD Yayini, Rapor 

No: 2003/3, 2003. 
OSD (Otomotiv Sanayii Dernegi), Otomotiv Sanayii Genel ve Istatistik Bilgiler Bülteni, Kisim 1, Istanbul: 

OSD Yayini, Mayis, 2003. 
OSD (Otomotiv Sanayii Dernegi), Otomotiv Sanayii Genel ve Istatistik Bilgiler Bülteni, Kisim 2, Istanbul: 

OSD Yayini, Mayis, 2003. 



 610 

OSD (Otomotiv Sanayii Dernegi), Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kurulusu Içinde Otomotiv Sanayii, 
Istanbul: OSD Yayini, Rapor No: 2003/8, 2003.  

OSD (Otomotiv Sanayii Dernegi), Otomotiv Sanayii Genel ve Istatistik Bilgiler Bülteni, Kisim 1, Istanbul: 
OSD Yayini, Mayis, 2005. 

Prokopenko, Joseph, Verimlilik Yönetimi, (Çeviri: Olcay Baykal, Nevda Atalay ve Erdemir Fidan), Ankara: 
MPM Yayini, Yayin No: 476, 1992. 

 
 
 

Ek- 1: Türk Otomotiv Sanayiinde Isgücü Verimliligi 
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ÖZET 

Günümüzde küçük ve orta boy isletmelerin (KOBI) küçüklükten kaynaklanan dezavantajlarini 
azaltmak, onlari rekabetçi piyasalara hazirlamak çok önemlidir. Bu isletmelere verimliliklerini artirabilecek 
bir teknik destek ile  iyilestirme çalismalari yapabilecekleri yetenegin kazandirilmasi gelismis ülkelerin önceli 
çalismalari arasinda oldugu bilinmektedir. 

Son yillarda bilgi teknolojilerinde yasanan gelismelere paralel olarak gelisen benzetim teknigi, hizla 
yayginlasarak üretim ve hizmet sektörlerinde genis uygulama alanlari bulmaktadir Benzetim ile bir 
sistemde yapilabilecek degisikliklerin  sistem verimliligi üzerindeki etkisi düsük bir maliyetle 
görülebilmektedir. Üretim sistemlerinin tasarimi ve analizi, üretim planlama, stok kontrolu ve yönetimi, 
tedarik zincirlerinin tasarimi, pazarlama stratejilerinin degerlendirilmesi, performans analizi gibi daha bir 
çok alanda basarili benzetim çalismalari ile isletmelerin verimliliklerini artirdigi dünyadaki uygulamalardan 
ve bilimsel çalisma sonuçlarindan açikca görülmektedir.  

Bu bildiri, benzetim teknigi ile saglanabilecek iyilestirme ve verimlilik artislari  hakkinda Ülkemiz 
KOBI’lerini bilgilendirmek amaciyla hazirlanmistir.  Bu baglamda AB ülkeleri KOBI’lerinden alinan bazi 
benzetim uygulamalari ve elde edilen sonuçlarla ilgili örnekler verilmektedir. Ülkemiz KOBI’lerinin benzetim 
tekniginden yararlanma düzeyleri ve bu teknigi ögrenme ve kullanma istekleri ise  KOBI’lere uygulanacak 
bir anket çalismasi ile belirlenmeye çalisilmistir. KOBI’lerin benzetim teknigi ile saglayabilecegi yararlar ve 
elde edebilecekleri verimlilik artisi üzerinde durularak  bu teknikten yararlanmalari yolunda farkindalik 
olusturulacaktir.   

Anahtar Kelimeler: Benzetim, KOBI, verimlilik 
 

1.GIRIS 
Artan müsteri talepleri ve küresel rekabet, firmalarin ürettikleri ürünü veya hizmeti, daha hizli, 

daha etkin, daha kaliteli ve daha az maliyetle, kisacasi nasil daha verimli üretebilecekleri konusunda sürekli 
bir arayisa itmektedir.  

Firmalar açisindan, müsteri memnuniyeti saglayabilmek için kalite ve çesitliligi yüksek tutmak ve 
ayni zamanda düsük fiyatlarla da rakip firmalarla yarismak büyük önem tasimaktadir. Temel girdi, teknoloji 
ve isgücü bakimindan hemen hemen benzer kaynaklara sahip olan firmalarin teknolojideki gelismelere 
uygun degisiklileri tam zamaninda yapmasi gerekmektedir. Bunu gerçeklestirebilmek için de mevcut 
sistemin davranisinin biliniyor olmasi gereklidir. Diger bir deyisle, sistem içinde birbirinden bagimsiz gibi 
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görünen, aslinda bir bütün olarak çalisan tüm elemanlarin arasinda var olan iliskiyi, sistemin hangi 
parametrelere daha çok duyarli oldugunu, sistem girdilerinde yapilabilecek olasi degisikliklere nasil bir 
dönüt elde edilebilecegini  önceden tahmin ederek bilmek çok yararli olacaktir. 

Farkli ürünlerin üretildigi büyük boyutlu karmasik sistemlerde sistemin tümünü dikkate alan 
herhangi bir analitik veya benzetim modeline gereksinim vardir. Genellikle karmasik sistemlerle ilgili 
problemlerin çözümünde analitik modeller yetersiz kalmakta ya da çözüm zamani katlanilmayacak 
derecede artmaktadir. Bu tür sistemlerle ilgili kararlar sistemin benzetim modeli ile yapilan denemelerden 
elde edilen sonuçlarin analiziyle verilir. Benzetim, herhangi bir yatirim yapilmadan önce yapilacak alternatif 
degisikliklerin sonuçlarini görmeyi saglayan bir tekniktir.   Benzetim teknigi ile istenilen verimlilik artisinin 
saglanabilecegi uygun  tasarim elde edilebilir. Bu teknigi kullanma yetenegi olan bir KOBI, belki de 
herhangi bir ek yatirim yapmadan verimlilik artisi elde edebilecektir.  

Tüm dünyada oldugu gibi Ülkemizde ekonomisinin önemli bir bölümünü olusturan KOBI’lerde 
saglanabilecek ekonomik iyilestirmenin ülkemiz ekonomisine saglayacagi katki önemlidir. AB’ye girme 
hazirligindaki genç, dinamik, gelismeye açik ve esnek yapiya sahip Türk KOBI’leri Dünya’yi takip etmeli, 
teknolojik gelismelerin yanisira gelismelerine yardimci olacak teknolojik araçlari bilmeli ve onlardan 
yararlanmalidir. Bu nedenle KOBI’ lerde benzetim seminerleri düzenlenmali, KOBI yöneticileri 
bilgilendirilmeli ve benzetim uygulamalari konusunda farkindalik olusturulmalidir.  

Bu bildirinin takip eden  bölümlerinde ülkemiz KOBI’lerinde, benzetim teknigi ile saglanabilecek 
iyilestirme ve verimlilik artislari  hakkinda bilgilendirme AB ülkeleri KOBI’lerindeki  uygulamalardan çesitli 
örneklerle desteklenmektedir. Ayrica, ülkemiz KOBI’lerinde benzetim tekniginden yararlanma düzeylerini 
belirlemek amaciyla uygulanan  bir anket çalismasi sonuçlari da yer almaktadir. 

 
2. BENZETIM NEDIR? 

En kisa ve basit tanimiyla benzetim, gerçek bir sistemin davranisini taklit etme sanatidir.  
Benzetimin bir baska tanimini söyle yapabiliriz: benzetim  gerçek sistem üzerinde yapilacak degisikliklerin 
etkilerini önceden görmek veya yeni kurulacak bir sistemin verimliligini tahmin etmek için kullanilan bir 
analiz ve tasarim aracidir. Benzetimin literatürde bu ve buna benzer bir çok tanimi vardir. Benzetimin, 
endüstriyel, ekonomi, hizmet sistemleri gibi bir çok alandaki  basarili uygulamalari günümüzde bu teknigin 
en çok kullanilan teknikler arasina girmesine yol açmistir. Bilgisayar ve bilisim teknolojilerindeki hizli 
gelismelere bagli olarak benzetim, sistemlerin problemlerini çözmedeki gücünü artirmakta ve böylece 
kullanimi daha da yayginlasmaktadir. A.B.D ve AB ülkelerinde yapilan bir çok arastirma benzetimin 
akademi ortaminda arastirmalarda güçlü bir araç olarak yüksek oranda kullanildigini gösterirken, ayni 
zamanda endüstriyel sistemlerde de kullaniminin arttigini ve dolayisiyla isletmelerin verimlilik artisinda 
önemli rol oynadigini göstermektedir.  

Gerçek hayat problemleri geleneksel eniyileme metotlariyla çözülemeyecek kadar karmasiktirlar. 
Kesin matematiksel çözümlerin yapilamayacagi bu durumlarda modelleme araci olarak benzetim teknigi 
kullanilir. Benzetim; karmasik sistemlerde degerlendirme, karsilastirma, tahmin, duyarlilik analizi, 
eniyileme, darbogaz analizleri amaciyla kullanilir. Benzetimin yaygin olarak kullanildigi alanlar;  
Üretim/imalat sistemlerinin tasarimi ve analizi,  isgücü planlamasi, iletisim sistemlerinin analizi, tasarimi ve 
verimlilik analizi, ulasim sistemlerinin analizi, tasarimi ve verimlilik analizi, ekonomik sistemlerin 
modellenmesi ve analizi olarak siralanabilir. 

Örnegin bir fabrika yerlesim düzeninin alternatifleri degerlendirilmek istenebilir. Bir banka 
subesinde veya bir süpermarkette   müsteriye daha iyi hizmet sunmanin yollari arastirilarak bununla ilgili 
yeni bir tasarim istenebilir. Bir isletmede üretim hattinin dengelenmesi veya üretim modelinin degistirilmesi 
ile elde edilebilecek üretim artisinin ne ölçüde gerçeklesebilecegi önceden görülmek istenebilir. Bir baskili 
devre karti üretim hattinda istenilen verimliligi saglayacak küme genisliginin her bir istasyon için ne olmasi 
gerektigi hesaplanmak istenebilir.  Bir boyahanede bir günde istenen sayida ürün çiktisi elde etmek için 
istasyonlarda kaç isçi çalismali, vardiya sayisi ne olmasi sorusuna cevap aranabilir. Bu durumda mevcut 
fiziksel sistem üzerinde üretimi durdurup tasarlanan alternatif modelleri  deneme sansimiz  yoktur. Bunun 
yerine sistemi temsil eden benzetim modelini kurmak ve denemeleri bu model üzerinde yapmak tercih 
edilen daha ekonomik bir yoldur.  

Benzetim teknigi öncelikle sistemin mantiksal modelinin kurulmasini gerektirir. Mantiksal model  
sistemin davranisini ve çalisma mantigini temsil eder. Sistemle ilgili yapisal ve niceliksel varsayimlari içerir. 
Bu mantiksal model bilgisayar ortaminda çalistirilabilecek kodlanmis modele dönüstürülür. Dönüsüm genel 
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amaçli bir proglamlama diliyle yapilabilecegi gibi bir benzetim dili kullanilarak da yapilabilir. Bu modeller 
arciligiyla sistemle ilgili  çesitli girdi kombinasyonlari için sisteme iliskin çiktilar (sonuçlar) hizli ve ucuz bir 
biçimde elde edilir.  
2.1 Benzetim Tekniginin Avantaj ve Dezavantajlari 

Low ve Kelton (1996) da yer alan benzetim tekniginin avantaj ve dezavantajlarindan bazilari söyle 
siralanabilir. 
Avantajlari:  

• Benzetim modeli kurulduktan sonra, önerilen yeni tasarimlarin veya yeni politikalarin analizinde 
kullanilabilir.  

• Benzetim tekniginin uygulanmasi ve anlasilmasi analitik metotlara göre daha kolaydir. 
• Analitik modellerde çözüme ulasabilmek için birçok basitlestirici kabullerin yapilmasi gerekirken, 

benzetim modellerinde böyle bir kisitlama yoktur. 
• Pek çok faktörün etkisi ayni anda gözlemlenebilir. 
• What -if (Eger-ne) türü senaryolarin modellenmesiyle, yöneticilere degisik seçenekleri 

degerlendirme olanagi tanir. 
• Analitik modeller ile kisitli sayida performans ölçütleri hesaplanabilir. Benzetim modelleri ile akla 

gelebilen herhangi bir performans ölçütü tahmin edilebilir. 
• Bazi durumlarda, benzetim, bir çözümün elde edilmesi için tek araçtir. 
• Kullanici benzetimi istedigi anda durdurup, yeniden baslatabildiginden deney kosullari üzerinde 

tam bir kontrole sahiptir. Oysa gerçek sistemlerin içinde çalistigi saat geriye alinamaz, 
durdurulamaz. 

• Benzetim, sistemin isleyisinin asil sanildigi gibi degil, gerçekte nasil islediginin görülmesini saglar. 
Dezavantajlari: 

• Benzetim modellerinin kurulmasi ve geçerliliginin arastirilmasi, zaman alicidir. Bu nedenle 
bilgisayarlarda benzetim modellerinin kosum maliyeti yüksek olabilir. 

• Maliyeti etkileyen diger bir faktör benzetim modellerinin  birden fazla ( n kez) çalistirilmasi 
ihtiyacidir. Bu durumda bilgisayar maliyeti artmaktadir. 

• Benzetimin analitik tekniklerin yeterli olabilecegi  durumlarda da zaman zaman kullanildigi 
gözlenmektedir. 

• Genel olarak, tüm benzetim modelleri, “girdi-çikti” modelleri olarak adlandirilir. Verilen bir girdi 
seti için sistemin çiktisini elde ederler. Yani, benzetim modelleri matemat iksel modellerde oldugu 
gibi çözülmezler, çalistirilirlar.  

• Model kurmak özel egitim gerektirir. Benzetim, zamanla ve tecrübeyle ögrenilen bir sanattir. Iki 
farkli kisi tarafindan yapilmis model benzerlikler tasir, fakat ayni degildir. 

• Her benzetim modeli kendine özgüdür. Genelde çözümler ve sonuçlar baska problemlerin 
çözümünde kullanilamaz. 

• Çok sayida deneyi gerektiren istatistikler analizleri öngörür. 
• Benzetim sonuçlarini yorumlamak zor olabilir. Birçok çikti degeri rassallik tasidigindan elde edilen 

sonucun rassallik sonucu mu yoksa, sistemde gerçekte var mi sorusuyla karsilasilabilir. 
2.2 Benzetim Tekniginin Ekonomik Yönü 

Benzetimin yaygin kullanimini engelleyen etkenlerden biri bu teknigin kullaniminin çok zaman alici 
ve pahali bir islem oldugu düsüncesidir. Oysa bu düsünce asilsizdir. Benzetim maliyeti ilk yatirim maliyeti, 
çalistirma maliyeti ve projenin modelleme maliyetinden olusur. Ilk yatirim maliyeti (Egitim giderleri dahil) 
$10000 ile $30000 arasindadir. Benzetim, sistem performansinda kisa zamanda büyük bir iyilestirme 
saglar. Etkin isleyen bir sistemde benzetim maliyeti ve harcanan zaman uzun dönemde saglayacagi fayda 
ile karsilastirildiginda azalir (Bkz. Grafik 1). Tasarlanan sistemin eniyilenmesi için fazla zaman gereksinimi 
nedeniyle kisa dönemli maliyet yüksek olabilirken, uzun dönemli isletme maliyeti düsüktür. Bu nedenle, 
benzetime maliyetten dolayi karsi çikmak yanlistir (Tümay, Harrel). 
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Grafik 1: Benzetimin Ekonomik Yönü, C. Harrell ve K. Tümay 

 
2.3 Benzetim Nasil Yapilir? 

Küçük ve basit sistemlerde el ile benzetim yapilabilir. Büyük boyutlu karmasik sistemlerde ise 
genel amaçli bir programlama dili veya benzetim dillerinden biri kullanilarak bilgisayar ortaminda çalisacak 
bir benzetim modeli kodlanarak benzetim yapilir. 

El ile benzetim,  rassal sayi üreteme algoritmalari kullanilarak sistem için gerekli girdilerin ve 
sonuç olarak çiktilarin elde edilmesi yoluyla çözümler üretilmesidir. Herhangi bir programlama bilgisi 
gerektirmez. 

C, PASCAL, FORTRAN gibi genel amaçli programlama dilleri kullanarak da benzetim yapmak 
mümkündür. Bu yaklasim, oldukça esnek bir yapiya sahiptir ancak, modellerin büyük bir dikkatle 
kodlanmasi gerektiginden oldukça zahmetlidir. GPSS, SIMSICRIPT, SLAM, SIMAN, ARENA…vbi benzetim 
dilleri kullanicilar için benzetimi kolay uygulanabilir bir metot haline getirmistir. Benzetimin dogru 
kullanilmasi ve benzetim modelleri ile güvenilir sonuçlarin elde edilmesi bu teknigin iyi bilinmesine 
baglidir.Bu dillerin etkin kullanimi için nasil kullanilmasi gerektigi konusunda egitim alinmasi gerekmektedir. 
Genellikle bir Endüstri Mühendisligi programindan mezun bir mühendis bu tür bir benzetim dilini ögrenerek 
mezun olmaktadir. Dolayisiyla KOBI’lerde çalismakta olan endüstri mühendisleri benzetim dili kullanarak 
sistemi modelleyecek ve benzetim çalismasi yapabilecek egitimi almis kisilerdir. Kullanimi gerçekten 
oldukça kolay olan simülatörlerin kullanim alanlari ise oldukça sinirlidir. Örnegin, yalnizca üretim, 
telekomünikasyon veya lojistik sistemlerinin benzetimi için tasarlanirlar. Bu nedenle benzetim dilleri kadar 
esnek bir kullanima sahip degillerdir.  
2.4 Bir Benzetim Çalismasinin Asamalari 

Bir benzetim çalismasi Tablo 1 de verilen asamalardan olusmaktadir. Bu tabloda, bu adimlarin 
toplam benzetim projesi süresi içindeki paylarina iliskin yüzdesel degerler görülmektedir. 

Tablo 1. Benzetimin Asamalari 
Asama Yüzde 

Problemin tanimlanmasi ~ 10 

Problemin analizi ~ 10 

Veri toplama ve verilerin geçerliliginin saglanmasi ~ 10 – 40 

Benzetim modelinin olusturulmasi ~ 10 – 40 

Modelin dogrulanmasi ve geçerliliginin saglanmasi ~ 10  

Modele iliskin deneylerin yapilmasi ~ 10 – 20 

Sonuçlarin analizi ~ 10  

Raporlama ve yorumlar ~ 5 

Kaynak: Trybula, 1994 
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2.5 Geçmisten  Bugüne Benzetmin Tarihsel Gelisimi 
 Yaklasik yarim asirdir bilgisayar teknolojisindeki hizli gelisime paralel olarak benzetim dilleri sahip 
oldugu özellikler bakimindan sürekli gelismektedir. Bu gelisime bagli olarak benzetim kullanimi da hem 
akademi hem de sanayi ortaminda hizla artmaktadir.  
 1950’lerin sonu ve 1960’larda genellikle büyük firmalar tarafindan kullanilan ve büyük sermaye 
yatirimlari gerektiren bu metot günümüzde istenilen oranda olmasa da küçük ve orta büyüklükteki 
isletmelerin bile kullanabildigi bir araç haline gelmistir. Bunda bilgisayar teknolojisindeki gelisme ve 
dolayisiyla ucuzlugun çok önemli payi vardir. Bunun yanisira özellikle büyük sirket yöneticileri benzetim 
tekniginin yararini anlamis ve kullanmaya baslamistir. Benzetim bu süre boyunca akademik alanda özellikle 
endüstri mühendisligi ve yöneylem arastirmasi bölümlerinde ders olarak ögretilmis ve arastirmalarda güçlü 
bir araç olarak kullanilmistir. Benzetimin 1990’li yillarda baslayan kullanim artisindaki hiz  firmalarda 
benzetim teknigini bilen ve kullanma yetenegini gelistirmis endüstri mühendislerinin artisiyla dogru 
orantilidir. Benzetim dillerindeki animasyon özelligi, kullanim kolayligi, gelismis  bilgisayarlar, genel amaçli 
dillerle benzetm dillerinin interaktif kullanimi, benzetim dillerinin girdi ve çikti analizi yeteneklerine sahip 
olmasi, benzetim eniyilemesinin benzetim dilleri içinde sunulan hazir modüller yardimiyla daha kolay 
uygulanmasi, özel tanimli sistemler için simülatörlerin gelistirilmesi benzetim kullanimini üretim ve hizmet 
sektöründe artiran önemli etkenlerdir.  
 Benzetimin tarihsel gelisimi içindeki kullanimini simdi verecegimiz istatistiksel arastirma 
sonuçlariyla desteklemekte yarar vardir.  Rasmussen ve George 1978 yilinda Case Western Reserve 
Üniversitesi Yöneylem Arastirmasi bölümünden yüksek lisans derecesiyle mezun olan ögrencilere ögretilen 
metotlarin degeri bakimindan ne düsündükleri üzerine bir arastirma yapmislardir. Ilk 4 sirayi istatistiksel 
analiz, tahmin, sistem analizi ve bilgi sistemleri gibi genel kategoriler almistir. Benzetim ise 5. sirada yer 
almistir. Benzetim bu siralamada aldigi yerle dogrusal programlama, kuyruk teorisi gibi geleneksel 
metotlardan daha üst siralara oturmustur. Thomas ve Da Costa 1979 yilinda 137 büyük firmaya gönderdigi 
ankette hangi araçlari kullandiklarini sormustur. %93 oraniyla istatistiksel analiz birinci sirada yer alirken 
%84 oraniyla benzetim ikinci sirada yer almaktadir. Bu arastirmada da benzetim dogrusal programlama , 
PERT/CPM, stok teorisi ve dogrusal olmayan programlamadan daha önde gelmektedir. Shanon, Long ve 
Buckles (1980), A.B.D. de Endüstri Mühendisleri Toplulugunun yöneylem arastirmasi bölümündeki üyeleri 
arasinda bir arastirma yapmistir. Bu arastirma sonuçlarina göre, benzetim kullanim açisindan 12 metot 
arasinda 1. sirada yer almaktadir. Bilinirlik açisindan ise dogrusal programlamadan sonra 2. sirada yer 
almistir. Forgionne (1983) ve Harpell, Lane ve Monsour (1989) büyük sirketler arasinda yaptigi bir 
arastirmada, 8 farkli metot arasinda benzetimin 2.sirada yer aldigini göstermistir. Morgan 1989 yilinda 
yaptigi gözden geçirme çalismasinda agir sanayi tarafindan benzetimin büyük oranda kullanildigini 
gözlemistir. Bu çalismada yöneylem arastirmasinin en az kullanildigi endüstri dallarinda bile benzetimin 1. 
sirada yer aldigi görülmüstür. Umeda & Jones (1997)’un Japonya’da benzetim kullanimiyla ilgili yaptigi 
arastirma sonuçlari o yillarda Japon sanayisinde benzetim kullaniminin fazla yaygin olmadigini göstermistir. 
Arastirmaya katilanlarin görüsü kullanim oraninin artacagi yönünde olmustur. (Kelton, Sadowski, Sturrock,) 

• AB ülkelerinden Almanya’da sanayide benzetim kullanimina iliskin olarak Heitmann, Hirschberg, 
Rauh & Wunderlich (1997) tarafindan örneklemi üçte biri oraninda büyük firmalardan ve üçte iki 
oraninda da KOBI’lerden olusan bir arastirma yapilmistir. Buna göre, sanayide %38 oraninda 
benzetim kullanim tespit edilmistir. 

• Bir diger AB ülkesi Isveç’te Erikkson (1999) tarafindan yapilan bir arastirmada firmalarin %5’i 
benzetimi siklikla kullandiklarini belirtmislerdir. 

• Bizkevelci, Sezin (2002) yilinda Türkiye’de benzetim kullanimi üzerine sanayide ve akademik 
alanda çalisanlar arasinda web tabanli bir anket uygulamistir. Bu çalismadan elde edilen sonuçlara 
göre, akademisyenlerin benzetimle daha çok ilgilendigi görülmüstür. Yurt disinda yapilan benzer 
çalismalarda endüstride en yaygin kullanilan teknikler istatistik ve benzetim iken, Türkiye’de 
akademide yapay zeka ve uzman sistemler, modern sezgisel teknikler, kuyruk teorisi, dogrusal ve 
dogrusal olmayan programlama veya dinamik programlama; sanayide ise modern sezgisel 
teknikler, yapay zeka ve uzman sistemler, kuyruk teorisi, stok teorisi PERT/CPM ve karar 
teorisinden olusan siralama elde edilmistir. Ayrica sanayi kuruluslarin benzetim çalismalarinda 
disaridan danismanlik hizmeti almayi tercih etmedikleri anlasilmistir. Katilimcilarin % 70’i 
benzetimin üretim sistemlerinin analizi ve tasariminda önemli bir araç oldugunu düsünmektedir. 
Akademisyenler (%91.7) ve sanayide çalisanlar (%70) benzetim tekniklerinin ülkemizde yaygin 
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olarak kullanilmadigini düsünmektedir. Benzetimin yaygin olarak kullanilmamasindaki en önemli 
engellerin isletmelerin bu teknik hakkinda yeterli bilgiye sahip olmamalari ve veri toplama güçlügü 
olarak belirlenmistir. Bu durumdan akademisyenlerin isletmeleri bilgilendirmeleri gerektigi sonucu 
çikmaktadir. 
 

3. AB ÜLKELERINDEN BENZETIM KULLANIMI  ÖRNEKLERI  
Teknikum firmasi plastik sektöründe faaliyet gösteren ve Finlandiya’da bulunan bir KOBI’dir. 

Teknikum, plastik malzeme imalatinda malzeme, kalip ve isleme parametrelerinin etkilerini anlamak 
istiyordu. Üretim maliyetlerini etkileyen bu faktörler arasindaki korelasyonun anlasilabilmesi için benzetim 
ve eniyileme kullanilmistir. Bu çalisma 12 aydan kisa bir sürede geri ödemesini tamamlamistir. Bu sayede 
malzemelerin etkileri daha iyi anlasilmistir. Süreçlerin daha iyi anlasilmasi ile de toplam üretim 
maliyetlerinde %20 ile %30 arasinda bir tasarruf saglanmistir. Ayrica siparis teslim sürelerinde de %30 ile 
%50 arasinda bir kisalma saglanmistir [10]. 

GERBER GmbH firmasi binalar için kabinler, ev ve isyeri donatimi ve mobilya imalati yapmaktadir. 
Firma yeni makineler almak, çalisan sayisini artirmak ve böylece müsterilerine daha kaliteli ürünler sunmak 
istemektedir. Siparislerin karsilanmasi güçlesmektedir. Bir ERP sisteminin kurulmasi hem çok pahalidir, 
hem de buna uygun yapilandirilmis veriler bulunmamaktadir. Bu sorun benzetim ile elde edilmis bir 
çizelgeleme sisteminin kurulumuyla giderilmistir. Bu sayede, teslim tarihlerinin güvenilirligi artmis, makine 
ve isgücü kullanim orani ciddi oranda artmis ve ara ürün stoklari azaltilmistir [11] 

Rhone Poulenc, tarim kimyasallari alaninda faaliyet gösteren bir firmadir. Firma, Georgia’daki 
tesislerinde %25 oraninda kapasite artirimina ihtiyaç duymaktadir. Bu tesisteki üretim çevrim zamani, 
ekipmanlarin ve paylasilan kaynaklarin bozulmasi, geri dönüsüme giren malzemelerin elde edilmesi ve 
kullanilmasi ile üretimde düzgünlügün saglanabilmesi için çesitli makine ve ekipmanlarin senkronizasyonu 
tarafindan belirlenmektedir. Benzetim teknigi kullanilarak elde edilen birçok senaryo sayesinde en uygun 
parametreler elde edilmistir. Bu sayede, hiçbir sermaye yatirimi yapmadan %8 oraninda kapasite artirimi 
saglanmis ve 300000$’lik kar elde edilmistir. [12] 

Yeni kurulacak olan bir rulman fabrikasinin yerlesimi kurulumdan önce benzetim ile incelenmistir. 
Böylelikle fabrika kurulmadan önce maliyet ve zamanda ekonomi saglanmistir. Fabrika yerlesimi ve 
darbogaz analizleri fabrika kurulmadan önce yapilabilmistir. Karmasik is akislari benzetilerek sisteme iliskin 
gerçekçi veriler elde edilebilmistir. Bu sayede, tesis kurulmadan önce bazi problemler gözlenebilmis ve 
gerçek sistemin kurulmasindan sonra gözlenebilecek bazi sorunlar gerçek maliyetinin  %10 - %20 ‘si gibi 
bir maliyetle önceden görülebilmis ve giderilebilmistir. Ayrica, daha kisa bir hazirlik ve baslangiç zamani 
elde edilmistir. [13] 

 
4. KOBI’LERDE BENZETIM TEKNIGI HAKKINDA FARKINDALIK ANKETI 

Ülkemiz KOBI’lerinde  benzetim teknigiyle ilgili farkindaligi ortaya koymak ve KOBI’lerin bu teknige 
ilgisini çekmek amaciyla 15 soruluk bir anket hazirlanmistir. Anketler web tabanli olarak firmalara 
ulastirilmis ve yaklasik 30 firmadan cevap alinabilmistir.  

Anketi yanitlayan firmalarin %3’ü gida, %10’u giyim, %3’ü otomotiv, %10’u mobilya, %19’u 
tekstil, %13’ü makine ve teçhizat, geriye kalan %42’si ise diger sektörlerde faaliyet göstermektedir. Anketi 
yanitlayan kisilerin %33’ü firmanin sahibi, %30’u üst düzey yönetici, %17’si ise üretim ve kalite yöneticisi 
seviyesindedir. Ankete cevap veren firmalarin %46’si üretim sistemlerinde üretim planlama, %14’ü 
çizelgeleme, %12’si pazarlama stratejilerinin degerlendirilmesi ve %28’i isgücü planlamasi problemleri 
yasamaktadir. Firmalarin %44’ü üretim sistemlerinde karsilastiklari problemleri çözmek ve üretim artisi 
saglamak için matematiksel programlama tekniklerini , %30’u ERP ,MRP gibi bilgi sistemlerini kullanmakta , 
hiçbiri ise benzetim teknigini kullanmaktadir. Bu firmalardan sadece %7’si simdiye kadar sistemlerindeki bir 
problemin çözümünde bir defalik bir yöntem olarak benzetim teknigini kullanmis , %17’si ise bu teknigi 
duymus ama kullanmamistir. Anketi yanitlayanlarin %76’si ise bu teknigi hiç duymamistir. Firmalarin hepsi, 
benzetim teknigi ve benzetim dilleri hakkinda bilgi sahibi olmak amaciyla egitim almak istediklerini 
belirtmistir. Sorulara verilen yanitlara iliskin grafikler asagida verilmektedir. 



 617 

3% 9% 3%

13%

19%13%

40%

Gida Giyim Otomotiv Mobilya Tekstil Makine-Teçhizat Diger

36%

29%

16%

19%

Sahibi Üst Yönetici Üretim-Kalite-IK Yöneticisi Diger

 

44%

15%
13%

28%

Üretim Planlama Çizelgeleme

Pazarlama Str. Deg. Isgücü Planlamasi

 

42%

0%

0%
8%

33%

17%

Matematiksel Programlama Benzetim PERT/CPM

Stok Teorisi Bilgi Sistemleri Diger

 

Grafik 2: Anketi cevaplayan  
firmalarin sektörlere göre 
dagilimi 

Grafik 3: Ankete cevap 
verenlerin firmalarindaki 
konumlari 

Grafik 4: Ankete cevap veren 
firmalarin üretim sitemlerinde 
karsilastiklari sorunlarin 
dagilimi 

Grafik 5: Ankete cevap veren 
firmalarin üretim 
sistemlerindeki problemleri 
çözmek için kullandiklari 
tekniklerin yüzdesel dagilimi 
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5. SONUÇ 

Dünyada ve Türkiye’de benzetim tekniginin kullanimina iliskin olarak yapilan çalismalar 
göstermektedir ki ABD’de ve AB ülkelerinde bu teknige iliskin farkindalik ve kullanim düzeyi sürekli artis 
egilimindedir. Gelismislik düzeyinin yüksek oldugu bu ülkelerde benzetim teknigi kullaniminin yayginligi bir 
raslanti degildir. Ülkemizde ise, benzetim teknigine iliskin farkindalik ve kullanim düzeyi oldukça düsük bir 
düzeydedir. Bu durum, isletmelerin kendi kaynaklarinin dolayisiyla da ülke kaynaklarinin verimli 
kullaniminda bir engel teskil etmektedir.  

Sonuç olarak denilebilir ki, isletmelerin öncelikle bu teknigin kullanimiyla elde edecekleri 
kazanimlar hakkinda bilinç düzeylerinin artirilmasi çalismalarina önem verilmelidir. Bu konuda özellikle 
endüstri mühendisleri ve akademisyenlere büyük görev düsmektedir.  Isletmeler kullanacaklari bu teknik 
sayesinde elde edecekleri verimlilik artisiyla hem kendi verimliliklerini artiracak, hem de ülke ekonomisine 
önemli ölçüde katki saglayabileceklerdir.   
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ÖZET 

Küçük ve orta ölçekli isletmelerde ögrenen örgütler modeli, bu isletmelerin bilgiyi üretmeleri, 
paylasmalari, yeni teknolojilere, ürünlere, pazarlara, kararlara, sorunlara ve davranislara yansitabilmeleri 
açisindan önemlidir. Böylece yasamlarini sürdürebilmeleri, çevresel belirsizliklerden korunmalari, degisen 
kosullara zamaninda uyum saglayabilmeleri, isletme ilgililerinin beklentilerini optimum dengede 
karsilayabilmeleri daha kolay saglanabilir.  

Durum belirleyici nitelikte olan bu arastirmanin amaci; küçük ve orta ölçekli isletmelerde ögrenen 
örgütler modeli olusturulmasinda etkili olabilecek bazi unsurlari belirlemek, degerlendirmek ve öneriler 
sunmaktir. Arastirma, kuramsal çerçeve ve uygulama olmak üzere iki kisimdan olusmaktadir. Kuramsal 
çerçevede, çalisma kapsaminda yer alan küçük ve orta ölçekli isletmeler ve ögrenen örgütler ile ilgili 
literatürde yer alan bilgiler yer almaktadir. Arastirmanin uygulama kisminda ise mevcut durumu saptamaya 
yönelik anketle elde edilen veriler ve analizi bulunmaktadir.  

KOBI’lerin gelistirilmesinde ögrenen örgütler modelinin istenen biçimde uygulanabilmesi için 
sürekli ve sistemli ögrenme, takim çalismasinin kurumsallastirilmasi, ortak öykülerin paylasilmasi, arastirma 
gelistirme çalismalari, bilgiyi ürünlere, pazarlara, kararlara, davranislara ve maliyet tasarrufuna yansitma ile 
ilgili faktörlerin önemli, öncelikli , etkili ve uygulanabilir oldugu söylenebilir.  
Anahtar Kelimeler: Küçük ve orta ölçekli isletme, ögrenen örgüt, bilgi   
 
1. GIRIS 

Insanlik, tarihi süreç içerisinde bilim ve teknolojideki gelismelere paralel olarak, kendine özgü 
özellikler içeren, farkli toplumsal asamalardan geçerek günümüze ulasmistir. Bilgi toplumu olarak 
isimlendirebilecegimiz günümüzde, bilginin her alanda yogun olarak ve geregi gibi kullanilmasi son derece 
önemlidir. Toplumlarin varliklarini koruyabilmeleri ve gönenç düzeylerini arttirabilmeleri büyük oranda, 
örgütlerde bilginin etkin ve verimli kullanilabilmesine baglidir. Bu anlamda toplumsal amaçlarin elde 
edilebilmesi, toplumsal örgütlerde bilginin sistemli, örgütlü ve kurumsal yönetilebilmesi ile yakindan 
iliskilidir. Ancak bu sekilde örgütler çevredeki ani ve hizli degisime uyum yeteneklerini gelistirebilirler ve bu 
sayede yogun rekabet ortaminda digerlerine üstünlük saglayabilirler, belki de degisimi yönetebilirler.   

Bilginin örgüte gerekli katkiyi saglayabilmesi amaciyla istenen sekilde yönetimi ise sürekli yeni 
yönetsel yaklasimlarin arayisina neden olmaktadir. Ögrenen örgütler yaklasimi bu arayislarin bir çabasi 
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olarak, yogun küresel rekabet ortaminda, yöneticiler, arastirmacilar ve uygulayicilarin basarili olabilmeleri 
için ortaya çikmis yeni yönetsel yaklasimlardan birisidir. Bu çerçevede ögrenen örgüt, yeni bilgi üreten, 
bilgiyi özümseyerek pazarlara, maliyetlere, davranislara yansitan, gerektiginde transfer eden ve bu birbirini 
etkileyen süreçler bütününü uyumlu kilabilen, dinamik ve etkilesimli örgütler olarak nitelendirilebilir.  
 
2. KURAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Küçük ve Orta Ölçekli Isletme Kavrami 

Isletme çesitli sekillerde tanimlanabilir. Bununla birlikte isletme, genis kapsamli ve yalin olarak, 
insan ihtiyaçlarini karsilamak amaciyla yararli mal veya hizmet üretip pazarlayan temel ekonomik birim 
olarak tanimlanabilir (Mucuk, 2003). Isletmeler gerek ülkemizde gerekse dünyada çok degisik ölçü ve 
yaklasimlara göre siniflandirilmakta ve bu siniflandirmaya göre önemli ya da daha az önemli siniflar 
olusmaktadir (Ünsalan ve digerleri, 2005). Bunlardan birisi de isletmelerin büyüklüklerine göre yapilan 
siniflamada karsimiza çikan Küçük ve Orta Ölçekli –Boy (KOBI) isletme kavramidir. Önceleri devlesme 
seklinde ifade edebilecegimiz büyük isletmeler önemli görülürken, günümüzde etkin sorumluluk merkezleri 
seklinde örgütlenmis küçük isletmelere daha çok önem verildigi görülmektedir (Sözen, 1995).  

Isletme büyüklügünün, özellikle de küçük ve orta ölçekli isletme olgusunun belirlenmesinde ve 
tanimlanmasinda hem nicel hem de nitel ölçütler kullanilmaktadir. Konu yalnizca isletme iktisadinin kaliplari 
içinde düsünülmemeli, ekonomik, politik ve sosyal yönleri ile birlikte düsünülmelidir (Müftüoglu, 2004). Bu 
çerçeve içerisinde ulusal ve uluslar arasi kurumlar tarafindan farkli nicel ve nitel ölçütlere göre KOBI 
tanimlamalari yapilmistir. Bu tanimlarin tamamini burada incelemek mümkün olmadigindan, arastirmanin 
amaci, kapsami ve yöredeki isletmelerin yapisi açisindan isçi sayisi ölçüt olarak belirlenmis ve 11-200 isçi 
çalistiran isletmeler KOBI kapsaminda degerlendirilmistir.  
2.2. Ögrenen Örgüt Kavrami 
 Ögrenen örgüt kavrami, isletmelerin yogun rekabet ortaminda yasamlarini sürdürebilmeleri ve 
sürekli gelismelerini saglamak amaciyla gelistirilmis olan güncel yönetim kavramlarindan birisidir. Örgütün 
yasamini sürdürmesi ve sürekli gelismeyi  saglamasi, ögrenmeyi gerektirmektedir (Özer, 1998). Ayakta 
kalabilmeyi basarmak, rakiplerden daha hizli ve etkin ögrenmeyi basarabilmeye baglidir. Degisim sürecinde 
uzun ve yüksek performans ile yasamanin önemli kriterlerinden birisi de, ögrenen örgüt modelini (kültür, 
sistem, kurumsallasma) geregi gibi uygulayabilmektir.  
 Ögrenen örgüt kavrami, örgütlerin yeniden yapilanmasi ile ilgili kavramlara ek olarak insan unsuru 
anlayarak, güncel dünyaya uyum saglama anlamina da gelmektedir (Varol, 2001). Bu kavram isletme 
ilgililerinin yeni bilgi olusturmalarini, bilgiyi paylasarak isletmenin ortak ögesi (unsuru) haline getirmelerini 
ve bilgiyi sorunlarin çözümünde kullanmalarini esas almaktadir. Kisaca bilginin üretimi ve kullanimini 
sistematik  hale getirmek olarak tanimlanabilir. Bununla birlikte örgütün yönetim yapisi, hedefleri, süreçleri, 
kaynak durumu vb. özelliklerinin de dikkate alinmalidir. Ayrica toplumun sosyo-ekonomik gelisimine bagli 
olarak tarihi süreç içinde olusan durumsal  olaylarin da ögrenme kült üründe önemli oldugu gözden uzak 
tutulmamalidir (Schwerin ve digerleri, 2003).    
 Ögrenen örgüt kavrami, örgütsel ögrenme (organisational learning) ve ögrenen örgütler (learning 
organisations) kavramlarina dayandirilarak da açiklanabilir. Bunlardan birincisi örgüt içinde çesitli 
düzeylerde bilgi ögrenme süreçlerini ifade ederken, digeri bu sürecin olusturdugu örgütsel yapiyi ve bu 
yapinin kurumsallastirilmasini anlatir (Koçel, 2003). Bununla birlikte birbirlerinden çok fazla ayri kavramlar 
olmadiklari hatta birbirlerini tamamlayici özelliklere sahip olduklari da söylenebilir. Çünkü ögrenen örgüt, 
bünyesinde sistemli ve sürekli ögrenmeyi tesvik eden degerler dizisini (deneyime açik olma, sorumluluk ve 
risk alma, hatalardan ögrenmeye açik olma) barindiran bir yapiyi ifade etmektedir (Ibicioglu ve digerleri, 
2002). Bu sekli ile ögrenen örgüt kavramini; basarisiz olunan konularin/noktalarin belirlenmesi, basarisizlik 
nedenlerinin ayrintili analizi ve kasitli/tarihi deneyimlerden yararlanma olmak üzere üç önemli asamada 
ifade etmek mümkündür (Cannon ve digerleri, 2005). Örgütsel ögrenme ise kisi, takim ve örgüt düzeyleri 
olmak üzere üç düzeyde söylenebilir. Birey düzeyinde ögrenme örgütsel ögrenmeyi garanti etmemekte, 
ancak birey düzeyinde ögrenme olmadan da örgüt sel ögrenme gerçeklesememektedir. Bununla birlikte, 
örgütlerin ögrenmesi, takimlarin ögrenmesi temeline dayanmaktadir (Bektas, 2002).  
2.3. Ögrenen Örgüt Modelinin Önemi 
 Ögrenen örgüt modelinin KOBI’lere katkilarini sayisal ve finansal olarak hesaplamak zor olmakla 
birlikte, rekabet üstünlügü saglayabilecek stratejik bir konu olarak  degerlendirmek mümkündür. Bilindigi 
gibi genel yönetimin örgütün yapisi ve süreçleri üzerine yogunlasmaktadir. Buna karsin, stratejik yönetim 
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ise örgütün stratejileri ve çevre arasindaki açikliklara yogunlasmaktadir (Montes ve digerleri, 2005). 
Stratejik yönetim genel yönetimden öncelikli oldugundan (Stacey, 1990), ögrenen örgüt modelinin örgüte 
istenen katkiyi saglayabilmesi, öncelikle stratejik yönetim anlayisi ile bütünlesme sine baglidir denilebilir. 
Stratejik yönetim alani birçok belirsizligi tasidigindan, bu belirsizlikler çözümlenmeden basari elde 
edebilmek mümkün olmayacagindan faaliyete geçmenin de bir anlami olmayacaktir.  

Bu dogrultuda geleneksel ekonominin geçirdigi baskalasma süreci sonucu olusan bilgiye dayali 
farkliliklardan yararlanma ön plana çiktigindan, ögrenen örgüt modeli stratejik bir önem kazanmaktadir 
(Cassells 1999). Bilgiye dayali farkliliklardan yararlanma ögrenmeye bagli oldugundan, ögrenen örgütler 
modeli KOBI’ler için yasamsal bir konudur denilebilir. Sürdürülebilir rekabetçi performansin tek gerçek 
kaynagi, bireylerin ve örgütlerin ögrenebilme yetenekleri oldugundan, ögrenme, örgütler için stratejik bir 
inisiyatiftir denilebilir (Özer, 2002). Ögrenme, stratejik iliskilerde gelecekteki rekabet edebilirligin temel 
aracidir (Ayden, 2002). Ögrenme yönetimin kalbi ve isletme faaliyetlerinin özü/aslidir. Yasamini sürdürmeyi 
ve gelismeyi düsünen hiçbir örgüt ögrenmeye kayitsiz kalamaz, kalmamalidir (Montes ve  digerleri, 2005).  

Günümüzde birçok çalisma, isletme basarisi ile ileri teknoloji (bilgi teknolojisi dahil) kullanimi ve 
yatirimina  dayanan örgütsel ögrenme arasinda siki bir iliski oldugunu belirtmektedir (Elizabeth ve digerleri, 
2004). Ögrenen örgütler sahip olduklari bu özellikleri ile bilgi olusturma, bilgiye ulasma, bilgiyi aktarma ve 
bilgiyi örgütsel amaçlar dogrultusunda kullanabilme yetenegine sahiptirler. Ögrenen örgüt modelinin 
isletmeye beklenen katkiyi saglamasi bir çok unsura baglidir. Bunlarin baslicalari; örgüt kültürü, örgütün 
iletisim yapisi, yönetim anlayisi, zihniyet degisimi, kaynak yapisi,maliyeti, zaman, insan kaynaklarina gerekli 
önemi verme, yenilikleri destekleme vb. olarak sayilabilir (Sayilar, 2002).  
 
3. ARASTIRMANIN METODOLOJIS I 
3.1. Arastirmanin Alani, Amaci ve Anketin Tanitilmasi 
 Arastirma Karabük ilinde faaliyette bulunan KOBI’ler üzerinde Haziran-Agustos döneminde 
gerçeklestirilmistir. Arastirma kapsaminda 86 adet KOBI bulunmaktadir (Sungur ve digerleri). Bu isletmeler 
tam sayim yöntemi ile arastirma kapsamina alinmis olup, 86 isletmeden 74 tanesi ile yüz yüze anket 
yöntemiyle görüsme yapilmistir. Diger isletmelerle çesitli nedenlerden dolayi görüsme yapilamamistir. 
Arastirmanin amaci, ülke ekonomisinde önemli bir  yere sahip olan KOBI’lerin gelistirilmesinde ögrenen 
örgüt modelinin uygulanabilirligini etkileyen faktörleri Karabük ölçeginde saptamaktir.   
 Arastirma anket formunda toplam 25 soru sorulmustur.  Bunlarin 6 tanesi cevaplayicilarin 
demografik özellikleri, 4 tanesi de isletmelerin özellikleri ile ilgilidir. 15 adet soru ise, küçük ve orta ölçekli 
isletmelerin gelistirilmesine etki eden ögrenen örgüt modeli ile ilgili faktörleri belirlemeye yönelik 
fonksiyonel degiskenlerden olusmaktadir. Bu arastirmanin amaci ve kisitlamalarina uygun olarak KOBI’lerin 
gelistirilmesine etki eden ögrenen örgüt modeli ile ilgili faktörler; sürekli ve sistemli ögrenme, müsteriler 
sayesinde ögrenme, öneri sistemi, takim çalismasi, ortak öykülerin paylasilmasi, arastirma ve gelistirme, 
ileri teknoloji üretimi, ileri teknoloji yatirimlari, ileri teknolojiyi yeterince kullanabilme, bilgiyi süreç 
yenilemeye yansitma, bilgiyi ürünlere, pazarlara,  kararlara, davranislara ve maliyet tasarrufuna yansitma 
olmak üzere 15 baslik altinda incelenmektedir. 
3.2. Verilerin Analizi ve Yorumlanmasi 
 Arastirma kapsaminda elde edilen verilere iliskin frekanslar ve nispi frekanslar asagida 
sunulmustur. 

Cevaplayicilarin demografik özellikleri ile ilgili veriler Tablo 1’de sunulmustur. 
Tablo 1:  Cevaplayicilarin Demografik Özellikleri 

Isletme Sahibi Yönetici Çalisan Toplam A-Görevi/Unvani 
12  (% 16) 38 (% 51) 24 (% 33) 74 (% 100) 

B- Meslegi Idari Teknik   
 40 (% 54) 34 (% 46)  74 (% 100) 
C- Deneyimi 3 ve daha az 4 -10 arasi 11 ve fazla  
 8 (% 11)  24 (% 32) 42 (% 57) 74 (% 100) 
D- Yasi 30 ve daha az 31-40 arasi 41 ve fazla  
 16 (% 22) 28 (% 38) 30 (% 40) 74 (% 100) 
E- Cinsiyeti Bayan Bay   
 8 (% 11) 66 (% 89)  74 (% 100) 
F- Egitimi Lise ve asagi Üniversite   
 40 (% 54) 34 (% 46)  74 (% 100) 
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 Tablo 1’den izlenecegi gibi, cevaplayicilarin % 16’si isletme sahibi, %51’i yönetici ve % 33’ü ise 
çalisandir. % 54’ü idari personel, % 46’si ise teknik personeldir. % 11’i 3 yil ve daha az is deneyimine 
sahiptir. % 32’si 4-10 yil arasi is deneyimine sahiptir. % 57’si ise 11 yil ve daha fazla is deneyimine 
sahiptir. % 22’si 30 ve daha az yastadir. % 38’i 31-40 yas arasindadir. % 40’i ise 41 ve daha fazla yastadir. 
% 11’i bayan, % 89’u  baydir. % 54’ü lise ve daha asagi egitime sahiptir. % 46’si ise üniversite egitimine 
sahiptir. 

Isletmelerin özellikleri ile ilgili veriler Tablo 2’de sunulmustur. 
  

Tablo 2: Isletmelerin Özellikleri 
Demir çelik Konfeksiyon Orman Gida  Diger Toplam A- Faaliyet   

     Alani 38 (% 51)  14 (% 19) 10 (% 14) 4 (% 5) 8 (% 11) 74 (% 100) 
A.S.  Ltd. Sti Kisi Islet. Koll. Sti. Kamu   B- Hukuki   

     Sekli 30 (% 41) 34 (% 46) 2 (% 3) 4 (% 5) 4 (% 5) 74 (% 100) 
11-50 arasi 51-100 arasi  101-200 arasi   C- Çalisan  

     Sayisi  40 (% 54) 22 (% 30)  12 (% 16)  74 (% 100) 
 
 Tablo 2’den izlenecegi gibi, arastirma kapsamindaki isletmelerin % 51’i demir-çelik, % 19’u 
konfeksiyon , % 14’ü orman, % 5’i gida endüstrisinde faaliyette bulunmaktadir. % 11’i ise diger endüstri 
dallarinda (dayanikli tüketim mallari, madencilik , dolum tesisleri, vb.) faaliyette bulunmaktadir. 

Arastirma kapsaminda sorgulanan Ögrenen Örgüt Modelini Etkileyen Faktörlerle ilgili 
cevaplayicilarin belirttigi veriler Tablo 3’te sunulmustur.  

 
Tablo 3: Ögrenen Örgüt Modelini Etkileyen Faktörler 

FAKTÖRLER TAMAMEN KISMEN HIÇ 
1- Isletme genelinde sürekli ve sistemli ögrenme  26 (% 35) 48 (% 65) 0 
2- Müsterilerle ve onlar sayesinde ögrenme 14 (% 19) 52 (% 70) 8 (% 11) 
3- Öneri sisteminin kurumsallastirilmasi  12 (% 16) 48 (%65) 14 (% 19) 
4- Takim çalismasinin kurumsallastirilmasi 40 (% 54) 32 (% 43)  2 (% 3) 
5- Ortak öykülerin ve deneyimlerin paylasilmasi 30 (% 41) 40 (%54) 4 (% 5) 
6- Arastirma ve Gelistirme çalismalari  28 (%38) 42 (% 57) 4 (% 5) 
7- Ileri teknoloji üretimi  16 (% 22) 42 (% 56) 16 (% 22) 
8- Ileri teknoloji yatirimlari  16 (% 22) 38 (% 51) 20 (% 27) 
9- Ileri teknolojiyi kullanabilme 2 (% 3) 60 (% 81) 12 (% 16) 
10- Bilgiyi süreç yenilemeye yansitma   16 (% 22) 56 (% 75) 2 (% 3) 
11- Bilgiyi ürünlere yansitma 34 (% 46) 40 (% 54) 0 
12- Bilgiyi pazarlara yansitma 28 (% 38)  38 (% 51) 8 (% 11) 
13- Bilgiyi kararlara yansitma 30 (% 41) 44 (% 59) 0 
14- Bilgiyi davranislara yansitma  30 (% 41) 42 (% 57) 2 (% 3) 
15- Bilgiyi maliyet tasarrufuna yansitma 46 (% 62) 28 (% 38) 0 
 
3.3. Hipotez Testleri ve Bulgular 
 Arastirmada ele alinan faktörlerle ilgili olarak 30 adet hipotez olusturulmustur. Örnegin 8. sorudaki 
ileri teknoloji yatirimlari faktörünün örgütte ne ölçüde uygulanabildigi ile ilgili hipotez çifti söyle 
belirlenmistir.  
 H0: P0 = 0.25 Cevaplayicilarin % 25’i ögrenen örgüt modelinde, ileri teknoloji yatirimlarini   
   tamamen etkili bulmamaktadir. 
 H1: P0 > 0.25  Cevaplayicilarin % 25’inden fazlasi ögrenen örgüt modelinde ileri teknoloji  
   yatirimlarini tamamen etkili bulmaktadir. 

Arastirmada elde edilen verilerin analizinde, oranlarla ilgili hipotez testi olarak, Z test istatistigi 
kullanilmistir (n = 74 ve n > 30 oldugundan).  Z testi ile, belli bir önem derecesinde (bu arastirmada % 5), 
ana kütlenin herhangi bir niteliginin, belirli bir orandan (bu arastirmada % 25) büyük olup olmadigi test 
edilecektir. Buna göre incelenen faktörlerin belirlenen orandan büyük olup olmadigini belirlemek amaciyla 
hipotezler, Z testine tabi tutulmustur.  

Alternatif hipotezler büyük seklinde ifade edildiginden, sag kuyruk testi söz konusudur. Bunun 
matematiksel ifadesi söyledir: 

H0: P = P0 
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H1: P1 > P0  
Z test istatistik formülü asagida belirtilmistir. 

n
PP

PPZ
)1( 00

0

−
= −   

Bulunan Z degeri % 5 önem derecesinde + 1.65 olan tablo degeri ile karsilastirilarak, hangi 
hipotezin geçerli oldugu konusunda bir karara varilmaktadir (Ünver, 2000).  Sag kuyruk testinde,  
hesaplanan Z degeri teorik Z degerinden büyükse H0 red, küçükse H0 kabul edilmektedir (Kurtulus, 1996). 
Arastirmada incelenen 15 faktörle ilgili hesaplanan Z degerleri ve hipotezlere ait bilgiler Tablo 4’te 
sunulmustur. 

 
Tablo 4: Faktörlere Iliskin Istatistik Sonuçlari 

  Ilgili Faktörler Hesaplanan Z Degeri Sonuç 
 1- Sürekli ve sistemli ögrenme 1.99 H1 Kabul 
 2- Müsterilerle ögrenme - 1.19 H0 Kabul 
 3- Öneri sisteminin kurumsallastirilmasi - 0.788 H0 Kabul 
 4- Takim çalismasinin kurumsallastirilmasi 5.76 H1 Kabul 
 5- Ortak öykülerin paylasilmasi 3.18 H1 Kabul 
 6- Arastirma gelistirme çalismalari 2.58 H1 Kabul 
 7- Ileri teknoloji üretimi - 0.70 H0 Kabul 
 8- Ileri teknoloji yatirimlari  - 0.60 H0 Kabul 
 9- Ileri teknolojiyi yeterince kullanabilme - 4.37 H0 Kabul 
 10- Bilgiyi süreç yenilemeye yansitma   - 0.70 H0 Kabul 
 11- Bilgiyi ürünlere yansitma 4.17 H1 Kabul 
 12- Bilgiyi pazarlara yansitma 2.58 H1 Kabul 
 13- Bilgiyi kararlara yansitma 3.18 H1 Kabul 
 14- Bilgiyi davranislara yansitma  3.18 H1 Kabul 
 15- Bilgiyi maliyet tasarrufuna yansitma 7.35 H1 Kabul 

 
Tablo 4’te görüldügü gibi; müsterilerle ögrenme, öneri sisteminin kurumsallastirilmasi, ileri 

teknoloji üretimi,  ileri teknoloji yatirimlari, ileri teknolojiyi yeterince kullanabilme, bilgi teknolojilerini 
yeterince kullanabilme, bilgiyi süreç yenilemeye yansitma faktörlerinin KOBI’lerin gelistirilmesinde 
uygulanabilecek (önerilen) ögrenen örgütler modeli ile ilg ili önemli ve etkili faktörler olmadigi söylenebilir. 
Buna karsin sürekli ve sistemli ögrenme, takim çalismasinin kurumsallastirilmasi, ortak öykülerin 
paylasilmasi, arastirma gelistirme çalismalari, bilgiyi ürünlere yansitma, bilgiyi pazarlara yansitma, bilgiyi 
kararlara yansitma, bilgiyi davranislara yansitma, bilgiyi maliyet tasarrufuna yansitma faktörlerinin ise 
KOBI’lerin gelistirilmesinde uygulanabilecek (önerilen) ögrenen örgüt modeli ile ilgili önemli ve etkili 
oldugundan söz edilebilir.  
 
4. SONUÇ VE ÖNERILER 

Arastirma kapsaminda ele alinan faktörler açisindan bir irdeleme yapildiginda; müsterilerle 
ögrenme, öneri sisteminin kurumsallastirilmasi, ileri teknoloji üretimi,  ileri teknoloji yatirimlari, ileri 
teknolojiyi yeterince kullanabilme, bilgiyi süreç yenilemeye yansitma faktörlerinin KOBI’lerin 
gelistirilmesinde ögrenen örgütler modeli ile ilgili önemli, öncelikli ve uygulanabilir faktörler olarak 
görülmedigi seklinde degerlendirilebilir.  

Arastirmayla ilgili diger degiskenlere bakildiginda, KOBI’lerin gelistirilmesinde ögrenen örgütler 
modelinin istenen biçimde uygulanabilmesi için sürekli ve sistemli ögrenme, takim çalismasinin 
kurumsallastirilmasi, ortak öykülerin paylasilmasi, arastirma gelistirme çalismalari, bilgiyi ürünlere, 
pazarlara, kararlara, davranislara ve maliyet tasarrufuna yansitma ile ilgili faktörlerin, önemli görülen ve 
uygulanabilirligi olan faktörler olarak görüldügü seklinde degerlendirilebilir.  

KOBI’lerin gelistirilmesi çalismalarinda basarili olabilmek, çogunlukla bu alandaki yeni gelismeleri 
izlemek ve  bunlardan;  örgütün yapisina ve durumsal degiskenlerine göre uygulama imkani olanlari 
gerçeklestirmeyi gerektirir. KOBI’lerin gelistirilmesinde ögrenen örgütler modelinden beklenen faydanin 
alinabilmesi, öncelikle KOBI’lerle ilgili yöneticilerin, sahiplerin ve çalisanlarin bu konuda bilgilenmelerine ve 
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egitilmelerine baglidir. Bu ise bu konudaki egitim faaliyetlerinin sürekliliginin saglanmasini gerekli 
kilmaktadir. Çünkü KOBI’lerin gelistirilmesinde en önemli konulardan birisi de gelisime/degisime konu olan 
insanlardaki (sahip, yöneten ve yönetilen) anlayis degisikliginin saglanmasidir.  

KOBI’lerin ögrenen örgütler modeli araciligiyla gelistirilmesi konusunun ögrenilmesi, 
benimsenmesi, uygulanabilir görülmesi, uygulanmasi ve uygulamanin sürekliligi zaman alici olabilir. 
KOBI’lerin gelistirilmesi ile ilgili çalismalarinin,  toplumsal degisikliklerde oldugu gibi kisa sürede 
gerçeklesemeyecegi, aksine uzun ve sabirli bir süreç gerektirecegi de unutulmamalidir.  
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ÖZET 

Endüstriyel bölgelerde sebeke organizasyon özelliklerinin ne derece var oldugunu incelemek üzere 
yapilan bu çalismada endüstriyel bölge, güven, sosyal yapi, sebeke organizasyon özellikleri ve isbirligi 
açisindan degerlendirilmistir. Endüstriyel bölge olarak seçtigimiz IMES Sanayi Sitesi’nde 914 kayitli firmanin 
bulunmaktadir. Zaman ve yüksek maliyet göz önüne alindiginda 914 isletmeyi arastirma evreni olarak 
seçme olanaginin düsük olmasindan dolayi IMES’teki alt sanayi olan Metal/Paslanmaz Çelik Sanayi ana 
kütle olarak seçilmistir. 

Çalismada öncelikle sebeke organizasyon ve endüstriyel bölgelere iliskin teorik bilgiler verilmis 
daha sonra arastirma ve bulgular ifade edilmistir. Teorik bölümde, kavram olarak sebeke organizasyon, 
sebeke organizasyonu geleneksel organizasyonlardan ayran farklilik lar, sebeke organizasyonu ortaya 
çikaran etkenler, sebeke organizasyon özellikleri; kavram olarak endüstriyel bölgeler ve endüstriyel 
bölgelerin özelliklerine deginilmistir. Arastirma kisminda arastirma modeli tanitilmis ve bulgulara iliskin 
veriler ortaya konmustur. 

Anahtar Kelimeler : Sebeke Organizasyon Yapisini Geleneksel Organizasyonlardan Ayiran 
Farkliliklar, Sebeke Organizasyonlari Ortaya Çikaran Etkenler,  Sebeke Organizasyon Özellikleri, Endüstriyel 
Bölge Özellikleri, IMES 
 
1. GIRIS 

Sebeke organizasyonlar, yönetim kademelerini azaltip yatay hale getirmesi, organizasyonu 
olusturan birimlerin birbirleriyle olan iliskilerini piyasa kosullarina göre düzenlemeleri, hatta bazen firmalar 
arasinda yasal bir bagimliligin olmamasi ve degisen çevre kosullarina daha hizli  uyum saglamasi gibi temel 
üstünlüklere sahiptir. Endüstriyel bölgeler içerisindeki isletmelerin, arasindaki güçlü iliskiler, esnek üretimin 
sagladigi faydalar, yenilikçi bir sebeke yapisi gibi özellikleriyle sebeke organizasyonlarin üstünlüklerini daha 
etkili kullanma imkani saglamaktadir.  

Dis kaynaklardan yararlanma, temel yeteneklere yogunlasma, küçülme, ortak girisim ve stratejik 
is birlikleri gibi isletme uygulamalarinin farkli kombinasyonlarinin kullanilmasi sebeke organizasyonlari 
ortaya çikarmistir. 
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Ortaklasa yapilan basit faaliyetleri oldugu kadar firmalar arasindaki karmasik ve karsilikli 
bagimliliga dayanan isbirlikleri ve iliskileri düzenledigi için sebeke yapilanmalar ekonomik hayatin içindeki 
önemini her geçen gün arttirmaktadir. 

Bu çalisma, endüstriyel bölgeleri sebeke organizasyon olarak ele aldigindan dolayi, sebeke 
yapilanmaya gitmek isteyen uygulayicilar ve belirli bir bölge içerisindeki sebeke yapilarin durumunu görmek 
isteyen arastirmacilar için önem arz etmektedir. 

 
2. SEBEKE ORGANIZASYON KAVRAMI 

Sebeke yapilanmalar farklilasma ile entegrasyon arasindaki dengeyi saglayarak çesitli alanlarda 
uzmanlasmis olan organizasyonel üniteler arasindaki koordinasyonun saglanmasidir.  

Firmalar arasinda gerçeklesen bu tür süreçler ve organizasyonel yapilanmalar bir tarafta büyük bir 
firmanin diger tarafta ise daha küçük firmalarin oldugu ve aralarinda sözsüz bir iletisim ya da çesitli fiyat 
anlasmalarinin bulundugu yapilanmalardan farklidir. Bu farklilikta firmalar arasindaki iliskiler için birbirinden 
degisik iki görüsün olusmasina yol açmistir. Bu görüslerden birisi firmalar arasindaki sebeke yapilanmayi 
pazara ve firmalara uygun olarak gerçeklesen “melez” bir yapilanma sekli olarak ele alirken diger görüs ise 
sebeke yapilanmanin kendine has karakteristik özellikleri oldugunu belirterek bu yapilanmanin pazar ve 
firmalardan tamamen bagimsiz olarak ele alinmasi gerektigini ileri sürmektedir. (Grandori ve dig., 1995) 

Isletmeler sebeke organizasyonlar olusturarak bir yandan büyük organizasyonlardaki ölçek 
ekonomisi faktörlerini yakalamak öte yandan ise küçük organizasyonlarin uzmanlik ve çevikliklerini elde 
bulundurmayi hedeflemektedirler. Bu amaçla küçük firmalar sebekelere katilarak büyüklük avantajlarindan 
yararlanmaya çalisirken, büyük organizasyonlar “temel yetenekler”i disinda kalan isleri dis kaynaklara 
aktarmak yoluyla küçülmeye çalismaktadirlar (Miles ve dig., 1994). 

Sebeke adi altinda incelenen organizasyon yapisi; ortak girisim, dis kaynaklardan yararlanma ve 
stratejik birlikler gibi isletme uygulamalarinin farkli kombinasyonlarda kullanilmasidir. Dolayisiyla sebeke 
organizasyon yapisi çok yeni bir organizasyon sekli degildir. (Koçel, 2003)  

Sebeke organizasyonlarin daha iyi anlasilmasi için; sebeke organizasyon yapisini geleneksel 
organizasyonlardan ayiran temel farkliliklarin, sebeke organizasyonlari ortaya çikaran etkenlerin ve  sebeke 
organizasyonlarin özelliklerinin ortaya konmasi gerekmektedir. 
2.1 Klasik Organizasyon ile Sebeke Organizasyon Arasindaki Farklar 

Sebeke organizasyon yapisini geleneksel organizasyonlardan ayiran farkliliklar sunlardir;  
Birincisi; geleneksel organizasyonlardaki gibi belirli bir ürün veya hizmeti üretmek için gerekli 

kaynaklari tek elde tutmak yerine günümüz sebekelerinin pek çogu deger zincirinde önemli yerleri olan 
birkaç firmanin kollektif kaynaklarini kullanmaktadir. (Miles ve dig., 1994) 

Ikincisi; sebeke organizasyonlar kaynaklari yönetmek için, idari yollar yerine pazar 
mekanizmalarina güvenir. Buna ek olarak, bagimsiz yönetilen ekonomik varliklarla ilgili basit “kol gücü” 
iliskileri degil sebeke üyelerinin karsilikli bagimsizligi ve bilgi paylasimi, digerleriyle is birligi yapma, sebeke 
içerisindeki kendi pozisyonlarini koruyarak üretim ve hizmetlerini müsterinin isteklerine göre uyarlama 
seklinde gerçeklesir. (Miles ve dig., 1994) 

Üçüncüsü; sebeke üyeleri klasik organizasyon yapilarinin aksine, yillarca çalistiklari endüstride 
sözlesmelerinde belirttikleri nihai mal ve hizmetlerin üretiminde basit is taahhütlerinin ötesinde gelistirici ve 
proaktif davranis sergilerler. (Miles ve dig., 1994) 

Dördüncüsü; klasik örgüt yapilanmasinda bütün fonksiyonlarin tek bir örgüt içerisinde toplanmis 
olmasi bu örgütlerin uzun dikey hiyerarsiye sahip olmasina yol açarken, ayni zamanda örgütü büyük 
hacimli yaparak hantallastirmaktadir. Sebeke içerisindeki örgütlerin dissal is bölümü sonucunda kendi iç 
örgütsel yapilari yalin ve yatay bir  sekil almistir. (Irmis, 2003) 

Besincisi; klasik örgüt yapisindaki isletme kademeleri arasindaki haberlesme, sebeke içi örgütler 
arasinda haberlesme ve bilgi akisi seklini alarak esnek bir yapi ve pazara daha hizli ve dogru cevap verme 
olanagini saglamistir. (Irmis, 2003) Bunun  yaninda sebeke üyelerinin arasindaki iliski, artan teknoloji 
bagimliliklariyla ve gelisme ihtiyaçlariyla basa çikmalarini kolaylastirir.(Hakansson ve dig., 2002)  

Altinci olarak; -göreli- kapali  sistem olarak faaliyet gösteren klasik örgütlerdeki güç örgüt 
içerisindeki kisilerin pozisyonlarina ve görevlerine göre belirlenmekte, sebeke organizasyonlarda ise gücün 
kaynagi bilgiden gelmektedir.  

Son olarak; klasik anlayisla yapilanan örgütlerde daha çok kitle halinde üretim söz konusuyken, 
sebeke örgütlerde siparis usulü üretim daha yaygin olmaktadir. Siparis usulü üretim siparis veren 
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isletmenin siparisi alan isletmeyle arasinda pek çok faktörün yani sira, daha fazla karsilikli güven 
duygusunun varligini da gerektirmektedir. (Irmis, 2003) 
2.2 Sebeke Organizasyonlari Ortaya Çikaran Etkenler 

Tarihsel bakis açisi isletmeler arasi sebeke yapilarinin kurulmasinda teknolojinin, iliskili 
maliyetlerin ve ögrenme problemlerinin önemini vurgulamaktadir. Bununla birlikte üretimden saglanacak 
maliyet avantaji tek basina isletmeler arasinda bu iliskilerin kurulmasini ve korunmasini açiklamada yetersiz 
kalmaktadir. (Grandori ve dig., 1995) 

Sebeke organizasyonlari ortaya çikaran etkenler su sekilde siralanabilir; (Fulk, 2001) 
• Bürokrasi sonrasi modeller sebeke mantigi, isletmeler arasi baglanti ve iletisim kurabilme 

üzerine yogunlasmasi 
• Geleneksel dogrusal deger zinciri kavrami yerine sebeke degerleri düsüncesinin almasi 
• Kobilerden olusan sebekelerin, belirli endüstrilerdeki rekabet kaynaklarina siddetle önem 

verip ilgilenmeleri  
• Japonya’daki “keiretsu”, Kore’deki “sabol (chaebol)”, Hindistan’daki “ev(house)” ve 

Tayvan’daki aile isletmeleri gibi geleneksel Dogu Asya sebekeleri tarafindan sebeke girisim 
sistemleri ön plana çikarilarak tekrar gelistirilmesi 

• Iç içe girmis sebeke modelleri tarafindan isletme kümelerinin rekabet dinamiklerinin 
açiklanmaya baslanmasi 

• Küresellesmenin sagladigi iletisim ve bilgi akis sistemleri, küresellesmenin kendi 
özelliklerinin temel tanimlayicisi olmasi.  

2.3 Sebeke Organizasyonlarin Özellikleri 
Sebeke organizasyonlar genelde bagimsiz sirketlerden kurulmakta ve üye sirketler için az ya da 

belirtilmis sinirlara sahip olmaktadir. Büyük isletme yapilarinda olan bürokratik ve formel yapinin aksine 
sebeke organizasyonlar informel, esnek ve müsteri isteklerine hizli cevap verebilen yapidadir.(Wallenklint, 
2002) 

Sebeke yapilarda, yüksek esneklik, girisimci yaraticilik, yüksek isgücü verimliligi, düsük iç 
çatismalar, yüksek bagimsizlik ve özerklik özellikleri ön plana çikmaktadir. (Ulrich, 2002) 

Sebeke yapi içerisindeki isletmeler arasi iliskiler genellikle devamlik ve karmasiklik göstermektedir. 
Iliskilerde ortaya çikan bir diger özellik; düsük derece formallesmedir. Yüksek derece formallesme belirsiz 
süreçleri içeren sebeke yapilanmalarda etkili degildir. Bunun yerine, güven gibi informal mekanizmalar 
anahtar niteliklerdir. 

Bunun yaninda, isletmelerin sahip oldugu kaynaklar ile yetenekleri ve faaliyetleri arasinda simetri 
söz konusudur. Iliskilerde ortaya çikan diger önemli özellik ise, isbirligi ve çatismanin ayni anda 
yasanabilmesidir. (Dubois, 1999) 

Sebeke organizasyonlarin bir diger özelligi “farklilik”tir. Farklilik kavrami içine isletmeler arasindaki 
fiziksel, psikolojik ve kavramsal uzakliklar girmektedir. Sebeke yapilar, hiyerarsik yapilara göre farkliliklari 
daha fazla tolere edebilmekte ve farkliliklardan daha fazla yararlanmaktadir. Özellikle yenilik yapmak için 
kaynaklarin degisik firmalar tarafindan bir bütünlük ya da farklilik saglamak için kontrol edilmesi sebeke 
olusumunun yapi tasidir. 

Sebekelerle ilgili yapilan çalismalarda karsimiza çikan bir diger özellik ise “firmalar arasindaki 
karsilikli dayanismanin yogunlugudur”. Birimler arasindaki karsilikli dayanisma organizasyonel çalismalarin 
entegrasyon mekanizmalari için ilk adim olmaktadir. Firmalar arasinda olan iliskilerde karsilikli dayanisma 
ise dagitilmasi ya da degistirilmesi gereken kaynaklarin miktarindaki belirsizlik gibi çesitli sebeplerden 
ortaya çikmaktadir. 

Diger bir özellik ise, koordine edilmesi gereken birimlerin sayisidir. Sebekelerde merkezi olarak 
bulundurulmasi gereken personel sayisinin ve sebeke yapilanmanin derecesinin belirlenebilmesi için 
koordinasyona ihtiyaç duyan birimlerin sayisi önemlidir.  

Yapilan organizasyonel çalismalarin çogu esnekligin sebekelerin önemli bir özelligi oldugunu 
ortaya çikarmistir. Bu çalismalarda esneklikten kastedilen, sadece firmanin çiktilarinin çesitli durumlara 
göre degistirilmesi degildir. Esneklik ayni zamanda organizasyonel düzenlemenin de gerektigi takdirde 
degistirilmesi demektir. 

Bir diger önemli degisken de “kaynak bagimliligi”dir. Sebeke yapilar üzerine yapilan kaynak 
bagimliligi çalismalarinin en önemli katkisi sebeke olusumunu çok genis açidan ele  almalaridir. Yeni 
kurumsal yaklasim, bagimliligi sadece materyal kaynaklar ya da islemler olarak ele almamakta kaynaklarin 
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uyumlastirilmasi olarak da ele almaktadir. Sebekelesmede bütün sosyal baglantilarin saglanmasi, genel 
anlamda da izolasyondan kaçinilarak mümkün olan tüm alanlarda kisiler arasindaki iliskilerin olusturulmasi 
ve gelistirilmesi isletmenin bu bakis açisina göre varligini devam ettirebilmesi için önemli bir faktördür. 
(Grandori ve dig., 1995)  

 Sebeke yapilarinin kurulus süreci, girisimcilerin sebeke üyelerinin faaliyetlerinin yüksek 
performasli olmasi için karsilikli iliski ve davranislarini belirleyen kurallara ve disiplinlere uymasi ile baslar 
(Ulrich, 2002) Dolayisiyla, sebeke yapiya üye olmanin, bu yapi içerisinde ögrenmenin ve yenilik yapmanin 
iyi bir sekilde devam etmesi için, iliskilerin hem istikrarli hem de çesitli olmasi gerekir. Bunun için is 
iliskilerinde istikrar ve çesitlilik dengesinde güven ve isletme kimligi önemli kavramlardir. Istikrar, sebeke 
içindeki aktörlerin ögrendiklerini düsünme ve harekete geçmelerini, çesitlilik ise bu sartlar altinda 
gelismelerini saglar. Buna paralel olarak güven gelistirmenin aktif ve pasif iki türü vardir. Pasif güven, 
iliskilerde istikrari aktif güven ise çesitliligi gerçeklestirmeyi saglar. (Batt ve dig., 2004) Sebeke 
organizasyonlarda güven, isbirligi içine girilen diger isletmelerle yapilacak faaliyetlerin olumlu sonuçlarina 
duyulan inançtir. 

Sebeke organizasyonlarin dogal merkezleri ve belirli sinirlari yoktur. Sebeke organizasyonlar, 
yogunluk, çesitlilik, karsilikli baglilik ve sebeke üyelerinin rollerinde ve sorumluluklarindaki deger paylasma 
sistemi ile tanimlanabilir. 

Sebekelerin ekonomik ve sosyal faaliyetlerinde hem ekonomik ve hem de sosyal boyutlari ayni 
derecede öneme sahiptir. 

Sebeke yapi içerisindeki isletmeler, performanslarini etkileyen ekonomik ve sosyal iliskilerinden 
dolayi iç içe girmistir. Isletmelerin karmasik sistemleri merkezi olarak idare edilemezler ve isletmeler es 
zamanli olarak faaliyet gösterdiginde, sadece bir firma tarafindan ne kontrol edilebilirler ne de 
yönetilebilirler. Isletmeler, sebekeleri yönetme girisiminde bulunmaktansa, karsilikli iliskilerinde hem dahili 
hem de harici yer almayi ögrenmek zorundadirlar. (Batt ve dig., 2004) 

Isletmelerarasi sebekeler üyelerinin genis çapli problemleri anlamalari için soyut kavramsal 
sistemlerle faaliyet gösterirler. Bilgi paylasimi ile karmasik ve genis çapli problemlerin çözümü saglanabilir. 

Sebekeler yalin isletmeler arasi iliskilerden farklidir. Çünkü sebekeler daha yüksek bir ekolojik 
seviyede faaliyet gösterirler ve sebeke üyelerinin kendi baslarina yapamayacaklari karmasik sorunlari 
önceden tahmin etme ve tanimlama kabiliyetlerini gelistirirler. 

Sebeke organizasyonlar kendi kendilerini düzenlerler. Üyeler faaliyetleri baslatmak ve yönetmek 
için amaç, misyon ve vizyon gelistirme sorumlulugunu merkezi bir güçten almazlar.  (Golembiewski, 2000) 

 
3 . ENDÜSTRIYEL BÖLGE KAVRAMI 

Endüstriyel bölge; ayni ürün sürecinin farkli asamalarini gerçeklestiren uzmanlasmis ve bagimsiz 
küçük isletmelerden ve insan topluluklarindan olusan bölgesel sistemlerdir. (Sforzi, 2005) 

Endüstriyel bölge kavramini ortaya ilk atan Alfred Marshall’dir. Marshall’in bahsettigi endüstriyel 
bölgeler, bölgesel konsantrasyon ve sektörel uzmanlasmanin getirdigi bir takim avantajlar saglarlar. 
Bunlar; (a) beceriler üretme, (b) bilginin isletmeler arasinda paylasimi-dolasimi, (c) üretim ve hizmet 
asamasinda yardimci faaliyetleri gelistirme, (d) özellikli isgücü pazarina sekil verme (f) tamamlayici 
endüstrileri gelistirmedir. (Sforzi, 2005) 

Beccattini, endüstriyel bölgeyi; tarihi ve cografi olarak sinirlari belli olan bir alanda insan 
topluluklarinin ve firma popülasyonunun aktif olarak mevcut oldugu sosyo-cografik yapi olarak 
tanimlamistir. Staber ise, çogunlukla küçük ölçekli girisimlerden olusan, birbiriyle karsilikli olarak rekabet 
eden ve is birligi yapan, belli bir konuda ve belli üretim safhalarinda uzmanlasmis, çok sayidaki yerel 
kümeler olarak tanimlamistir. (Semerciöz, 2000)  

Literatürde endüstriyel bölge ve sebeke organizasyon kavramlari birbirine karistirilmaktadir. 
Semerciöz’e göre (2000) endüstriyel bölgeler kendine özgü bir bütün, sebeke organizasyonlar ise isletmeler 
arasi bir organizasyon türüdür.  

Endüstriyel bölge uygulayicilari ve teorisyenleri ilk olarak Italya’da ortaya çikmistir. Bununla 
birlikte orta ve kuzey Italya’daki tekstil, seramik ve makine parçalari sebekelerine ek olarak  
Kaliforniya’daki elektronik, medya ve kültürel ürün üreten isletmelerin olusturdugu kümeler 
(agglomerations) ve Almanya’daki teknoloji-yogun endüstriyel bölgeler (Sforzi, 2005), Amerika’daki ünlü 
silikon vadisi, Çin’deki tekstil kentleri dünyadaki diger endüstriyel bölge örnekleri olarak verilebilir. Bir 
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alanda yüksek derecede uzmanlasmis firmalar bir araya gelerek deger zincirinin tamamini endüstriyel bölge 
içerisinde olusturmaktadir (Miles ve dig., 1994) 

Literatürde endüstriyel bölgeleri teorik olarak tanimlamada iki temel yaklasim vardir. Bunlardan 
birincisi; isletmelerin olusturdugu endüstriyel bölge sebekelerindeki ekonomik boyuta vurgu yapar. Bu 
yaklasim endüstriyel bölge içerisindeki isletmelerin endüstriyel iliskilerine odaklanir. Buradaki resim, 
genellikle küçük isletmelerin dikey olarak olusturduklari sebeke yapilar olarak ortaya çikar. 

Ikinci yaklasim ise; bölgesel sosyal sistem içersindeki isletmelerin olusturdugu sebekelerin iç 
içelikleri (embeddedness) varsayimina odaklanarak sosyo-ekonomik bir tanimlama yoluna gider. (Tappi, 
2005) 
3.1 Endüstriyel Bölge Özellikleri; 

Endüstriyel bölgeler de sebeke organizasyon yapilarina benzer özelliklere sahiptir. Bu özelliklerin 
basinda sunlar gelmektedir;  

Esnek uzmanlasma; bölgedeki isletmeler bir veya birkaç üründe dikey; üretim süreci ve ürün 
parçalari teknolojik bölünmeye izin verecek nitelikte ise deger zinciri boyunca üretimin her asamasinda 
yatay uzmanlasmaya sahiptirler. (Sforzi, 2005) Üretilen mallar göreli homojen bir yapidadir. 

Isletmelerarasi isbirligi; bu konuda yapilan arastirmalar göstermistir ki isletmeler arasi isbirliginin 
sekli endüstriler ve bölgeler arasinda farkliliklar gösterebilir. Çünkü, beceriler, gelenekler ve kurumlar 
bölgesel seviyedeki yeniliklerle ilgilidir. (Sforzi, 2005) 

Cografi yakinlik; bölgedeki isletmeler, bölgesel altyapi, uzmanlasmis sistem ve deneyimli isgücü 
yoluyla maliyetleri düsürmek için belirli bir cografi alana kümelenmislerdir. (Sforzi, 2005) Sinirli bir cografi 
alanda, rastlantisal olarak bir araya gelmeyen isletmelerin olusturdugu yigindir. 

Sosyal içiçelik (embeddedness); endüstriyel bölgelerin temel unsurlarindan biri kollektif ögrenme 
ve kaynak paylasimi için anlam ve yasallik veren güçlü yerel kültürde iç içe olmalaridir (Sforzi, 2005) 
Endüstriyel bölgelerdeki isletmelerin bir araya gelmesinin yaninda bu bölgelerde yasayan insanlarin varligi, 
onlarin kurmus olduklari sosyal kurumlar ortak degerler olusmasinda etkili olmustur. Isletmeler arasi 
iliskiler bölge içerisindeki örf ve adetlerden de etkilenmekte ve isletmeler arasi isbirliginde bu adetlerin çok 
önemli etkisi olmaktadir.Endüstriyel bölgelerdeki üretim ve sosyal yapi degisebilme özelligine sahiptir yani 
esnek yapidadir. (Semerciöz, 2000) 

Endüstriyel bölgeler genellikle küçük ve orta büyüklükteki sektörel uzmanlasmis isletmeler 
kümesidir(bölgesel faktörler). Ortak ekonomik araçlar  ve bazen açik genellikle gizli davranis kodlariyla 
baglantili altyapisi olan sosyal, kültürel ve homojen bir yapiya sahiptir(sosyal ve kültürel faktörler). Hem 
pazar hem de pazar disi ile ilgili ürün, hizmet, bilgi ve insan mübadelesi temelli yatay olarak geriye ve 
ileriye baglantilari olan isgücü yapisina sahiptir. Endüstriyel bölgelerde insan kaynaklari çok sik yer 
degistirir (örgütsel ve ekonomik faktörler). Kamu ve özel isletmelerin olusturdugu sebekeler ekonomik 
faktörleri destekler. (Nakano, 2005) 

Endüstriyel bölgelerdeki adaptasyon ve yenilik yapabilme özelligi, bölgedeki isgücünün esnek 
olmasina ve var olan esnek sebeke yapilarina baglidir. Bölge içerisindeki isletme sahip ya da yöneticilerin 
aralarinda, akrabalik, hisimlik, hemserilik, yakin arkadaslik gibi bir bag vardir. Isletme sahip ya da 
yöneticilerin aralarinda güven iliskisi vardir. (Semerciöz, 2000) 

 
4. ARASTIRMA METODOLOJISI 
4.1 Arastirmanin Amaci 

Arastirmanin amaci, kendine özgü bir bütün olan endüstriyel bölgelerin faaliyetlerini 
gerçeklestirirken olusturduklari sebeke yapinin durumunu incelemektir. Çalismada, isletmelerin bir araya 
gelerek olusturdugu endüstriyel bölge sebekelerindeki ekonomik boyutu vurgulayan yaklasimlar dikkate 
alinmis ve IMES bu tanima göre endüstriyel bölge olarak seçilmistir. Bunun için, içerisinde 914 kayitli firma 
bulunan Istanbul IMES Sanayi Sitesi’ndeki alt sektör olan Metal/Paslanmaz Çelik Sanayi’ndeki isletmelerin 
sebeke organizasyon özelliklerine sahip olup olmadiklari ortaya konulmaya çalisilmistir. 
4.2 Arastirma Konusunun Önemi 

Endüstriyel bölgeler içerisindeki isletmelerin, arasindaki güçlü iliskiler, esnek üretimin sagladigi 
faydalar, yenilikçi bir sebeke yapisi gibi özellikleriyle sebeke organizasyonlarin üstünlüklerini daha etkili 
kullanma imkani saglamaktadir. Bu nedenle, endüstriyel bölgeler ile sebeke organizasyonlar arasindaki 
iliskinin var olup olmadigini ortaya koymak, iliskinin yönünü inceleyecek arastirmalar için isik tutacaktir.  
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4.3 Arastirmanin Kapsami, Sinirlari ve Örneklem Hacmi 
Arastirmada ana kütle olarak seçtigimiz IMES’te faaliyet gösteren 914 isletmeye ulasmanin çok 

zaman almasi ve maliyetleri arttirmasi gibi teknik nedenlerle, IMES Sanayi Sitesi’nde 105 isletmeden olusan 
Metal/Paslanmaz Çelik Sanayi sektöründe faaliyet gösteren 27 isletme tesadüfi örnekleme yöntemi ile 
belirlenmis ve yapilari incelenmek üzere yüz yüze anket yöntemi uygulanmistir. 
4.4 Arastirmanin Anket Türü 

Arastirmada verilerin toplanmasinda yüz yüze anket yöntemi kullanilmistir. Anket formunda yer 
alan sorular arastirmada belirtilen hedeflere uygun bir sekilde belirlenmeye çalisilmis, sorularin anlasilabilir 
ve kisa olmasina özen gösterilmistir. Cevaplayicilari etkilememek amaciyla yönlendirici sorularin 
sorulmamasina özen gösterilmistir.  

Anketteki ilk soru, “üretim sürecinin herhangi bir asamasinda isbirligi yapilip yapilmadigi” 
seklindedir. Bu soruya “hayir” cevabi veren katilimcilarla yapilan ankete son verilmistir. Daha sonra ise, 
isbirliginin endüstriyel bölge içinde veya disinda olma durumunu ortaya koymak için sorular sorulmustur. 
Anketin ikinci bölümü sebeke organizasyon özelliklerinin (degiskenlerin) durumunu ölçmeye yönelik Likert 
tipi metrik ifadeleri içerir. Arastirma sorularinin yanitlari için bes aralikli Likert tipi metrik ifade kullanilmistir. 
Yanitlar için, “1-Kesinlikle katilmiyorum”, “2-Katilmiyorum”, “3-Fikrim yok”, “4-Katiliyorum”, “5-Tamamen 
katiliyorum” seçenekleri bulunmaktadir. 
4.5 Arastirmanin Degiskenleri 

Arastirmada, yukarida teorik olarak ifade edilen sebeke organizasyonlarin özelliklerine ait 
degiskenlerden sunlar ölçülmeye çalisilmistir; 
Ø Isletmeler arasinda hiyerarsik bir yapilanma yoktur 
Ø Isletmeler benzer ürünleri üretirler 
Ø Isletmeler birbirleriyle bilgi ve tecrübelerini paylasirlar 
Ø Bölge içerisinde benzer is yapan isletmelerin bulunmasi, isletmelerin uzmanlasma derecesini arttirir 
Ø Isbirliginde bulunan isletmeler verdikleri kararin sonuca katkisi veya etkisinden kendileri sorumludur. 
Ø Isbirligi içindeki isletmeler arasinda sahiplik açisindan yasal bir bag yoktur. 
Ø Isbirligi içindeki isletmeler piyasada degisen talebe çok hizli cevap verebilecek sekilde esnektir. 
Ø Isletmeler yeni teknoloji kullanimi gibi degisikliklere en kisa zamanda uyum saglayabilir. 
Ø Bölge içerisindeki isletmeler arasinda çalisan degisimi vardir. 
Ø Isletme sahipleri arasinda sosyal bir bag vardir. 
Ø Isbirligi içinde yapilan faaliyetlerde isletmelerin birbirlerine güveni vardir. 

 
5. BULGULAR 

Arastirma bulgularina geçmeden önce anket formunun ve degiskenlerin güvenilirlilik analizi 

yapilmis ve daha sonra her bir degiskene iliskin ortalama ( ) ve standart sapma (s) degerleri belirlenerek 
sonuçlar degerlendirilmistir. 
5.1 Güvenilirlik Analizi Sonuçlari 

Hazirlanan ölçegin güvenilirlik analizi yapilarak ifadelerin cronbach alfa degerleri tespit edilmistir. 
Anket formunda yer alan 33 ifadenin cronbach alfa degeri 0,80 olarak bulunmustur. 
5.2 Isletmelerin Büyüklügüne Ait Bulgular 

Arastirmada yer alan isletmelerin % 96,3’ü küçük ölçekli (1-49 çalisani olan), % 3,7’si ise orta 
ölçekli (50-199 çalisani olan) isletmedir. Arastirma sonuçlarinda büyük ölçekli isletmenin olmamasi, 
literatürdeki “endüstriyel bölgeler genellikle küçük ve orta büyüklükteki isletmelerden olusur” görüsünü 
dogrulamaktadir. 
5.3 Isletmelerin Isbirligi Durumuna Ait Bulgular 

Arastirmanin bu bölümünde, isletmelerin üretim sürecinin hangi asamasinda isbirligi yaptigi, bu is 
birliginin bölge içinde mi yoksa bölge disinda mi oldugu tespit edilmeye çalisilmistir. Bu asamada 1 katilimci 
isletme hiçbir asamada isbirligi yapmadigini ifade etmistir. 
 
 
 
 
 
 



 633 

Tablo 1: Isletmelerin Isbirligi Durumuna Ait Bulgular 

içinde 
bulunulan is 
bölgesinde 
(IMES) 

içinde 
bulunulan is 
bölgesinde 
(IMES), 
Istanbul içi 
ve disinda 

içinde 
bulunulan is 
bölgesinde 
(IMES), ve 
Istanbul 
içinde 

içinde 
bulunulan is 
bölgesinde 
degil fakat 
Istanbul 
içinde 

Istanbul'un 
disindadir 

bu 
asamada 
isbirligi 
yoktur 

Toplam 

 F % F % F % F % F % F % F % 
Mal tedarik 
asamasinda 7 25,9 1 3,7 8 29,6 7 25,9 3 11,1 1 3,7 27 100 

Üretim 
asamasinda  11 40,7 1 3,7 3 11,1 6 22,2 1 3,7 5 18,5 27 100 

Pazarlama 
asamasinda 

4 14,8 9 33,3 3 11,1 7 25,9 1 3,7 3 11,1 27 100 

 
Tablo 1’de görüldügü gibi isletmeler daha çok mal tedarik ve üretim asamasinda bölge (IMES) 

içinde isbirligi yapmaktadir. Sadece IMES’teki isletmelerle isbirligi yapan isletmelerin yaninda, hem IMES 
hem de bölge disinda isbirligi yapan islemeler de dikkate alinirsa, isletmelerin çogu IMES’teki  isletmelerle 
isbirligi içindedir. 

 
Tablo 2 Isletmelerin bölge içerisinden mal 

tedarik oranlari 
 Tablo 3 Isletmelerin satis asamasinda 

bölgedeki isletmelerle isbirligi oranlari 
 F %   F % 

Mallarin %99-75’ini bölgeden temin 
eden 6 23,1  Satislarinin tamamini kendisi yapan 

isletmeler 17 65,4 

Mallarin %75-50’ini bölgeden temin 
eden 

4 15,4  Satislarinin %50'den azini diger 
isletmeler araciligiyla yapan isletmeler 

5 19,2 

Mallarin %49-25’ini bölgeden temin 
eden 

5 19,2  Satislarinin %50'den fazlasini diger 
isletmeler araciligiyla yapan isletmeler 

1 3,8 

Mallarin %24-1’ini bölgeden temin 
eden 

9 34,6  Satislarinin tamamini diger isletmeler 
araciligiyla yapan isletmeler 

3 11,5 

Hiç 2 7,7  Toplam 26 100 
Toplam 26 100     

 
Isletmeler mal tedarik asamasinda bölge içerisindeki isletmelerle büyük oranda isbirligi içine 

girmektedir (Tablo 2) Bununla birlikte satislarinin çogunu kendileri yapmaktadir. (Tablo 3) 
5.4 Bölgenin Sebeke Organizasyon Özelliklerine Ait Bulgular 

Arastirma sonucunda, bölge içerisinde isbirligi yapan isletmeler arasinda hiyerarsik bir yapilanma 
olmadigi ortaya çikmistir. Bununla birlikte isletmeler, isbirligi durumunda hem kendi kararlarini kendileri 
verirler hem de bu faaliyetlerden kendileri sorumludur. Yine arastirma sonucunda isletmeler arasinda yasal 
bir bagin olmadigi ortaya çikmistir. Bu sonuçlar göz önüne alindiginda bölge, sebeke organizasyonlarin 
“bagimsizlik” özelligini büyük oranda tasimaktadir. 

 Uzmanliga iliskin degiskenlerin sonuçlarinda standart sapmalar yüksek olsa da hem isletmelerin 

uzmanligi hem de isbirligi içerisinde uzmanlasmayi arttirmasi özell iklerinin ortalama degerleri  = 3,5’ün 
üzerindedir. Bu sonuçlara göre bölgedeki isletmeler sebeke organizasyonlarin özelliklerinden olan 
“uzmanlasma” özelligini göstermektedir.  

Isletmelerin bilgi ve tecrübelerini birbirleriyle paylasma ve sahip olduklari beceriler ve güçlü 
yönleri açisindan digerlerini tamamlama özelliklerinin ortalama degerlerinin yüksek çikmasi; isletmeler 
arasinda sebeke organizasyonlarin özelligi olan “karsilikli dayanisma”nin oldugunu göstermektedir.  

 
 
 
 
 
 



 634 

Tablo 4 Isletmelerin Sebeke Organizasyon Özelliklerine Ait Degiskenler 

 
Ortalama 

 

Std Sapma 
s 

Isbirligi içerisinde olan isletmeler arasinda astlik-üstlük iliskisi yoktur 4,154 0,881 
Isletmeler yaptiklari faaliyetlerde kendi kararlarini kendileri verirler. 3,846 0,967 
Isbirliginde bulunan firmalar verdikleri kararin sonuca katkisi veya etkisinden kendileri 
sorumludur 

4 0,748 

Isbirligi içindeki isletmelerin aralarinda sahiplik açisindan yasal bir bag yoktur 4,269 0,533 
Isbirligi içindeki isletmeler belli bir üretim/hizmet asamasinda ya da faaliyetinde 
uzmanlasmistir 

3,538 1,104 

Bölgede benzer is yapan isletmelerin bulunmasi, isletmelerin sahip oldugu 
uzmanlasma derecesini arttirir 

3,538 1,174 

Isbirligi yapan isletmeler bilgi ve tecrübelerini birbirleriyle paylasirlar 3,462 1,174 
Isbirligi içindeki her bir firma sahip oldugu beceriler ve güçlü yönleri açisindan 
digerlerini tamamlar 

3,385 1,098 

Isletmeler piyasada degisen talep degisikliklerine çok hizli bir sekilde cevap verebilecek 
yapidadir 3,769 1,032 

Isletmeler, yeni teknoloji kullanimi gibi degisikliklere en kisa zamanda uyum 
saglayabilecek yapidadir 

3,692 1,158 

Isletmeler, gerek duydugunda bölgedeki diger isletmeler ile isçi degistirebilir 3,654 1,0176 
 
Isletmelerin piyasada degisen talep degisikliklerine çok hizli bir sekilde cevap verebilme ve yeni 

teknoloji kullanimi gibi degisikliklere kisa zamanda uyum saglayabilme degiskenlerine göre ortalama 
degerlerinin yüksek olmasi, hem isletme esnekligi hem de süreç esnekligine sahip olduklarini 
göstermektedir. 

Endüstriyel bölgelerin özelliklerinden olan “bölge içerisindeki isletmelerin, ihtiyaç duyduklarinda 

bölgeden kisa zamanda isçi bulabilmeleri”ni gösteren ortalama degerin  = 3,65 olmasi, bölgede çalisan 
mübadelesi oldugunu göstermektedir. 

 
5.5 Isletmelerin Sosyal Yapisina Ait Bulgular 

Isletmelerin sosyal yapilarina iliskin degiskenler endüstriyel bölgelere ait degiskenlerdir. Hatta 
sosyal yapi ile ilgili degiskenler endüstriyel bölgeleri sebeke organizasyonlardan ayiran en temel 
faktörlerdendir denilebilir. Arastirma sonuçlarinda, isletme sahiplerinin birbiriyle yakindan görüstügü, bir 
kisminin akraba ve daha büyük bir kisminin ise hemseri olmasi, endüstriyel bölge olarak seçtigimiz IMES 
Metal/Paslanmaz Sanayi Sitesi’nin endüstriyel bölge özelligi tasidigini dogrulamistir. 

 
Tablo 4 Isletmelerin Sosyal Yapisina Ait Degiskenler 

 
Ortalama 

 

Std 
Sapma 

s  
Isletme sahipleri diger isletme sahipleriyle yakindan görüsür ve birbirini iyi tanir 3,577 1,137 
isletme sahipleri akrabadir 2,923 1,017 
isletme sahipleri hemseridir 3,577 0,987 
 
5.6 Isbirligi Içindeki Isletmelerin Aralarindaki Güvenin Kaynaklarina Ait Bulgular 

Arastirmada, “isbirligi içinde yaptiginiz faaliyetlerde diger isletmelere güven duyuyor musunuz?”  
sorusuna katilimcilarin tamami “evet” cevabini vermistir. Endüstriyel bölgeleri sebeke organizasyonlardan 
ayiran temel degiskenlerden olan “güven”in kaynaklarina ait sonuçlar beklenenden farkli olmustur. Sosyal 
yakinligin “güven duyma”da daha etkili olacagi düsünülürken, en yüksek ortalama deger ekonomik bir 
degisken olan “kaliteli is yapma” olarak ortaya çikmistir. Ortalama deger olarak “kaliteli is yapma”dan 
sonra gelen iki degisken olan “karsilikli sevgi-saygi” ve “itibarin iyi olmasini düsünme” endüstriyel bölgelere 
özgü sosyal degiskenlerden degil toplumsal ve kisisel degiskenlerdendir. Endüstriyel bölgelerin sosyal 
degiskenlerinden olan, “hemserilik” degiskeninin ortalama degeri en son sirada yer almistir. Bu sonuçlara 
göre bölgedeki güvenin kaynagi endüstriyel bölgenin sosyal yapisindan kaynaklanmamaktadir. 

 



 635 

Tablo 5 Aralarindaki Güvenin Kaynaklarina 

 
Ortalama 

 

Std 
Sapma 

s  
Isletme sahiplerinin hemseri olmasindan kaynaklanir 2,385 1,167 
Isletme sahiplerinin birbirine karsi duydugu sevgi ve saygidan kaynaklanir 3,846 0,784 
Isletme sahiplerinin paylastigi ahlaki ve dini degerlerden kaynaklanir 3,192 1,297 
Isletme sahiplerinin uzun zamandir bir arada olmasindan kaynaklanir 3,654 0,977 
Isletme sahiplerinin itibarinin iyi olmasini düsündügünden kaynaklanir 3,808 0,749 
Isletme sahiplerinin birbirine ihtiyaç duymasindan  kaynaklanir 3,462 1,067 
Birlikte is yapilan isletmenin kaliteli is yapmasindan kaynaklanir 4,039 0,774 
 
6. SONUÇ 

Son otuz yilda yasanan teknolojik gelismeler, insanlik tarihinin baslangicindan 1980’lere kadar 
olan degisimden daha fazlasini yasamamiza sebep olmaktadir. Sürecin en hareketli bu döneminde isletme 
yapilari da buna ayak uydurmakta ve sürekli degismektedir. Bu durum bazen devrimsel nitelikte olup 
örgütsel yapilari tamamen degistirmekte bazen de birbirinin türevi gelismeler ve bunlarin farkli 
kombinasyonlari olarak ortaya çikarak kismi degisim yasanmaktadir. 

Çin gibi büyük bir ekonominin, ucuz isgücü avantaji ve devlet destegiyle endüstriyel bölge olarak 
tekstil kentleri kurmaya baslamasi, sebeke seklinde yapilanmis endüstriyel bölgelerin ülke ekonomisine 
saglayacagi faydalari anlatmasi açisindan iyi bir örnek olusturmaktadir. 

Bu çalismada, endüstriyel bölgelerde sebeke organizasyon özelliklerinin varolup olmadigi 
arastirilmistir. Yapilan çalismada, -endüstriyel bölge olarak seçilen- 914 kayitli firmanin bulundugu IMES 
Sanayi Sitesi’nde alt sektör olan Metal/Paslanmaz Çelik Sanayi’nin sebeke organizasyon özelliklerine sahip 
olup olmadigi arastirilmis ve su sonuçlara ulasilmistir.  

IMES Metal/Paslanmaz Çelik Sanayi’ndeki isletmelerin büyük çogunlugu küçük ölçekli 
isletmelerdir. Dolayisiyla bölge bu yönüyle endüstriyel bölge özelligi göstermektedir. 

Bölgedeki isletmeler, mal tedarik ve üretim asamasinda bölge içinde isbirligi yapmaktadir. Bununla 
birlikte, satislarinin çogunu kendileri yapmaktadir. Bölge bu yönüyle sebeke yapi özelligi göstermektedir. 

Arastirma sonuçlarina göre bölgedeki isletmeler, bagimsizlik, uzmanlasma, karsilikli dayanisma, 
esnek ve çalisan mübadelesi açisindan da sebeke organizasyon özelligi göstermektedir. Diger ifadeyle 
bölgedeki isletmeler birbirinden bagimsiz çalismakta, her bir isletme kendi alaninda uzman olarak faaliyet 
göstermekte, isletmeler arasinda karsilikli dayanisma bulunmakta, esnek bir yapiya sahip olan isletmeler 
arasi çalisan mübadelesi yapilmaktadir. 

Sebeke bir yapilanmaya sahip olan bölge, sosyal yapi olarak da endüstriyel bölge özellikleri 
tasimaktadir. Bölge içerisinde isbirligi içerisinde yapilan faaliyetlerde isletme sahiplerinin birbirlerine 
karsilikli güvenleri vardir. Bunun yaninda duyulan bu güven, endüstriyel bölgelerin sosyal degiskenlerinden 
degil ekonomik ve kisisel faktörlerden kaynaklanmaktadir. 

Sonuç olarak anakütle olarak seçtigimiz IMES Metal/Paslanmaz Çelik Sanayi hem endüstriyel 
bölge hem de sebeke organizasyon özelliklerini tasimaktadir. 

Bölge içerisinde faaliyet gösteren isletmelerin çalismalarini sebeke organizasyon bakis açisiyla 
inceleyen bu çalisma, gerek bölge içerisinde faaliyet gösteren firmalara gerek sebeke yapilanamaya gitmek 
veya sebeke bir yapi içerisinde faaliyet göstermek isteyen firmalara gerekse endüstriyel bölge ile sebeke 
organizasyon arasindaki iliskinin yönü üzerine çalisma yapacak arastirmacilara bakis açisi getirmektedir. 
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ÖZET 

Temel yetenek, yazinda son yil larda yönetim ve organizasyon çalismalarinda arastirma konusu 
edilmis kavramlardan biridir. Bu çalismada, Ankara’da metal is kolunda faaliyet gösteren bir KOBI’nin temel 
yetenekleri belirlenmeye çalisilmistir. Arastirmada, öncelikle isletmenin is süreci ve  faaliyetleri; ikinci 
asamada ise isletmenin yetenekleri ve yeteneklerin göreli agirliklari Analitik Hiyerarsi Prosesi (AHP) 
yöntemiyle belirlenmistir. Yapilan uygulamada isletmenin yetenekleri 4 ana ve 14 alt grupta 
siniflandirilmistir. Analiz neticesinde, pazarlama yeteneklerinin birinci sirada yer aldigi belirlenmistir. 
Pazarlama ve satis yetenek grubunu üretim yetenekleri, bütünlestirici yetenekler, ve teknolojik yetenekler 
izlemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Temel Yetenek, Analitik Hiyerarsi Prosesi, KOBI 
 

1. GIRIS 
Bir isletmenin stratejisinin biçimlendirilmesinde temel yeteneklerin  kullanilmasi düsüncesi yakin 

yillarda gündeme gelmistir (Hafeez vd., 2002). Kavram özgün olarak Prahalad ve Hamel (1990) tarafindan 
gelistirilmistir. Prahalad ve Hamel temel yetenekleri örgütteki ortak ögrenme  olarak tanimlamislardir. 
Özellikle, farkli üretim becerilerinin esgüdümünün ve çok yönlü teknolojilerin akisininin bütünlestirilmesinin 
nasil saglanabilecegi konusundaki ortak ögrenme olarak ifade etmislerdir (Prahalad ve Hamel, 1990). 
Prahalad ve Hamel’in temel yeteneklere iliskin düsüncesi, isletmenin sahip oldugu içsel üstünlüklerin daha 
özenli incelenmesi ve kullanilmasinin bir araci oldugu merkezindedir. Hafeez vd. (2002) ise temel yetenek 
kavramini, bazi görev ya da aktivitelerin basarilmasi için kaynaklari kullanabilme yetenegi olarak 
tanimlamislardir. Walsh vd. (2005) ise temel yetenekleri isletmenin spesifik teknolojilerini ve üretim 
becerilerini merkez aldigini belirtmektedir. Itani (2002) ise, temel yetenek kavramina isletmenin belirlemis 
oldugu temel amaçlar açisindan bakmistir. Bu yaklasima göre, temel yetenekler örgütte üstesinden 
gelinmek istenilen temel amaçlarin basarilmasi için nelere gereksinim oldugudunu belirtmektedir. Temel 
amaçlar örgütte sembolize edilen inançlari temsil eden temel degerleri ve temel yetenekleri belirledigi gibi, 
temel yeteneklerle temel degerler arasinda karsilikli bir iliski bulunmaktadir. Torkkeli ve Tuominen (2002) 
ise temel yetenek kavramini rekabet üstünlügü bakimindan incelemistir. Bu yaklasima göre, temel yetenek 
rekabetçi üstünlüklere ve rekabetçi üstünlük ise deger olusturmaya olanak saglamaktadir.  
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Temel yetenekler ile isletmenin ögrenme sürecindeki bilgi kazanimlari ortaya konulmaktadir. 
Içerik olarak temel yetenek kavrami örgütün ortak ögrenme ve  becerilerini esgüdümlemeyi kapsamaktadir. 
Temel yetenek kavraminin içeriginde beceriler önemli bulunmaktadir. Çünkü, farkli operasyonlarin koordine 
edilmesi, farkli teknolojilerin uyumlastirilmasi ve farkli müsteri tabanlari arasindaki iliskinin koordinasyonu 
beceriler ile mümkün olmaktadir. Öte yandan, temel yetenekler kültür ve ideoloji gibi fiziksel varligi 
olmayan unsurlari ve müsteri gereksinimlerini anlamayi kapsamaktadir (Prahalad ve Hamel, 1990). 

Yazinda temel yetenek kavraminin farkli sekillerde tanimlanmasi ve açiklanmasina karsin, kavrami 
yazina kazandiran Prhalad ve Hamel (1990) temel yeteneklerde bulunmasi gereken üç temel özelligi söyle 
ifade etmistir:  

- Temel yetenekler genis degisik pazarlara potansiyel giris saglamalidir. 
- Algilanan müsteri faydalarina önemli katkida bulunmalidir. 
- Temel yeteneklerin rakipler tarafindan taklit edilmesi güç olmalidir.  

Tampoe (1994) ise, temel yeteneklerin tasimasi gereken özellikleri söyle siralamistir: 
- Uzun ve kisa dönemde isletmenin hayatta kalmasi için temel olmalidir. 
- Taklit edilmesi güç olmalidir. 
- Görünmez olmalidir. 
- Isletme için benzersiz ve sayica az olmalidir. 
- Becerilerin, kaynaklarin ve süreçlerin karisimi olmalidir. 
- Temel ürünlerin gelismi için temel olmalidir. 
- Isletmenin strat ejik vizyonunun gerçeklestirilmesinde temel olmalidir. 
- Küçülme, birlesme, ortak girisim  gibi stratejik kararlarda temel olmalidir.  
- Pazarlanabilir ve ticarilestirilebilir degerler olmalidir. 

Temel yeteneklere iliskin özellikler incelendiginde, temel yeteneklerin isletmenin stratejisinin 
biçimlendirilmesinde yasamsal önem tasidigi anlasilmaktadir. Nitekim, Torkkeli ve Tuominen (2002), temel 
yetenek olmaksizin isletmenin rekabet üstünlügünü sürdürebilmesinin ve stratejik amaçlarini 
basarabilmesinin mümkün olmadigini ifade etmektedir. Dolayisiyla, temel yeteneklerin tam kullanimi 
stratejik amaçlarin gerçeklestirilmesi için bir gerektir. Bir diger deyisle, temel yetenekler isletmelerin köklü 
üstünlüklerdir.  

Tipik planlama süreci dissal çevreden kaynaklanan tehdit ve firsatlarin belirlenmesiyle 
baslamaktadir. Bu süreçte, isletmeler dis çevreden karsilasmis oldugu çesitli tehdit ve firsatlari 
degerlendirerek stratejiler gelistirmektedir. Son asamda ise, isletme sahip oldugu kayanaklara bagli 
uygulama planlari ve adimlarini yürürlüge koymaktadir (Javidan, 1998). Ancak, son zamanlarda, stratejik 
yönetim alani isletmenin edinmis oldugu kaynaklar ve yeteneklerin rolü üzerinde odaklanma egilimi 
göstermektedir (Quelin, 2000). Geçmiste, isletmelerin enerjilerini kullanmalari çevreye uyum üzerinde 
odaklanmaktaydi. Buna göre, isletmelerin ilgileri sinirli kaynaklarla basa çikma ve pazar paylarini en 
çoklastirmis bir ortamda müsterilerine hizmet sunmaya yönelik bulunmaktaydi. Yakin dönemler de ise, 
isletmeler stratejileri ile iyi bir sekilde esgüdümlendirilmis bir dizi yetenek gelistirmeye çaba 
göstermektedir. Yine son dönemde, yeni ürün gelistirme, yeni ortakliklarla ilgili kararlar isletmenin stratejik 
is birimlerinin ideal rolünü algilamasina bagli oldugu görüsü ileri sürü lmektedir (Quelin, 2000). 

Temel yetenek savunuculari, isletmelerin sahip oldugu kaynaklarini basarili bir sekilde 
kullanabilmelerini temel yeteneklerini bütünüyle anlamalarina bagli oldugunu ileri sürmektedir. Isletmelerin 
rekabetçi üstünlügünü sürdürebilmesi sahip oldugu kaynaklari etkili kullanma ve rakiplerin isletme 
stratejilerini taklit edememeleri boyutu ile olasidir. Buna göre; kaynaklarin, yeteneklerin  ve temel 
yeteneklerin ayrintili analiz edilmesiyle, rekabetçi üstünlügün kaynaklari daha iyi anlasilabilecektir. Böylece  
dissal firsatlar ve içsel üstünlükler arasinda en uygun bilesim saglanabilecektir (Javidan, 1998). Öte 
yandan, rekabetçi üstünlüge olanak veren temel yeteneklerin stratejik is birimlerinin stratejileri arasinda 
daha iyi bir bütünlestirme araci oldugu ifade edilmektedir. Özellikle, çoklu is yapan isletmelerde bireysel is 
birimlerinin pazarlarinda basarili olabilmeleri, stratejik is birimlerinin etkili bütünlestirilmesi ve potansiyel 
sinerjilerini realize etmeleri ile gerçeklesebilecegi ileri sürülmektedir. Ancak; açik iletisim, uygun 
ödüllendirme sistemi, takim temelli örgütsel kültür stratejik is birimleri arasinda esgüdümün 
saglanabilmesini çogu kez güçlestirebilmektedir. Bu nedenle, temel yetenek stratejik is birimlerin 
esgüdümü ve  bütünlestirilmesi için bir alan olarak degerlendirilmektedir (Prahalad ve Hamel, 1990; 
Javidan, 1998). 
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Yazin incelemesinde, temel yeteneklerin kuramsal çerçevesi ya da kavramsallastirilmasinda ve 
özellikle isletmelerin sahip oldugu temel yeteneklerin nasil ve hangi yöntemlerle belirlenebilecegi 
konusunda henüz açikliga kavusturulmamis yönler bulunmaktadir. Nitekim, Hafeez vd. (2002) yazinda 
kavram karisikliklari ya da belirsizlikleri oldugunu ifade etmektedirler. Öte yandan, yazinda temel 
yeteneklerin belirlenmesine yönelik yapilan çalismalar hem sayica hem de içerik açisindan yetersiz 
sayilabilecek bir düzeydedir. Konuya Türk yazini açisindan bakildiginda ise daha fazla eksikliklerle 
karsilasilmaktadir. Özellikle, uluslararasi yazinda yer alan alan terimlerin anlamlarinin ifadesinde eksiklikler 
ve güçlükler bulunmaktadir. Bu çalismada konunun kuramsal ve kavramsal boyutundan öte, temel 
yeteneklerin belirlenmesi yönü ile ilgilenilmistir. 

Çalisma, Ankara’da, metal is kolunda faaliyet gösteren bir KOBI’de yapilmistir. Arastirmada, 
öncelikle isletmenin isleyis süreci analiz edilmis ve buna bagli olarak yetenekleri belirlenmeye çalisilmistir. 
Ikinci asamada ise, isletmenin sahip oldugu temel yeteneklerin göreli önemleri Analitik Hiyerarsi Proses 
(AHP) yöntemiyle belirlenmistir. Analitik Hiyerarsi Proses yönteminin arastirmada tercih edilmesinin nedeni 
çok ölçütlü ve bütünlesik sayisal degerlendirmeye ve ikili karsilastirmalardaki tutarsizliklari belirlemeye 
olanak vermesidir. Çalismanin KOBI’lerde yapilmasinin temel nedeni ise, KOBI boyutunda bulunan 
isletmelerin finansal/finansal olmayan kaynaklarin büyük isletmelere göre daha kisitli olmasi ve bu nedenle 
çoklu faaliyet olanaklarinin yetersiz olmasidir. Arastirma, yasanilan dinamik ve çalkantili pazar kosullarinda, 
KOBI’lere rekabetçi üstünlügü saglayabilecek temel yeteneklerin analitik bir yöntemle nasil 
belirlenebilecegini göstermeye çalismaktadir. 
 
2. YÖNTEM 

Çalismada, çok ölçütlü karar verme tekniklerinden biri olan Analitik Hiyerarsi Prosesi  yöntemi 
kullanilmistir. AHP tekniginin en önemli özelligi, hem nitel hem de nicel faktörleri esanli degerlendirebilen 
matematiksel bir yöntem olmasidir. Bu yönüyle, AHP teknigi karar verme teknikleri arasinda üstünlük 
göstermekte ve karar verme problemlerinde sikça kullanilan bir yöntem olmaktadir. AHP’de ikili 
karsilastirma matrisine deger atanmasinda farkli ölçekler kullanilmaktadir. Bu ölçekler arasinda Saaty’nin  
gelistirmis oldugu 1-9 ölçeginin diger ölçeklere göre en iyi sonuç verdigi belirlenmistir (Tablo 1). Bu 
çalismada da Saaty’nin (1980) gelistirdigi ölçek temelinde karar vericinin yargilari ikili karsilastirmalar ile 
karar matrislerine dönüstürülmüstür.  

 
Tablo 1.  Önem skala degerleri ve tanimlari  

IJ  
TANIM AÇIKLAMA 

1 Esit önemli Iki seçenek de esit derecede öneme sahip 
3 Biraz önemli  Tecrübe ve yargi bir kriteri digerine karsi biraz üstün kilmakta 

5 Kuvvetli 
derecede önemli 

Tecrübe ve yargi bir kriteri digerine karsi oldukça üstün kilmakta 

7 Çok kuvvetli 
derecede önemli 

Bir kriter digerine göre üstün sayilmistir 

9 Kesin önemli Bir kriterin digerinden üstün oldugunu gösteren kanit çok büyük 
güvenilirlige sahiptir 

2,4,
6,8 

Ara degerler Uzlasma gerektiginde kullanilmak üzere iki ardisik yargi 
arasindaki degerler 

 

a ij , .i kriter ile .j  kriterin ikili karsilastirma degeri; a ji  ise, .j  kriter ile .i  kriterin karsilastirma 

degeridir. AHP’de a ji  degeri,  aa
ij

ji
1=  esitliginden elde edilir (Saaty, 1980). Ikili karsilastirma 

degerleri matriste  (2.1) ifadesinde verildigi gibidir. 
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Öncelik vektöri ikili karsilastirma matrisinin olusturulmasindan sonra ve (2.2) esitliginin çözümüyle 

elde edilebilmektedir (Saaty, 1980): 
 

       0)(
max

=− WIA λ                                                              

 (2.2)                              
Bu esitlikte; A ikili karsilastirma matrisini, w özvektör ve maxλ  A matrisinin en büyük özdegeridir.  

AHP yöntemi ikili karsilastirmalarin tutarli olmasini gerektirmektedir. Ikili karsilastirma matrislerine 
atanan degerler insan yargisi temelinde belirlendigi için, bir dereceye kadar tutarsizlikla karsilasilmasi 

beklenebilir bir durumdur. Buna göre, A matrisinin en büyük özdegeri (λmax
)  faktör sayisina (n  ) esit 

ise ikili karsilastirma matrisi tutarlid ir (2.3). 

n
w
wa

i

j
n

J
ij

== ∑
=1

maxλ                                                                             

(2.3) 

Ancak, çogu kez λmax
’in degeri n degerine esit olmamaktadir. Bu nedenle yöntem tutarsizlilik 

oraninin (T.O) belirlenmesini öngörmektedir. Buna göre, beklenen tutarsizlik oraninin düzeyi 0.10’dan 
büyük olmasi durumunda karsilastirma matrisi tutarsizdir (Saaty, 1980). Tutarsizlik oraninin hesaplanmasi, 
tutarlilik indeksi (T.I.) ile rasgele indeksin (R.I.) hesaplanmasina baglidir. Tutarlilik indeksi  esitligi (2.4)  
söyledir (Saaty,1991): 

1
.. max

−
−

=
n

n
IT

λ
                                                                               

 (2.4) 
Rasgele indeks degeri ise n kriter sayisina bagli olarak belirlenmektedir. Buna göre tutarsizlik 

orani, tutarlilik indeksinin ayni boyuttaki matrise karsilik gelen rasgele indekse bölümüdür. 

..

..
.

IR
IT

OT =                                                                                          

 (2.5) 
 

Bu çalismada analitik hiyerarsi modelindeki öge ve alt ögelerin agirliklari ve tutarsizlik oranlari 
Expert Choice (2000)  programi ile hesaplanmistir. 
 
3. TEMEL YETENEKLERIN ANALITIK HIYERARSI PROSES ILE BELIRLENMESI  
3.1. Isletmenin Faaliyet Alani 

Arastirmanin yapildigi isletme Ankara’da yerlesik bir aile sirketidir. Isletme; çamasir makinesi, 
elektrikli firinlar, radyan soba, mutfak aspiratörü, set üstü ocaklar, quartz soba, ankastre ocaklar, tam boy 
firin, elektrikli ocaklar üretmektedir. Isletme 21.000 m2’lik alan üzerinde, fason ve kendi markasi ile üretim 
yapmaktadir. Türkiye çapinda 5 bölge müdürlügü ve 2000’ine yakin genis bir bayi satis organizasyonuna 
sahip olan isletme, bölge müdürlüklerine bagli 290 adet yetkili servis ile tüketicilerine satis sonrasi hizmeti 
vermektedir. Isletmede tek vardiya halinde günde 9 saat çalisilmaktadir. Fabrikada 164 isçi, 3 mühendis, 
45 idari personel, 2 teknisyen, 18 usta olmak üzere toplam 232 kisi çalismaktadir. Isletme  hammadde 
girdilerinin  %30’u ithal, üretimin %35’i ihraç edilmektedir. Ihracatin yapildigi ülkeler arasinda Israil, 
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Sudan, Fas, Irak, Dubai, Cezayir, Tunus, Misir, Danimarka, Birlesik Arap Emirlikleri, K.K.T.C., Ispanya, 
Zaire, Etiyopya, Türkmenistan, Nijerya, Fransa, Bulgaristan bulunmaktadir. Isletme, Türkiye’de pazara 
hakim durumda olan üreticiler ile rekabet edebilmek amaciyla daha ekonomik ve kaliteli mal üretmeye 
çalismaktadir. Isletme faaliyetlerinin satinalma, üretim ve pazarlama  birimlerinde odaklandigi görülmüstür. 
Isletmedeki baslica üretim süreci ise; tasarim, kalip, kesim, boya, emaye ve montaj asamalarindan 
olusmaktadir. Isletme disindan ürünlerin elektirik, cam ve diger donanimlari saglanmaktadir. Satinalma ve 
pazarlama faaliyetleri ise isletmede olusturulan is birimleri tarafindan yürütülmektedir.  
 
3.2.  Isletmenin Yetenekleri 

Arastirmada isletmenin faaliyetleri ve is süreçleri ayrintili bir sekilde gözlemlenip analiz edildikten 
sonra, isletmenin sahip oldugu yetenekler belirlenmeye çalisilmistir. Belirlenen yeteneklerin 
siniflandirilmasinda yazinda yer alan çalismalardan yararlanilmistir. Ancak, yazin incelemesinde temel 
yeteneklerin farkli sekillerde siniflandirildigi görülmüstür. Bunun nedeni ise, isletmelerin temel 
yeteneklerinin faaliyet gösterilen endüstri ve isletmelerin sahip oldugu kaynaklara göre çesitlilik göstermis 
olmasidir. Örnegin, Wang vd. (2004) ileri teknoloji üreten isletmelere yönelik yaptiklari arastirmada 25 
yetenek belirlenmis ve bu yetenekler üç grupta siniflandirilmistir. Hafeez vd. (2002) çelik üretimi yapan bir 
firmada yaptiklari çalismada ise 20 yetenek bes ana kategoride toplanmistir. Bu çalismada temel 
yeteneklerin siniflandirilmasinda Wang vd. (2004) ile Hafeez vd. (2002) yaptiklari çalismalardan 
yararlanilmistir.  

Arastirmanin yapildigi KOBI isletmesinin faaliyetelerinin incelenmesi ve isletmedeki is birimlerinin 
yöneticileri ile yapilan görüsmeler sonucunda, yetenekler dört ana ve 14 alt grupta AHP modeli ile ifade 
edilmistir (Sekil 1). AHP hiyerarsisinin birinci seviyesinde amaç, ikinci seviyesinde yetenek gruplari ve 
üçüncü seviyesinde ise alt yetenekler yer almaktadir.   

 
 

 
 Sekil 1’de sunulan temel yetenekler hiyerarsisi modelinde yer alan gösterimlerin ifadeleri söyledir: 
Üretim yetenekleri (U) 

- müsterilerin sosyo-kültürel özellikleriyle uyumlu ürün tasarimi (U1) 
- ürün farklilastirmasina uygun maliyet belirleme (U2) 
- ürün çesitliligine uygun montaj yapabilme (U3) 

Pazarlama ve satis yetenekleri (P) 
- degisen müsteri gereksinimlerini anlama (P1) 
- müsteri istemlerine hizli ve zamaninda yanit verme (P2) 

Temel Yetenekler 

Üretim 
Yetenekleri (U) 

Pazarlama 
Yetenekleri (P) 

Teknolojik 
Yetenekler (T) 

Bütünlestirici 
Yetenekler (I) 

U1 

U2 

U3 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

T1 

T2 

T3 

I1 

I2 

I3 

Sekil 1. Temel yetenekler hiyearsisi modeli 
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- büyük ölçekli dagitim ve pazarlama kanallari olusturma (P3) 
- yaygin servis hizmetleri sunma (P4) 
- rakiplerin güçlü ve zayif yönlerini degerlendirme (P5) 

Teknolojik yetenekler (T) 
- degisik teknolojik beceriler edinme (T1) 
- teknolojik egilimleri dogru öngörme becerisi (T2) 
- ürün gelistirme (T3) 

Bütünlestirici yetenekler (I) 
- hizmet ve üretim sürecindeki fonksiyonlar  arasinda güçlü iletisim (I1) 
- dissal ve içsel kaynaklarin bütünlestirilmesi (I2) 
- isletme stratejisinin uygulama sürecinde etkili esgüdüm (I3) 

 
3.3. Yeteneklerin Agirliklandirilmasi 
 Arastirmada olusturulan hiyerarsinin (Sekil 1) ikinci ve üçüncü seviyesinde yer alan yeteneklere 
iliskin ikili karsilastirma degerleri (aij), isletmenin üst yönetiminde bulunan uzman kisilerin görüslerine bagli 
olarak, Saaty’nin önermis oldugu ölçege (Tablo 1) göre belirlenmistir. Buna göre, modelin ikinci 
seviyesinde yer alan yetenek gruplarina iliskin ikili karsilastirma matrisi ve yeteneklerin yerel agirliklari 
Tablo  2‘de sunulmustur.  Ikili karsilastirma matrisinin çözümü sonucunda; pazarlama yeteneklerinin 
%45.69, üretim yeteneklerinin %30.78, bütünlestirici yeteneklerin %15.32, teknolojik yeteneklerin %8.21 
düzeyinde oldugu saptanmistir. Ikili karsilastirma matrisinin tutarsizlik orani %3’tür. Belirlenen bu oran ikili 
karsilastirma matrisinin tutarli oldugunu göstermektedir. 
 

Tablo 2. Temel yetenek gruplarina iliskin ikili karsilastirma matrisi ve yerel agirliklar 
Temel Yetenek Alanlari   (U) (P) (T) (B) Yerel Agirliklar 

Üretim  (U) 1 1/2 5 2 0.3078 
Pazarlama (P)  1 4 3 0.4569 
Teknoloji (T)   1 1/2 0.0821 
Bütünlestirme (B)    1 0.1532 

     Tutarsizlik Orani:0.03 
 
Modelin üçüncü seviyesinde bulunan yeteneklere iliskin ikili karsilastima matrisi ve yerel agirliklar 

ise Tablo 3, 4, 5 ve 6’da verilmistir. Üretim yeteneklerine iliskin agirliklar incelendiginde (Tablo 3); 
müsterilerin sosyo-kültürel özellikleriyle uyumlu ürün tasarimi %33.25, ürün farklilastirmasina uygun 
maliyet belirleme %13.97, ürün çesitliligine uygun montaj yapabilme %52.78’dir. Üretim yetenegine iliskin 
ikili karsilastirma matrisinin tutarsizlik orani %5 bulunmustur. Belirlenen bu oran ikili karsilastirma 
matrisinin tutarli oldugunu göstermektedir. 
 

Tablo 3. Üretim yetenegine iliskin ikili karsilastirma matrisi ve yerel agirliklar 
     Üretim yetenekleri U1 U2 U3 Yerel  

Agirliklar 
Müsterilerin sosyo-kültürel özellikleriyle uyumlu ürün tasarimi (U1) 1 3 1/2 0.3325 
ürün farklilastirmasina uygun maliyet belirleme (U2)  1 1/3 0.1397 
ürün çesitliligine uygun montaj yapabilme (U3)   1 0.5278 

       Tutarsizlik Orani:0.05 
 

Pazarlama ve satis yetenegini olusturan bes yetenegin agirliklari (Tablo 4) ise söyle bulunmustur: 
Degisen müsteri gereksinimlerini anlama %38.51, müsteri istemlerine hizli ve zamaninda yanit verme 
%15.17, büyük ölçekli dagitim ve pazarlama kanallari olusturma %22.64, yaygin servis hizmetleri sunma  
%17.23, rakiplerin güçlü ve zayif yönlerini degerlendirme %6.45’tir. Pazarlama ve satis ikili karsilastma 
matrisinin tutarsizlik orani ise %6 bulunmustur. 
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Tablo 4. Pazarlama ve satis yetenegine iliskin ikili karsilastirma matrisi ve yerel agirliklar 
Pazarlama ve satis yetenekleri P1 P2 P3 P4 P5 Yerel  

Agirliklar 
degisen müsteri gereksinimlerini anlama (P1) 1 2 3 2 5 0.3851 
müsteri taleplerine hizli ve zamaninda yanit verme (P2)  1 1/2 1/2 4 0.1517 
büyük ölçekli dagitim ve pazarlama kanallari olusturma (P3)   1 2 3 0.2264 
yaygin servis hizmetleri sunma  (P4)    1 2 0.1723 
rakiplerin güçlü ve zayif yönlerini degerlendirme (P5)     1 0.0645 

         Tutarsizlik Orani:0.06 
 
Teknolojik yetenekleri olusturan bilesenlerin agirliklari (Tablo 5) ise, degisik teknolojik beceriler 

edinme %54.69,  teknolojik egilimleri dogru öngörme becerisi %10.85, ürün gelistirme %34.46’dir. 
Teknolojik yetenekleri olusturan üç alt yetenege iliskin karsilastirma matrisinin tutarsizlik orani ise %5’tir. 

 
Tablo 5. Teknolojik yeteneklere iliskin ikili karsilastirma matrisi ve yerel agirliklar 

Teknolojik yetenekler T1 T2 T3 Yerel  
Agirliklar 

degisik teknolojik beceriler edinme (T1) 1 4 2 0.5469 
teknolojik egilimleri dogru öngörme becerisi (T2)  1 1/4 0.1085 
ürün gelistirme  (T3)   1 0.3446 

            Tutarsizlik Orani:0.05 
 

Bütünlestirici yeteneklere iliskin (Tablo 6) yerel agirliklar ise söyledir: Hizmet ve üretim 
sürecindeki fonksiyonlar arasinda güçlü esgüdüm %55.00, dissal ve içsel kaynaklarin bütünlestirilmesi 
%24.02, isletme stratejisinin uygulama sürecinde etkili esgüdüm %20.98’dir. Ikili karsilastirma matrisinin 
tutarsizlik orani ise %2’dir. 

 
Tablo 6. Bütünlestirici yeteneklere iliskin ikili karsilastirma matrisi ve yerel agirliklar 

Bütünlestirici yetenekler I1 I2 I3 Yerel  
Agirliklar 

hizmet ve üretim sürecindeki fonksiyonlar arasinda güçlü esgüdüm (I1) 1 2 3 0.5500 
dissal ve içsel kaynaklarin bütünlestirilmesi (I2)  1 1 0.2402 
isletme stratejisinin uygulama sürecinde etkili esgüdüm (I3)   1 0.2098 

         Tutarsizlik Orani:0.02 
 

Temel yetenekler hiyerarsisinde yer alan yeteneklere iliskin global agirliklar Tablo 7’de 
sunulmustur. Bir bütün olarak modelin tutarsizlik orani %4 bulunmustur. Bu oran çalismanin bulgularinin 
tutarliligini, bir diger deyisle tutarli karsilastirmalarin yapildigini göstermektedir. 
 

Tablo 7. Yeteneklere iliskin global agirliklar 
 

Gruplar 
 

Yetenekler 

G
lo

ba
l 

Ag
irl

ik
la

r 

Si
ra

la
m

a 

müsterilerin sosyo-kültürel özellikleriyle uyumlu ürün tasarimi  0.1024 4 
ürün farklilastirmasina uygun maliyet belirleme 0.0430 9 

Üretim 
Yetenekleri 

ürün çesitliligine uygun montaj yapabilme 0.1625 2 
degisen müsteri gereksinimlerini anlama  0.1760 1 
müsteri istemlerine hizli ve zamaninda yanit verme  0.0693 7 
büyük ölçekli dagitim ve pazarlama kanallari olusturma  0.1034 3 
yaygin servis hizmetleri sunma  0.0787 6 

Pazarlama 
ve 

Satis 
Yetenekleri 

rakiplerin güçlü ve zayif yönlerini degerlendirme  0.0295 12 
Teknolojik degisik teknolojik beceriler edinme  0.0449 8 
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teknolojik egilimleri dogru tahmin etme becerisi  0.0089 14 Yetenekler 
ürün gelistirme   0.0283 13 
hizmet ve üretim sürecindeki fonksiyonlar arasinda güçlü esgüdüm  0.0842 5 
dissal ve içsel kaynaklarin bütünlestirilmesi  0.0368 10 

Bütünlestirici 
Yetenekler 

isletme stratejisinin uygulama sürecinde etkili esgüdüm  0.0321 11 
 Toplam 1.000  

                Tutarsizlik Orani: 0.04 
 

Global agirliklara göre, degisen müsteri gereksinimlerini anlama yetenegi en yüksek (%17.60) 
düzeyde bulunmustur. Yetenekler siralamasinda,  ürün çesitliligine uygun montaj yapabilme  yetenegi 
(%16.25)  siralamada ikinci düzeydedir. Yeteneklerin agirliklarinin siralamasinda üçüncü düzeyde ise büyük 
ölçekli dagitim ve pazarlama kanallari olusturma (%10.34) yer almistir.  
 
4. SONUÇ 

Bu çalismada, Ankara’da metal iskolunda faaliyet gösteren bir KOBI isletmesinin temel yetenekleri 
Analitik Hiyerarsi Proses yöntemiyle belirlenmeye çalisilmistir. Çalismada iki ana bulguya ulasilmistir: 
Birincisi isletmenin sahip oldugu yetenek türleri, ikincisi belirlenen yeteneklerin göreli agirliklaridir.  

KOBI isletmesine iliskin faaliyetlerin incelenmesi ve is birimlerinin yöneticileri ile yapilan görüsme 
neticesinde, yeteneklerin; üretim, satis ve pazarlama, teknoloji ve bütünlestirici alaninda odaklandigi 
saptanmistir. Analitik hiyerarsi prosesi yöntemiyle yapilan analiz sonucunda, pazarlama yetenekleri 
(%45.69) diger üç yetenek grubuna göre daha agirlikli bulunmustur. Yetenek grup agirliklarina göre 
isletmenin pazarlama ve satis yeteneklerinin daha gelismis, teknolojik yeteneklerin ise daha az gelismis 
oldugu saptanmistir. Pazarlama ve satis yetenek grubunu üretim yetenekleri (%30.78), bütünlestirici 
yetenekler (%15.32) ve teknolojik yetenekler (%8.21) izlemektedir.  

Isletmenin üretim, pazarlama, teknoloji ve bütünlestirici yeteneklerini olusturan alt yeteneklere 
iliskin global agirliklar ise sirasiyla söyle bulunmustur: 

- degisen müsteri gereksinimlerini anlama (%17.60) 
- ürün çesitliligine uygun montaj yapabilme (%16.25) 
- büyük ölçekli dagitim ve pazarlama kanallari olusturma (%10.34) 
- müsterilerin sosyo-kültürel özellikleriyle uyumlu ürün tasarimi (%10.24) 
- hizmet ve üretim sürecindeki fonksiyonlar arasinda güçlü esgüdüm (%8.42) 
- yaygin servis hizmetleri sunma (%7.87) 
- müsteri istemlerine hizli ve zamaninda yanit verme ( %6.93) 
- degisik teknolojik beceriler edinme (%4.49) 
- dissal ve içsel kaynaklarin bütünlestirilmesi (%3.68) 
- isletme stratejisinin uygulama sürecinde etkili esgüdüm ( %3.21) 
- rakiplerin güçlü ve zayif yönlerini degerlendirme (%2.95) 
- ürün gelistirme  (%2.83) 
- teknolojik egilimleri dogru öngörme becerisi (%0.89) 

Yeteneklere iliskin global agirliklar incelendiginde; isletmenin baskin bir ya da birkaç yeteneginin 
olmadigi; yeteneklerin agirliklarinin biri birine yakin degerlerde oldugu görülmektedir. Bir diger deyisle, 
yeteneklere iliskin agirliklar arasinda önemli sayilabilecek bir farklilik bulunmamaktadir.  Isletmenin sahip 
oldugu yetenekler arasinda, en yüksek agirligi (%17.60) degisen müsteri gereksinimlerini anlama yetenegi 
tasimaktadir. Bu yetenegi ürün çesitliligine uygun montaj yapabilme yetenegi (%16.25) ve büyük ölçekli 
dagitim ve pazarlama kanallarini olusturabilme yetenegi (%10.34) izlemektedir. Isletmenin ilk üç sirada 
sahip oldugu yeteneklerin göreli agirliklarinin toplami %44.19 iken, diger 11 yetenegin toplam göreli 
agirligi ise %55.81’dir. Global göreli agirliklardan anlasilacagi gibi, isletme sahip oldugu yetenekler arasinda 
temel yetenek gelistirmemis olmakla birlikte, isletmenin sahip oldugu ilk üç yetenek arastirmanin yapildigi 
KOBI’nin sektörde yer alan diger isletmelere karsi göreli rekabet üstünlügüne olanak saglamaktadir.  

Çalismanin sonucunda ulasilan bir diger sonuç ise, göreli agirliklari bakimindan düsük 
sayilabilecek, ancak stratejik açidan önemli olan, teknolojik egilimleri dogru öngörme, ürün gelistirme, 
rakiplerin güçlü ve zayif yönlerini degerlendirme gibi yeteneklerin gelistirilmesi gerekliliginin belirlenmis 
olmasidir. Ancak, isletmenin bu yeteneklerini kisa dönemde gelistirebilmesi olasi bulunmayabilir. Bu 
nedenle, yetersiz bulunmus olan yeteneklerin gerektirdigi faaliyetlerin dis kaynak kullanimi ile saglanmasi 
isletmenin sürdürülebilir performansi için önemlidir. 
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ÖZET 

90’li yillarin basindan  itibaren basta Avrupa ve ABD olmak üzere tüm dünyada yasanan sirket 
skandallariyla birlikte yogun bir sekilde gündemde yer almaya baslayan Kurumsal Yönetisim düzenlemeleri 
ülkemiz açisindan henüz yeni bir olgudur.  SPK tarafindan Temmuz 2003’te dünyadaki uygulamalarina 
paralel olarak Kurumsal Yönetisim ilkeleri olusturulmus, 2004 itibariyle IMKB’de islem gören isletmelerin 
her sene sonunda hazirladiklari yillik raporlarinda ek bir bölüm olarak Kurumsal Yönetisim uyum raporu 
hazirlamalari zorunlu kilinmistir. Dünyada yapilan arastirmalar, kurumsal yönetisim düzenlemelerinin sirket 
performansinin önemli ölçüde etkiledigini ortaya koymaktadir. Çalismanin amaci, bu düzenlemeler 
konusunda IMKB’de islem gören KOBI’lerin yaklasimlarini incelemektir.  Bunun için IMKB’de islem gören 
KOBI’lerin içerisinden Lüks Kadife isletmesi örnek olarak incelenmis, bu isletmenin Kurumsal Yönetisim 
prensiplerine yaklasimlari ele alinarak degerlendirilmistir. 

Anahtar Kelimeler, Kurumsal Yönetisim, Kobi Yaklasimlari, Yönetisim Ilkeleri. 
 

1. GIRIS 
Yönetisim, yönetimden farkli bir kavram olarak, yönetim, iletisim ve etkilesim kavramlarinin 

bilesiminden olusmustur ve birlikte yönetmek anlamina gelmektedir. Yönetim ve yönetisim kavramlarindaki 
farkliliklar aslinda Türkçe’nin yetersizliginden kaynaklanmaktadir. Son yillarda dünyada pek çok ülke 
tarafindan üzerinde önemle durulan “Governance” kavrami, tam Türkçe’si ifade edilemedigi için 
“Yönetisim” olarak dile getirilmektedir.  

Yönetisim yönetimden farkli bir anlam içermektedir. “Yönetim” dendiginde daha idareye yönelik 
bir sistem anlasilmaktadir. Buna karsilik olarak “yönetisim” idarenin yani sira adillik, seffaflik, hesap 
verebilirlik ve sorumluluk prensiplerini kapsayan bir kavram olarak karsimiza çikmaktadir. Yönetim 
hiyerarsik bir yapi öngörürken, yönetisim aktörlerin sayisini arttirarak aralarindaki iliskiyi ortadan 
kaldirmaktadir. Iyi yönetisim toplumsal yasamda dört düzeyde gerçeklesebilir: 

1-Kamu düzeyinde: Devlet ve organlarinin ve kamu hizmeti veren kuruluslarin seffaf ve hesap 
verebilir olmasini öngörür ve verimlilikle sonuçlanir. 

2- Özel Sektör düzeyinde: Bir yandan kurumsal yönetisim uygular, diger yandan toplumsal 
projelere kaynak ayirarak, yöneticilerinin ve çalisanlarinin zamanlarinin belirli bir bölümünü bu projelere, 
sivil toplum kuruluslarinin etkinliklerine ayirmaya tesvik eder. Bu konuda duyarli sirketler tarafindan 
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olusturulan “Özel Sektör Gönüllüler Dernegi” sirketlerin sosyal sorumluluklarinin gelismelerine yardimci 
olur. 

3- Sivil Toplum Kuruluslari Düzeyinde: Sivil Toplum Kuruluslarinin yönetimde iyi yönetisim 
ilkelerini esas almalarini, Toplam Kalite Yönetimi ilkelerinin olusturulmasini ve yöneticilerin seçiminde 
yeterlilik ve kabiliyetlerine göre seçme anlayisinin egemen olmasini öngörür.  Kal-der ile Bogaziçi 
Üniversitesi olusturdugu Sivil Toplum Örgütleri  Yönetici Sertifika Programi” ülkemizdeki STK’larin yönetim 
etkinligini arttirmaya yardimci olmaktadir. 

4- Kisisel düzeyde: Iyi yönetisim ilkelerinin yasama geçirilmesinde kisiler önemli sorumluluk 
tasimaktadirlar. Kisisel düzeyde, her insan bir yandan tüketici, bir yandan yurttas, bir yandan da toplumsal 
sorumlulugu alan bireydir. Bu sorumluluklari yerine getirirken bu ilkelere sahip çikmalidir; bu sekilde 
kaynaklarin çok daha etkin kullanilmasini saglayacaktir. 

 
2. KURUMSAL YÖNETISIM KAVRAMI 

Kurumsal yönetisim; bir kurumun beseri ve mali sermayeyi çekmesine, etkin çalismasina ve 
böylece ait oldugu toplumun degerlerine saygi gösterirken uzun dönemde ortaklarina ekonomik deger 
yaratmasina imkan taniyan her türlü kanun, yönetmelik, kod ve uygulamalari ifade etmektedir. (World 
Bank, Corporate Governance Manual) 

TUSIAD’a göre esitlik, seffaflik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri dogrultusunda 
isletmelerin yeniden yapilandirilmasi ve genel anlamiyla, kurumlari yönlendirme ve icraatin basarimini 
arastirma sürecidir. 

SPK’ya göre; Bir sirket ile pay sahiplerinin ve diger menfaat sahiplerinin (sirketin çalisanlari, 
tedarikçileri, müsterileri, alacaklilari, devlet ve çevre) birbirleriyle olan iliskilerini düzenleyen ve  pay 
sahiplerinin sirketten elde edecegi menfaatlerin en üst düzeye ulastirilmasini saglayan ilkeler bütünüdür. 

Kurumsal yönetisim en genis anlamda sirketin pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri 
ile çalisanlari ve is iliskisinde bulundugu diger kurum ve kisilerle arasindaki iliskilerin belirli ilke ve 
standartlarla kurallara baglanmasi anlamina gelmektedir.  

Kurumsal yönetim ile amaçlanan; 
§ Ilgili taraflarin karsilikli hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, 
§ Sirket yönetiminde seffafligin saglanmasi,  
§ Yatirimci güveninin saglanmasi, 
§ Sirket performansini artirarak, istikrarli büyüme ve yüksek karlilik saglanmasidir. 

Sirketler sürdürülebilir gelisme saglayabilmek için iliski içinde olduklari tüm kesimlere; finansal 
piyasalara, çalisanlara, tedarikçilerine, müüssttee rriillee rriinnee   vvee   ttopluma güven veren bir kurumsal yönetime sahip 
olmalidir. Kurumsal yönetisim, bir kurumdaki yönetim ve kontrol sistemlerinin kurumun etkinligini saglayici, 
görünür, saydam, tutarli ve hesap verebilir nitelikte olmasini içerir.  Hedefi kurumun kurumla ilgili tüm 
paydaslarin (hak sahiplerinin) çikarlarinin sorumlu ve adil bir sekilde gözetilmesidir. 
2.1. “Kurumsal Yönetisim”in Ortaya Çikisi 

Kurumsal yönetisim düzenlemeleri ülkemiz için henüz yeni bir olgudur. 90’ li yillarin ortalarina 
kadar is dünyasinda daha çok fantezi bir kavram olarak degerlendirilen kurumsal yönetisim olgusu, 2000’li 
yillarin hemen basinda yasanan Enron, Worldcom, GE gibi yasanan sirket skandallariyla farkli bir boyuta 
tasinmistir. Gelismis ülkeler, uluslararasi finans kuruluslari ve iliskili organizasyonlar, bu konuya büyük 
önem vermeye baslamislar, yatirim yapmadan veya kredi tahsis etmeden önce kurumsal yönetisim 
uygulamalarinin kalitesini gözetir hale gelmislerdir. Skandallar sadece bu sirketlerin zor duruma düsmesiyle 
sonuçlanmamis; ayni zamanda küresel ölçekte piyasalarda da büyük güven bunalimi yasanmistir. Birçok 
sirket borsada deger kaybetmis, yatirimcilarin sirketlere duydugu güven erozyona ugramistir. Bunun 
sonucunda sirketler süratle kurumsal yönetisim ilkelerini uygulama yoluna gitmistir.  

Böylece birtakim sirketlerin aslinda düsünüldükleri kadar güçlü olmadigi görülmüstür.  Kurumsal 
yönetisim ilkelerini uygulamayan bu kurumlar hem içinde bulunduklari toplumda hem de o ülkenin sermaye 
piyasalarinda büyük hasarlara yol açmaktadirlar. Burada önemli olan nokta tek bir sirket içinde yasanan bir 
problem degil; yatirimcinin güvenini kötüye kullanan bir yapi olmasi nedeniyle, bütün sermaye 
piyasalarinda çöküse yol açabilecek boyutlarda çok ciddi krizlerin yasanmasi söz konusudur. 

Dünyada kurumsal yönetisim alaninda belirli bir çerçeve olusturmaya yönelik olarak yapilan 
çalismalar bütün hizi ile devam etmektedir. Bu konuda Dünya Bankasi, Ekonomik Isbirligi ve Kalkinma 
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Örgütü (OECD), ve bu iki örgütün özel sektör temsilcilerinin katilimi ile birlikte olusturdugu Global Kurumsal 
Yönetim Forumu (GCGF) öncü olarak faaliyet göstermektedir.  

OECD, hükümetlerin sirket yönetimi konusunda kendi ülkelerinde yasal ve kurumsal altyapinin 
degerlendirilmesi ve iyilestirilmesinde gösterdikleri çabalara yardimci olmak üzere kurumsal yönetisim 
ilkelerini ilk kez 1999’da yayinlamis, bu ilkeler Mayis 2004 tarihinde revize edilmistir.  Bu kurallar ayni 
zamanda menkul kiymet borsalari, yatirimcilar, sirketler ve etkin kurumsal yönetimin gelistirilmesinde rol 
alan diger kisi ve kurumlar için önemli bir kilavuz niteligi tasimaktadir. (OECD Principles of Corporate 
Governance, 2004)  

Kurumsal yönetisimin hukuksal anlamda da desteklenmesi için A.B.D.’de SPK’nin dengi olan 
Securities and Exchange Commission (SEC) tarafindan bagimsiz denetim kuruluslarinin ve bu kuruluslarda 
istihdam edilen denetim elemanlarinin, bagimsiz denetim hizmeti verdikleri firmalara yönelik danismanlik, 
defter tutma, iç denetim, tahkim, bilirkisilik vb. hizmetlerini sinirlandirmaya yönelik radikal hükümler içeren 
“Sarbanes-Oxley” kanunu Temmuz 2002’de yürürlüge koyulmustur.  Benzer sekilde Almanya kurumsal 
yönetim ilkelerini (German Codex-Mayis 2003 revize) yasalastirarak uygulamasini zorunlu hale getirmis, 
Ingiltere’de kurumsal yönetim ilkeleri (Combined Code-1998, 2003’te revizyon) yasal zorunluluk ve ayni 
zamanda Londra Borsasi kotasyon sarti olarak belirlenmistir. Avrupa Birligi’nde ise AB Komisyonu, sirketler 
hukukuna düzenleyici bir çerçeve olusturmak amaciyla Mayis 2003 ‘de sirket yönetisimi konularini da içeren 
Sirketler Hukuku Eylem Plani olusturmustur. Bunun gibi pek çok ülke yürürlükte olan mevzuatini, en iyi 
kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yeniden sekillendirmekte ve yayinlamaktadir. 
2.2. Kurumsal Yönetisim Ilkeleri 

Kurumsal Yönetisim alaninda dünyada birçok çalisma yapilmis ve yapilmaktadir. Bu ilkeler her 
ülke için geçerli tek bir kurumsal yönetim modelinin olamayacagini önemle vurgulamaktadir. Buna göre 
olusturulacak model ülkeye özgü kosullari da dikkate almalidir. Ancak bununla birlikte genel kabul gören 
tüm uluslararasi kurumsal yönetisim yaklasimlarinda dört olmazsa olmaz kavram ortaya çikmaktadir: 
Esitlik: Sirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde, pay ve menfaat sahiplerine esit davranmasini ve olasi çikar 
çatismalarinin önüne geçilmesini ifade eder. 
Seffaflik: Ticari sir niteligindeki henüz kamuya açiklanmamis bilgiler hariç olmak üzere, sirket ile ilgili 
finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamaninda, dogru eksiksiz, anlasilabilir, yorumlanabilir, düsük 
maliyetle, kolay erisilebilir bir sekilde kamuya duyurulmasi yaklasimlaridir. 
Hesap Verebilirlik: Yönetim Kurulu üyelerinin esas itibariyle anonim sirket tüzel kisiligine dolayisiyla pay 
sahiplerine karsi olan hesap verme zorunlulugunu ifade eder. 
Sorumluluk: Sirket yönetiminin anonim sirket adina yaptigi tüm faaliyetlerinin mevzuata,esas sözlesmeye 
ve sirket içi düzenlemelere uygunlugunu ve bunun denetlenmesini ifade eder. 
2.3.  Kurumsal Yönetisim Düzenlemelerinin Gerekçesi 

Iyi kurumsal yönetisim piyasa güvenilirligini, bütünlügünü ve etkinligini destekleyerek ekonomik 
kalkinma ve finansal istikrar saglar. Ayrica isletmelerin ve ülkelerin uluslararasi sermaye hareketlerinden 
daha fazla pay alabilmelerinde bu ilkeler önemli rol oynamaktadir. Zira bu konuya verilen önemin 
temelinde gelisen ülkelere yönelen 70 milyar dolar tutarindaki hisse senedi yatirimlarinin bulunmasidir.  

Yatirimcilar hakli olarak yönetim altyapisi güçlü olan ülkeleri tercih etmektedirler. Günümüz 
finans piyasalarinin geldigi noktada, bir sirketin sadece basarili olmasi yetmemektedir. Sirketlerin kötü 
yönetildigine dair bir kaninin bulunmasi, seffaf yönetim eksikligi, uluslararasi muhasebe standartlarinin 
uygulanmamasi sermayenin baska ülkelere kaçmasina neden olmaktadir. Bu çerçevede saglikli bir makro 
ekonomik politika uygulamasinin ön sartlarindan birisinin de saglam kurumsal yönetim altyapisinin varligi 
oldugu finans çevrelerinde açikça ifade edilmekte, iyi yönetilen sirketlere ek prim verilmektedir. 

Oturmus bir yasal altyapiya ve gelismis sermaye piyasalarina sahip ülkelerde bile, ayrica 
kurumsal yönetim düzenlemelerine ihtiyaç duyulmaktadir. Hukuki alt yapi ne kadar gelismis olursa olsun, 
düzenleme süreci ne kadar esnek ve gelismelere duyarli olursa olsun, zaman içerisinde mevzuat ile 
uygulamalar arasinda bir bosluk olusmasi kaçinilmaz olmaktadir. Bu boslugun yeni yasal düzenlemelerle 
giderilmeye çalisilmasi uzun zaman almaktadir. Özellikle köklü ve radikal degisikliklerin söz konusu oldugu 
durumlarda, bu süreç daha da uzayabilmektedir. Kurumsal yönetim düzenlemeleri, bu boslugu oldurarak, 
sirketler, piyasa katilimcilari ve sirket ile ilgili diger kesimler (stakeholders) için adeta bir pusula görevi 
üstlenmektedir. Dolayisiyla kurumsal yönetim düzenlemeleri, dogasi geregi mevcut yasal düzenlemelerin 
her zaman bir adim ilerisinde olmaktadir ve olmak da zorundadir. Ayrica, yasalar ile düzenlenemeyecek 
veya düzenlense dahi uygulamada etkinlik saglamayacak konular bulunmaktadir. Örnegin sirket yönetim 
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kurullarinin olusturulmasi, çalisma yöntemlerinin belirlenmesi ve performans degerlendirmesi ile 
ödüllendirme gibi konularin yasalar ile düzenlenmesinde, her sirketin kendine özgü kosullarinin varligi 
nedeni ile verim alinmasi pek mümkün görülmemektedir. 

Kurumsal yönetisim düzenlemelerinin önemli bir bölümü gönüllülük esasina dayanmaktadir. Yani 
sirketler kurumsal yönetisim düzenlemesinde yer alan önerileri veya ilkeleri uygulayip uygulamamakla 
serbesttir ve bunun yasal olarak bir yaptirimi yoktur. Buradaki esas yaptirim ekonomiktir. Süphesiz bu 
yaptirim sirketin piyasada degeri ve finansman olanaklari ile yakindan ilgilidir. Burada sirketler kendi 
kurumsal yönetim uygulamalarini seffaf bir sekilde kamuya açiklamaktadir. Bu husus bir çok ülkede 
kotasyon kosulu olarak da düzenlenmistir. Kotasyon kosulu olarak düzenlenmeyen durumlarda da sirketler 
bunu gönüllü olarak yapmaktadirlar.  
 Ilkeler her ne kadar yönetim kurulu, yatirimcilar ve diger çikar gruplarini içerse de uygulamada 
hükümetlerin de bir rolü bulunmaktadir. Özel fiil ve eylemler tek basina arzu edilen kurumsal yönetisim 
uygulamalarini olusturmada yeterli degildir. Örnegin, yönetimin sabit, sermaye piyasalarinin yetersiz 
oldugu kosullarda, yönetim kurulu üyeleri kendileri hakkinda dava açilana kadar sorumluluklarindan 
kaçmaya devam edeceklerdir. 
2.4. Kurumsal Yönetisim Için Yönetim Anlayisi 
 Kurumsal yönetisim ilkelerinin isletme uygulamalarinda hayata geçirilebilmesi için yönetim 
tarafindan radikal kararlarin alinmasi ve yeni bir yönetim anlayisinin benimsenmesi gerekmektedir.  
 Isletme yönetiminde seffafligin saglanabilmesi için uluslararasi muhasebe standartlarinin 
uygulanmasi ve açiklanmasi, strateji ve performans beklentilerinin paydaslar ile paylasimi ve yöneticiler ile 
çalisanlar tarafindan kurumsal yönetisim prensipleri ve degerlerin paylasimi gerekmektedir. Adil bir yönetim 
için isletme uygulamalarinda tüm paydaslarin menfaatleri korunmali, kurum içinde çikar çatismalarindan 
kaçinilmalidir. Isletme içinde birim ve birey bazinda objektif performans kriterlerinin olusturulmasi, 
performansin kariyer ve ücretlendirme politikalari ile iliskilendirilmesi ve verimliligin sürekli izlenmesi hesap 
verilebilirligi saglamak için gerekmektedir. Kurumsal yönetisim ilkelerinden sorumluluk ise yönetim 
organlari arasindaki iliskilerin kurallara baglanmasi.,karar merkezinin Yönetim Kurulu olmasi, icranin üst 
yönetime birakilmasi, bagimsiz ve etkin dis üyelere yönetimde yer verilmesi ve katilimciligin her kademede 
yayginlastirilmasi ile saglanacaktir. Bunlarin disinda;  

• Yönetimin, sirket varliklarindan sahsi menfaat saglamamasi, 
• Yöneticilerin kurum kaynaklarini kullanarak kendileri için bir imparatorluk kurmalarinin önlenmesi,  
• Yönetimin, atamalari isi en iyi yapacaklar yerine kendilerine yakin olanlardan seçmelerinin 

engellenmesi;  
• Içeriden edinilen bilgiyle hisse alim satimi yapilmasinin önlenmesi, ,  
• Dis denetçilerin kurumdan saglanan baska faydalarla bagimsizliklarinin zedelenmesinin önlenmesi,  
• Yöneticilerin yetkin ve etkili olmasinin saglanmasi ve kendilerine piyasa sartlarina uygun ücret 

paketi sunulmasi, ve basarinin ödüllendirilmesinin saglanmasi,  
• Hissedarlardan herhangi birinin digerleri karsisinda kayirilmamasi ve hissedarlar ile yapilan ticari 

islemlerin piyasa sartlarinda gerçeklesmesine azami dikkat gösterilmesi,  
• Rüsvetten kaçinilmasi,  
• Yönetimin çalisanlar, tedarikçiler, dagitim kanallari gibi paydaslara adil davranmasinin saglanmasi,  
• Kurumsal gelismede sürekliligin saglanmasi,  
• Sirketin degerini etkileyecek gelismelerin zamaninda degerlendirilmesi ve tüm mevcut ve 

potansiyel yatirimcilarla es zamanli olarak paylasilmasinin saglanmasi, 
• Sirketin gelecegine iliskin risk ve firsatlarin düzenli olarak degerlendirilmesi iyi kurumsal 

yönetisimin olusmasi için yapilmasi gerekenler olarak siralanabilir. 
2.5. Kurumsal Yönetisimin Sirket Performansina Etkileri 

Kurumsal yönetisim ilkeleri konusunda uluslararasi literatürde en sik cevap aranan ve net bir 
cevap bulunabilmesinin en zor oldugu sorulardan birisi bu faaliyetlerin sirket performansina etkisinin olup 
olmadigidir. Kurumsal yönetisim ilkelerini uygulamanin sirket performansina etkisini tespit etmeye yönelik 
çalismalari iki gruba ayirmak mümkündür. Birincisi performans kriteri olarak sirket hisselerinin getirilerinin 
temel alindigi ikincisi ise daha çok mali tablolardan hareketle yatirimlarin karliligi, aktif karliligi, özkaynak 
karliliginin temel alindigi çalismalardir. 

BCG (Boston Consulting Group) Dogu Avrupa ve Ortadogu Borsalarinda faaliyet gösteren 
sirketleri kurumsal yönetisim anlaminda siniflandirmistir. BCG, 1997–2002 yillari arasinda bu sirketlerin 
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borsadaki performanslarini degerlendirdigi arastirmasinda; iyi yönetisim ilkelerinin hisse fiyatlari üzerinde 
ilk yil olumlu bir etkisi olmadigini hatta göreceli olarak bu hisselerin fiyatlarinin kötü yönetilen sirketlerin 
hisselerine göre ortalama %12 deger yitirdigini belirlemistir. Buna karsilik orta ve uzun vadede sonuçlar 
farklilasmaktadir. Arastirmada üç yillik dönemde kurumsal yönetisim kurallarina uyan sirketlerin kötü 
yönetilen sirketlere göre yüzde 18, bes yillik dönemde ise yüzde 78 daha fazla getiri sagladigi ortaya 
çikmistir.  

Millstein & MacAvay (1997), ekonomik karliligi temel alarak yaptiklari çalismalarinda aktif bagimsiz 
yönetim kurullariyla sirket performansi arasinda yüksek korelasyon oldugunu tespit etmislerdir. 
Ayni yazarlarin hisse getirileri ve ekonomik kar kriterlerini kullandiklari 1998’deki çalismalari da önceki 
çalismalarindaki sonuçlari teyit etmektedir. Yönetim kurulunun yapisina iliskin son dönem çalismalarindan 
biri olan Carter, Simkins B., ve Simpson G. (2001) tarafindan yapilmistir. Çalismada yönetim kurulunda 
bulunan kadinlarin orani, azinlik yöneticilerin orani vb. kriterler kullanilarak yönetim kurulu yapisindaki 
farkliliklarin performansi olumlu yönde arttirdigi bulunmustur.  

Ingiltere'de Is Ahlaki Enstit üsü (IBE) tarafindan FTSE 250 endeksine dahil olan sirketler arasinda 
yapilan arastirmada, uzun vadede etik davranmayi açikça taahhüt eden sirketlerin, böylesi açik bir 
taahhütten kaçinan sirketlerden daha iyi finansal performans sergilediklerini ortaya çikarmistir. Yapilan 
arastirmada, uzun süreden beri etik kurallari olan sirketlerin daha iyi risk yönetimine sahip olduklari 
belirlenmistir. Arastirmaya göre 2000 yilinda, etik davranislari olan sirketlerin ekonomik katma degerlerinin 
ortalamasi 473 milyon pound olurken, digerlerinin ekonomik katma degerinin ortalamasi 22 milyon pound 
olmustur. Piyasa katma degeri ise etik kurallari olan sirketlerde ortalama 15.1 milyar pound, olmayanlarda 
ise 2.1 milyar pound olmustur. Arastirmanin ortaya koydugu bir diger nokta da etik kurallari olan sirketlerin 
karliliklarinin digerlerine oranla yüksek oldugudur. 
2.6. Türkiye’de Kurumsal Yönetisimin Yayginlasmasi 

2001 UNCTAD raporuna göre Türkiye dogrudan yabanci yatirimi çekmekte 136 ülke arasinda 
121’inci sirada bulunmaktadir. Bu üzücü tablonun nedeni olarak Türkiye’nin kurumsal yönetimine duyulan 
güvensizlik gösterilmektedir. Bu açidan bakildiginda Türkiye’de kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluslari 
ve kisisel düzeylerde iyi yönetisim prensiplerinin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir.  

Türkiye’de kurumsal yönetisimin yayginlasmasi ile ilgili olarak Sermaye Piyasasi Kurulu, Istanbul 
Menkul Kiymetler Borsasi, Bakanlar Birligi gibi kamu kurum ve kuruluslari ile Türkiye Sanayici ve Isadamlari 
Dernegi ile özel sektör temsilcilerinden olusan “Kurumsal Yönetim Dernegi”  ve “Türkiye Kurumsal Yönetim 
Forumu” faaliyet göstermektedir. 

Ilk olarak 2001’ de TUSIAD bünyesinde olusturulan Kurumsal Yönetim Çalisma Grubu ile 
ülkemizde kurumsal yönetisim kavrami ortaya atilmistir. Aralik 2002’ de Kurumsal Yönetim Çalisma Grubu 
tarafindan, gelismis ve gelismekte olan ülkelerdeki mevcut kurumsal yönetisim kodlari sirketlerdeki 
uygulamalar ve Türk Ticaret Kanunu gözden geçirilerek Kurumsal Yönetim En Iyi Uygulama Kodu: Yönetim 
Kurulunun Yapisi ve Isleyisi baslikli bir çalisma hazirlanmistir. 2003’de TUSIAD’in öncülügünde özel sektör 
temsilcilerinin bir araya gelmesiyle Kurumsal Yönetim Dernegi kurulmustur. Dernegin misyonu; Türkiye’de 
Kurumsal Yönetim’in özel kurumlar ve kamu kuruluslarinda ana ilkeleriyle benimsenerek uygulamaya 
konmasi ve bu amaca ulasmak için Kurumsal Yönetim bilgisinin gelistirilmesi, tartisilmasi ve 
duyurulmasidir.  

SPK tarafindan Temmuz 2003’te dünyadaki uygulamalara paralel olarak, Kurumsal Yönetim 
Ilkeleri olusturulmustur. Basta 1999’da yayinlanan “OECD Kurumsal Yönetim Ilkeleri” olmak üzere, 
dünyada benimsenmis ve tavsiye edilen genel esaslar ile ülkemizin kendine özgü kosullari dikkate 
alinmistir. Subat 2005’te, SPK Kurumsal Yönetim Ilkeleri, 2004 ‘te yeniden yayinlanan “OECD Kurumsal 
Yönetim Ilkeleri” ndeki degisiklikler göz önüne alinarak revize edilmistir.  

Ilkeler öncelikle halka açik anonim sirketler için hazirlanmistir. Ancak bu ilkelerde yer alan 
prensiplerin kamuda veya özel sektörde faaliyet gösteren diger anonim sirketler ve kuruluslar tarafindan da 
uygulama alani bulacagi düsünülmektedir. Ilkelerde yer alan prensiplerin uygulanip uygulanmamasi istege 
baglidir. Ancak bu ilkelerde yer alan prensiplerin uygulanip uygulanmadigina; uygulanmadi ise buna iliskin 
gerekçeli açiklamaya, yillik faaliyet raporunda yer verilmesi ve kamuoyuna açiklanmasi gerekmektedir. 
Ilkelerde yer alan ana prensipler “uygula, uygulayamiyorsan açikla” prensipleridir. Yaninda “T” harfi 
bulunan ilkeler tavsiye niteliginde olup, bu prensiplere uyulmadigi takdirde herhangi bir açiklama 
yapilmasina gerek bulunmamaktadir. Pay sahipleri, kamuyu aydinlatma ve seffaflik, menfaat sahipleri ve 
yönetim kurulu olmak üzere dört ana bölümden olusmaktadir. 
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10 Aralik 2004‘te alinan kararla IMKB ‘de islem gören isletmeler Kurumsal Yönetisim prensiplerden 
isletme tarafindan uyulanlar ve uyulmayanlari belirten ve uyulmayan prensipler hakkinda uymama 
gerekçelerini gösteren, sekli ve içerigi IMKB tarafindan belirlenmis olan  “Kurumsal Yönetim Ilkeleri Uyum 
Raporu”nu hazirlayarak her sene sonu itibariyle hazirladiklari faaliyet raporlarinda ayri bir bölüm olarak 
IMKB’ye sunmalari gerekmektedir.  Ayni kararda bu sirketlere internet sitelerinde ana sayfada bir link ile 
ulasilabilen yatirimci iliskileri baslikli bir bölüm olusturulmasi ve bu bölümde asgari bilgilerin yer alamsi 
tavsiye edilmistir; Ticaret Sicil Bilgileri, son durum itibariyle ortaklik yapisi, son durum itibariyle yönetim 
kurulu üyeleri, imtiyazli paylara iliskin bilgiler, ana sözlesmenin son hali, son iki yillik faaliyet raporlari, özel 
durum açiklamalari, kurumsal yönetim uyum raporu, periyodik mali tablo ve bagimsiz denetim raporlari, 
son iki yil içindeki genel kurul toplanti tutanaklari ve sikça sorulan sorular bölümü olarak düzenlenmistir. 

SPK konuyla ilgili çikardigi yasa ile sirketlere iki yillik bir hazirlik süresi vermistir.. 2005 in yaz 
aylarinda verilen sürenin dolmasiyla IMKB’ye kote sirketler kurumsal yönetisim ilkelerine uymak 
zorundadirlar. Bu sirketler 2004 yil sonu faaliyet raporlarina ek olarak SPK tarafindan yayinlanan “Kurumsal 
Yönetim Ilkeleri Uyum Raporu” nu doldurarak,  firma tarafindan uyulanlar ve uyulmayanlar tespit edilerek, 
uyulmayanlar hakkinda uymama gerekçeleri ile ilgili bilgiler açiklanmistir. 

Ayrica 07.02.2005 tarihi itibariyle “IMKB Kurumsal Yönetim Endeksi” olusturulmasina karar 
verilmistir. Endeks, IMKB pazarlarinda (Gözalti Pazari hariç) islem gören ve “Sermaye Piyasasinda 
Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluslarina Iliskin Esaslar Tebligi” kapsaminda Kurumsal 
Yönetim ilkelerine uyumuna iliskin en az “6” derecelendirme notuna sahip sirketlerin belirlenmis kurallara 
göre fiyat ve getiri performanslarinin ölçülmesi amaciyla olusturulmus. Kurumsal Yönetim Ilkelerine Uyum 
Derecelendirmesi’nde, bölümler it ibariyla agirliklandirmanin; pay sahipleri bölümü için %25, kamuyu 
aydinlatma ve seffaflik bölümü için %35, menfaat sahipleri bölümü için %15, yönetim kurulu bölümü için 
%25 olarak yapilmasina ve her bölüm için ayri ayri ve bir bütün olarak sonuçlarin kamuya açiklanmasina 
karar verilmistir. Kurumsal yönetisim notu konusunda ilk adim 2003 yilinda Tansas tarafindan atilmistir. 
Fitch Ratings tarafindan yapilan derecelendirmede sirketin 10 üzerinden 7 puan almasi uygun görülmüstür.  
 
3. IMKB’DE ISLEM GÖREN KOBI’LERIN KURUMSAL YÖNETISIM YAKLASIMLARI: LÜKS KADIFE 
ÖRNEGI 

Ülkemiz isletmelerinin yaklasik %99,5’ini olusturan KOBI’ler, kaynak ihtiyacini karsilamada banka 
kredilerinden %3-4 oraninda yararlanarak sadece özkaynaklari ile ömürlerini sürdürme ve büyüyebilme 
mücadelesi vermektedirler. Türkiye’de KOBI ’lerin halka arz yoluyla fon saglamasi ve menkul kiymetler 
borsasina kota olabilmesi için gerekli kosullarin saglanmasi önemli bir sorun olarak ortaya çikmaktadir. Bu 
kosullarin KOBI’ler tarafindan yerine getirilmesinin olanaksizligi nedeniyle IMKB tarafindan KOBI’lere 
yönelik Ikinci Ulusal Pazar ve Yeni Ekonomi Pazari gibi daha esnek kotasyon sartlarina sahip özel pazarlarin 
olusturulmasini ortaya çikarmistir.  

IMKB Hisse Senetleri Piyasasi’nda islem gören sirket sayisi, IMKB’nin kuruldugu 1986 yili 
sonunda 80 iken 2004 yili sonunda 274’ü ulusal pazarda, 17’si ikinci ulusal pazarda, 1’i yeni ekonomi 
pazarinda ve 5’i de gözalti pazarinda olmak üzere 297’ye çikmistir. Bu sirketlerin sahip oldugu toplam 
nominal sermaye tutari 25.2 milyar YTL’dir. 1995 yilindan bu yana 6 yil geçmesine ve tanitimi yapilmaya 
çalisilmasina ragmen ikinci ulusal pazara talebin bu kadar az olmasi bu pazarin talebi yaratacak kosullara 
sahip olmadigini gösterebilecegi gibi, KOBI ’lerin kendi yapilarindan kaynaklanan özelliklerine ve 
beklentilerine uymadigini düsündürmektedir. Çogu aile sirketi seklinde kurulmus olan küçük ölçekte faaliyet 
gösteren firmalarin hem mülkiyetlerini hem de mali bilgilerini paylasmaya henüz hazirlikli olmadiklari da 
bilinen bir gerçektir. Firmalar %51’inden fazlasina sahip olduklari durumda yönetimde hala kendilerinin söz 
sahibi olacaklarini bilseler dahi, düzenli olarak denetimden geçmis mali bilgilerinin Sermaye Piyasasi 
Kurulu’na ve IMKB’ ye verilerek kamuya açiklanacak olmasi, henüz düzenli bir muhasebe ve raporlama 
sistemine sahip olmayan KOBI ’lerin bu yöntemle fon saglama konusuna sicak yaklasmamalarinin 
nedenlerindendir. Öte yandan, borsaya girebilmek için gerekli seffafliga ve açikliga sahip olmayan 
sirketlerin halka açilmak istemeleri halinde belli bir sürede muhasebe sistemlerini halka açilmaya uygun 
hale getirilmesi ve bunun için profesyonel bir yardim almalari gerekliligi bu firmalari ilgili yöntemden 
uzaklastiran nedenler arasindadir. 

Esas itibariyle geçmis mali bilgilerinin Sermaye Piyasasi Kurulu’na ve IMKB’ ye verilerek kamuya 
açiklanacak olmasi nedeniyle sermaye piyasalarindan fon saglama yoluna gitmeyen kobilerin yine ayni 
nedenlerle kurumsal yönetisim faaliyetlerinin zayif oldugu ortaya çikmaktadir.  Örnegin IMKB’ de islem 
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gören ve 115 çalisani ile bir KOBI özelligi gösteren Lio yag, Kurumsal Yönetim Uyum raporunu henüz 
hazirlayip IMKB’ ye göndermemistir. Bunun gibi IMKB’ de islem gören pek çok isletme henüz bu raporu 
hazirlamamistir. Ayni zamanda isletmelerin çogu kamuyu aydinlatmada en çok kisiye ulasabilecek önemli 
bir araç olan kurumsal web sitesine sahip degildir. Kurumsal web sitesi olan isletmelerin çogu ise kurumsal 
yönetisim ilkelerine esas olan web sitesi içerigi kriterlerine uymamakta, kamuyu aydinlatacak gerekli 
bilgilere internet sitelerinde yer vermemektedirler. 

IMKB tarafindan hisse senetleri IMKB’ de islem gören firmalara Temmuz 2004’te yapilan bir 
anket çalismasi 248 isletmenin katilimiyla Türkiye’deki isletmelerin kurumsal yönetisim faaliyetleri 
konusundaki genel tabloyu ortaya çikarmistir.  Anket sonuçlari degerlendirildiginde; kurumsal yönetisim 
anlayisi bakimindan son derece önemli olan “pay sahipleri ile iliskiler birimi”nin sirketlerin %50’si tarafindan 
olusturuldugu görülmektedir. IMKB 30 Endeksine dahil olanlar arasinda ise bu oran %81’e çikmaktadir. 
Firmalarin %75’inin kamuya açiklanmis bir kar dagitim politikasi yoktur. Kar dagitim politikasi olan 61 
firmanin 16’si IMKB 30 endeksine dahildir. Firmalarin %77’si yönetim kurulu tarafindan hazirlanarak genel 
kurulda pay sahiplerinin onayina sunulan “Bilgilendirme Politikasi”na sahip degildir ve sadece %31’i faaliyet 
raporlarinda kurumsal yönetisim ilkelerine uyup uymadiklari konusunda bir bilgi vermektedir. Bu oran 
IMKB-30 sirketleri için %42’ye çikmaktadir. Katilimcilarin yalnizca %9’u (IMKB-30 sirketlerinin %23’ü) 
kurumsal yönetim komitesinin faaliyetlerini yerine getirirken takip edecegi prosedüre sahiptir. 

Ankete katilan firmalarin önemli bir kismi (%84) kendilerine ait internet sit elerine sahiptir. 
Ancak internet sitesinin kamuyu aydinlatma konusunda kullaniminda büyük eksikliklere rastlanilmaktadir. 
IMKB-30 endeksine dahil olan firmalar faaliyet raporlarinda daha fazla bilgiye yer verilmesine ragmen genel 
olarak pek çok firmanin faaliyet raporunda yer almasi gereken bilgilerin yarisindan fazlasi 
bulunmamaktadir. Katilimcilarin yalnizca %50’si yönetim kurulu tarafindan kamuya açiklanmis 
misyon/vizyona sahiptir. Bu oran IMKB-30 endeksine dahil olanlarda %69’a kadar çikmakla birlikte, 
%31’inin bu ilkeye uyum saglamamasi önemli bir eksikliktir. Yönetim kurulu tarafindan olusturulan risk 
yönetim ve iç kontrol mekanizmasina tüm firmalarin %52’si sahipken bu oran IMKB-30 sirketleri için %69’a 
çikmaktadir. Isletme ve çalisanlari için etik kurallar olusturma orani tüm katilimcilar için %56, IMKB-30 için 
%65’tir. Ancak bu kurallari açiklayan sirketlerin orani tüm isletmeler için %11, IMKB-30 sirketlerinde ise 
%19’dur. Katilimcilarin yaklasik %50’si yöneticilerine isletme ile rekabet etme konusunda yasak getirmistir 
ve yalnizca %15’i yönetim kurulu üyelerinde bilgi, beceri, tecrübe ve egitim bakimindan bulunmasi gereken 
niteliklere esas sözlesmelerinde yer vermektedir. Katilimcilarin büyük çogunlugu yönetim kuruluna 
saglanacak mali haklarin tespitinde performansa göre ödüllendirme uygulamamaktadir. (IMKB-Tüm %96, 
IMKB-30 %92). 

IMKB’de islem gören isletmelerin internet sitelerinde yaptigimiz arastirmalarda Türkiye’nin belli 
basli büyük isletmeleri ve bankalarinin disinda kalan isletmeler içinde kurumsal yönetisim faaliyetlerini 
uygulayan, internet sitesinde gerekli bilgilere yer veren isletmelere nadiren rastlanmaktadir. Lüks Kadife bu 
anlamda kurumsal yönetisim uyum raporunu düzenleyerek internet sitesinde yer veren nadir isletmelerden 
birisidir. Isletmenin çalisan sayisinin 144 olmasi itibariyle de bir KOBI özelligi gösterdigi ortaya çikmaktadir. 
Yöneticileriyle yapilan birebir görüsmelerde de kendilerinin tam anlamiyla bir KOBI olduklarini belirtmeleri 
de çalismanin uygulama asamasinda ele alinmasini saglamistir. 

Lüks Kadife A.S.bir kobi olarak kurumsal yönetisim ilkelerini uygulama yönündeki çabasi ve 
egilimi ile IMKB’ deki isletmeler içinde dikkat çekmektedir. 1991’de borsaya girerek önemli bir atilim 
gerçeklestiren isletme, 2002 yilindan itibaren de hem kurumsal kimlik anlaminda hem de finansal 
performansi açisindan büyük bir ilerleme kaydetmeye baslamistir. Isletme IMKB^ye kote edilen isletmeler 
içinde sahip oldugu internet sayfasinin kamuyu aydinlatacak bilgileri içermesi yönünden önemli bir basari 
göstermektedir.  

2002 yilinda kurumsal kimlik ve logosunu degistiren Lüks Kadife isletmesi, bir kobi olarak 
kurumsal yönetisimde gerekli adimlari atmis ve internet sayfasini ilkelere göre düzenlemistir.  Lüks Kadife 
1972 yilinda Kayseri’de kurulmustur. 1978 yilinda da ilk kadife üretimine baslayan isletme yaklasik 20.000 
m2’lik kapali alanda üretimini sürdürmektedir   Isletmenin su anda hisselerinin %62'si Birlik Mensucat A.S 
'ye aittir.  Lüks Kadife'nin  yaklasik 3,5 milyon mt/yil olan üretimi  basta Ingiltere, Fransa, Italya, Belçika, 
Almanya olmakla birlikte Avrupa Toplulugu ülkeleri ve A.B.D 'ye de ihracat yapilmaktadir. Lüks Kadife, 
hisse senetlerini IMKB'de halka arz eden ilk Kayseri firmasi olma özelligine de sahiptir. Lüks Kadife A.S. 
sermaye artirimi yoluyla 29.04.1991 tarihi itibariyle IMKB’de islem görmeye baslamistir. Isletme 2004 yili 
sonu itibariyle yaklasik 11 trilyon TL net satis ve 3.8 trilyon TL net kar elde etmistir. 



 653 

Lüks Kadife’nin kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunu inceledigimizde, isletme  01.01.2004 – 
31.12.2004 faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Ilkelerinde yer alan prensiplere uyacagini beyan 
etmistir. Buna karsilik genel olarak isletme kurumsal yönetim ilkelerine birebir bir uyum 
saglayamamaktadir.  

Pay sahipleri ile ilgili bir bölüm olusturulmamis, pay sahipleri ile iliskilerden  sorumlu olmak ve 
pay sahiplerine iliskin kayitlarin saglikli, güvenli ve güncel tutulmasindan sorumlu olmak üzere Muhasebe 
Müdürü Mehmet MÜLAYIM  ve muhasebe bölümünden Emrah SOMYÜREK görevlendirilmistir.  Dönem 
içinde pay sahipleri tarafindan sirketten bilgi talep edilmedigi ve pay sahipligi haklarinin kullanimini 
etkileyecek gelismelerin  yazili basin araciligi pay sahiplerine duyuruldugu belirtilmistir. Ayrica 2004 yili 
genel kurul davet sekli kanun ve ana sözlesmede öngörüldügü gibi ve gündemi de ihtiva edecek sekilde 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek sirket merkezinde yapilmistir. Genel kurulda pay sahipleri 
soru sorma haklarini kullanmislardir. Sorulan sorulara Yönetim Kurulu tarafindan cevap verilmistir.  

Raporda, sirket esas sözlesmesine göre imtiyazli hisse olmadigi ve pay sahiplerinin her hissesi 
için bir oy hakki oldugu belirtilmistir. Isletmenin kar dagitim politikasi, karin nasil dagitildigi ifade edilmis; 
ancak kar dagitim süresi ile ilgili olarak sadece genel kurul kararinda verilen süre ifadesi kullanilmistir. 
Paylarin devri ile ilgili herhangi bir kisitlama olmadigi açiklanmistir. 

Rapora göre isletmede kamuyu aydinlatmaya yönelik bir bilgilendirme politikasi olusturulmamis 
olup, internet sitesi  ve basin açiklamalari yoluyla bilgilendirme yapilmaktadir.  Özel durum açiklamalari ile 
ilgili gerekli bilgilere yer verilmistir. Isletmenin internet sayfasinda firma profili, üretim, ürünler, kalite  gibi 
bölümlerinden olustugu ayni zamanda iletisim bilgilerine yer verildigi ifade edilmistir. Raporda isletmenin 
gerçek kisi nihai pay sahipleri açiklanmaktadir. Buna göre Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi Isletmeleri A.S’ 
nin isletme sermayesindeki payi % 62,18’dir. Raporda Içeriden ögrenebilecek durumda olan kisilerin 
kamuya duyurulmadigi bilgisine yer verilmistir. Bu da isletmede en önemli kurumsal yönetisim ilkesine 
uyulmadigini göstermektedir. Rapora göre menfaat sahipleri bizzat sirkete basvurduklarinda  veya sirketle 
herhangi bir iliskiye geçtiklerinde bilgilendirilmektedirler. 

Lüks Kadife’nin kurumsal yönetisim ilkeleri uyum raporunda isletmenin bir insan kaynaklari 
politikasi olusturmadigi belirtilmekte ancak bunun nedenleri ile ilgili herhangi bir bilgiye 
rastlanilmamaktadir. Bu görevleri  yürütmekle ilgili insan kaynaklari departmani olusturuldugu ifade 
edilmektedir. Isletmenin müsteri ve tedarikçileri ile ilgili olarak isletmede bir kalite güvence  departmani 
olusturuldugu ve bu departmanda düzenli olarak takip yapilarak, sorunlar aylik ve haftalik toplantilarla 
çözümlenmekte oldugu belirtilmektedir. Isletmede sosyal sorumlulukla ilgili herhangi bir çalisma 
yapilmadigi görülmektedir. Bu da kurumsal yönetisim ilkelerine uyum konusunda isletme ile ilgili soru 
isaretlerini ortaya çikarmaktadir. 

Raporun dördüncü bölümünde yönetim kurulunun yapisi, olusumu ve bagimsiz üyeler 
konusunda bilgilere yer verilmektedir. Isletmenin yönetim kurulu kadrosunda kimlerin oldugu 
açiklanmaktadir. Isletmede yönetim kurulu baskani ile genel müdürün ayni kisiler olmadigi ortaya 
çikmaktadir. Ancak yönetim kurulu üyelerinin isletme disinda baska islerde  görev almalarina herhangi bir 
kisitlama getirilmemistir. Yönetim kurulu üyelerinin isletmenin çalisma alani ile ilgili yeterli tecrübeye sahip 
kisiler oldugu belirtilmekte olup üyelerin seçim kriterleri ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadir. 
Isletmenin misyonu ve vizyonu kamuya açiklanirken stratejik hedeflerin olusturulup olusturulmadigi ve 
yönetim kurulunun olusturulan stratejik hedefleri onaylayip onaylamadigi konularina deginilmemektedir. 
Raporda yönetim kurulunda gerekli personel temini konusunda yasanan zorluklar nedeniyle iç kontrol 
mekanizmasi için ayri bir birim olusturulmadigi, yönetim kurulu tarafindan faaliyetlerin aylik olarak gözden 
geçirildigi ifade edilmektedir. Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumluluklarina  ana 
sözlesmede açikça yer verildigi belirtilmektedir. Yönetim Kurulu toplantilarinin gündemi yönetim kurulu 
baskani tarafindan belirlenmekte olup 2 ayda bir rutin toplantilar yapilmaktadir. Yönetim kurulu 
toplantilarina tüm üyelerin fiilen katiliminin saglandigi belirtilmis ancak toplantiya çagri yöntemleri, 
süreçleri, yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletisimini saglamak üzere bir sekretarya kurulup 
kurulmadigi, toplantidaki farkli görüslerin ve karsi oy gerekçelerinin zapta geçirilmesi ve yazili olarak sirket 
denetçilerine iletilmesi konularinda bilgilere yer verilmemistir. Rapora göre,  yönetim kurulu üyeleri dönem 
içinde sirketle is yapma ve rekabet yasagina uymaktadirlar. Isletmede etik kurallarin olusturulmadigi göze 
çarpmaktadir. Raporda sadece etik kurallar ile ilgili çalismalar oldugu ifade edilmistir.  

SPK Kurumsal Yönetim Ilkelerine göre yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarini saglikli 
olarak yerine getirebilmesi için denetimden sorumlu komite yaninda kurumsal yönetim komitesi ve baska 
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komitelerin olusturulmasi gerekmektedir. Lüks Kadife’nin raporuna göre ise yönetim kurulunda sadece 
denetim komitesi olusturulmustur. Denetim komitesi ile ilgili olarak da baskani, üyeler, toplanma sikligi ve 
faaliyetleri konusunda hiçbir bilgiye yer verilmemektedir. Raporda yönetim kurulu baskani ve üyelerinin 
genel kurul tarafindan belirlenen aylik mali haklari açiklanmaktadir. Kurumsal yönetim ilkelerine göre mali 
haklarin tespitinde yönetim kurulu üyelerinin performansi ve isletmenin performansini yansitacak bir 
ödüllendirmenin temel alinmasi gerekmektedir. Lüks Kadife A.S.’de yönetim kurulu baskani aylik net 
400.000.000.- TL, diger yönetim kurulu üyeleri ise aylik net  250.000.000.- TL almaktadirlar. Bu da Lüks 
Kadife’de yönetim kuruluna saglanan mali haklar konusunda ilkelere uyulmadigini ortaya çikarmaktadir. 

 
4. SONUÇ VE ÖNERILER 

Türkiye’de çok yeni bir olgu olarak ortaya çikan kurumsal yönetisim konusunda IMKB’de kote 
edilen isletmelere kurumsal yönetisim uyumu konusunda yasal olarak bir zorunluluk konulsa da isletmelerin 
buna pek uymadiklari gözlenmektedir. Bu durum Türkiye’nin genel durumu hakkinda da bize ipuçlari 
vermektedir. Kurumsal yönetisim açisindan 2002 yilinda 32 ülkeyi kapsayan ve 9 trilyon dolar tutarindaki 
fon yöneten kisilere sorulan sorulardan çikan sonuca göre Türkiye Fas, Misir ve Rusya’dan sonra kurumsal 
yönetisimde en kötü durumdaki dördüncü ülke olarak nitelendirilmistir.  

Ülkemizde faaliyette bulunan sirketlerin karakteristik özelligi aile isletmesi hüviyetine sahip 
olmalaridir. Isletmelerin hisse senetlerini halka arz etmesi ve menkul kiymet borsalarinda islem görmeye 
baslamalari SPK ve IMKB’ nin incelemelerini içeren bir süreç dahilinde gerçeklesmektedir. Ayrica firmalar 
islem görmeye baslamalarindan sonra mali tablolarini belirli dönemlerde bagimsiz denetim kuruluslarina 
denetlettirmekte, ortaklarini ve kamuyu düzenli olarak bilgilendirmekte, SPK ve IMKB' nin sürekli 
denetimine tabi olmaktadirlar. IMKB’ ye kote edilen isletmeler ayni zamanda kurumsal yönetisim ilkelerini 
uygulamada gerekli özeni göstererek, faaliyet raporlarinda bu ilkelere uyum konusundaki çalismalara yer 
vermek durumundadirlar. Bu çerçevede halka açilmak ve hisse senetlerinin menkul kiymet borsasinda 
islem görmesini saglamak ile kobiler, sermaye piyasasinin denetim mekanizmalari sayesinde 
kurumsallasma süreçlerini hizlandirarak ve modern yönetim tekniklerine daha kisa sürede kavusabilme 
imkanina sahip olabileceklerdir. Lüks Kadife A.S. her ne kadar hazirladigi internet sayfasi ve bu sayfada 
kamuya duyurdugu faaliyet raporlari, kurumsal yönetisim uyum raporu ve diger bilgilerle bir kobi olarak 
öne çiksa da raporu inceledigimizde uyum konusunda eksiklikleri oldugu ortaya çikmaktadir. Ancak IMKB’ 
de kote edilen isletmelerin raporu ilk kez hazirlamalari ve kurumsal yönetisim olgusunun ülkemizde çok 
yeni olmasi düsünüldügünde Lüks Kadife A.S.’yi konuyla ilgili iyi bir kobi örnegi olarak göstermek mümkün 
olabilir.  

Ülkemizde borsanin gelismesinin önündeki en önemli engel olarak görülen yatirimcinin borsaya 
güvensizligini asmanin yolu, kurumsal yönetisim ilkelerine uyumlu bir yapi olusturmaktan geçmektedir. 
Kurumsal yönetisim ilkelerinin ve kurumsal yönetisimin önemini sirket yönetim kurullarina birebir anlatmak, 
SPK Rehberi ile TUSIAD’in En Iyi Uygulama Kodu’ndaki ilkelerin isletmeler tarafindan uygulanip 
uygulanmadiginin denetlenmesi ve özellikle denetçi firmalarin bu konuda egitilmeleri kurumsal yönetisimin 
Türkiye’de yayginlasmasini saglayacak çalismalar olarak önerilebilir. 
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ISLETMELERDE KURUMSALLASMA VE SINERJIK YÖNETIM 
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ÖZET 

Sirketler varliklarini kar etme hayalleriyle degil,ilkeleriyle sürdürürler. Tüm organizmalar gibi 
yasayan sirketlerin varlik nedeni,öncelikle kendi varligini koruyup gelistirmektir.Kendi gizil gücünü ortaya 
çikarmak ve erisebilecegi düzeye dek yükseltip gelistirmektir.Kurumsallasarak ,hissedarlara kazanç 
saglayan ,müsterilerine iyi hizmet veren ve kendi amaçlarina ulasmalarini saglayan isletme olarak 
sektöründe kalici olacak sekilde bir yapinin sürekli arayisi içindedirler.  

Kurumsallasarak uzun ömürlü olmak,isletmelerin kendi elindedir. Kurumlar, insanlardan kurulu 
canli varliklar olduklarini fark edemedikleri için ölürler. Ögrenme yetenegi olan farkindalik ve degisimle, 
gelistiren  kurumlar ise yasamaya devam ederler. Kurumsalligi duraganliktan ve muhafazakarliktan  öte, 
hizli olarak, kosullara kendini adapte eden cesur kararlar veren, denenmeyi denemekten korkmayan , 
yanlis yaparim yerine, ders çikaran ve sektöründe dogru odaklanma becerisini gösterebilme yetisini 
kazanmayla mümkündür. 

Kurumsallasma  sadece büyük sirketler için geçerli degil, temel ilkelerinin Kobi ölçegindeki 
gayretleriyle ulasilacagi  Türk sirketlerince de bilincine varilarak bu konuda ciddi arayislar sürmektedir. AB 
sürecinde güvenilirlik anlaminda kurumsallasmanin önemi ayrica vurgulanacaktir. 
Kongrede  Kobi’lerde kurumsallasma örnekleri sunulacaktir. 

Anahtar Kelimeler : Kurumsallasma, güvenilirlik, negatif sinerji, isbirligi, ögrenme  
 
GIRIS 

Sirketler varliklarini kar etme hayalleriyle degil, ilkeleriyle sürdürürler. Yasayan tüm organizmalar 
gibi sirketlerin de varlik amaci, öncelikle kendi varligini koruyup gelistirmek, ardindan kendi gizli gücünü 
ortaya çikarmak ve bunu erisebilecegi en üst düzeye dek yükseltip gelistirmektir. Sirketler, 
kurumsallasarak, hissedarlara kazanç saglayan ,müsterilerine iyi hizmet veren ve kendi amaçlarina 
ulasmalarini saglayan isletme olarak sektöründe kalici olacak sekilde bir yapinin sürekli arayisi içindedirler. 
Kurumsallasarak uzun ömürlü olmak, isletmelerin kendi elindedir. Kurumlar, insanlardan kurulu canli 
varliklar olduklarini farkedemedikleri için ölürler. Ögrenme yetenegini farkindalik ve degisimle gelistiren  
kurumlar ise yasamaya devam ederler. Kurumsallasma, duraganliktan ve muhafazakarliktan farkli olarak, 
hizli bir sekilde kosullara kendini adapte ederek cesur kararlar veren, deneme yi denemekten korkmayan, 
yanlis yaparim korkusu yerine ders çikaran ve sektöründe dogru odaklanma becerisini gösterebilme yetisini 
kazanmayla mümkündür. Kurumsallasma sadece büyük sirketler için geçerli degildir. Temel ilkeler sirket 
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küçükken olusturulmalidir. Ancak bu sekilde bir kurumsallasma gerçeklesebileceginin, Türk sirketlerince de 
bilincine varilmasi noktasinda ciddi arayislar sürmektedir.  

Sinerjik süreç yönetimi sisteminde, tek bakis açili bir yapi yerine, ortak ve katilimci karar organiyla 
karsilikli bagliliklari bir arada görmeyi saglayan, insana saygi ve güvenden olusan sosyal sistemi esas alan 
bir yapilanma söz konusudur. Bu sistem, insan-makina, kadro-tim, kadro-grup arasindaki dayanisma, 
sorumluluk ve üretim iliskilerindeki gücü ve otoriteyi mutlak ast-üst iliskisi seklinde degil; örtülü bilgiyi 
açiga çikaran, ögrenme ve danisma baglaminda düzenlemektedir. Basarisizliklarda münferit suçlu arayarak 
birini veya birilerini cezalandirmak, basarisiz sonucu ortadan kaldirmayacagi için, bu yönetim anlayisinda, 
basari veya basarisizlik ortak kader olarak belirlenmistir. 
Bir sirketin varliginda önem tasiyan kritik faktörler;  

Ø Teknolojisi  
Ø Ürünleri  
Ø Finansal varligi  
Ø Bilgi birikimi  
Ø Markasi  
Ø Sirketimaji 
Ø Insan kaynaklaridir.  
Her sirket için bu kritik faktörlerin önem sirasi farklidir. Yani, arizi olarak bir kurum kötü 

performans sergileyebilir. Eger insan varligi iyi yönetiliyorsa, bu arizi olumsuzluklar sirketi batirmaz. (Bunun 
istisnasi “risk yönetimi”nde yapilan hayati hatalardir. Öte yandan, performanstaki kronik kötülesme 
genelde çalisanlarin kötü yönetilmesi ve bu nedenle sistemin gelistirilmemesinden kaynaklanir. 
Sirket performansini su sekilde ifade edebiliriz:  

Kurumsal Performans = Uygun Strateji X Etkili Sistem X Uygulama Becerisi 
Hangi sirkette performansin daha yüksek oldugu, islerin daha sistemli yürüdügü ve uygulamada 

daha basarili olundugunu sormamiza gerek yok herhalde!  
Her isin basi insandir. Bu insanlar gelistirilir, onlara deger verilir ve iyi yönetilirse – baska hatalar 

yapilmadigi takdirde – kurulusun da performansi yüksek olacaktir.  
Bunu saglamak için pek çok yöntem vardir. Birkaç örnek verelim:  

• Hedeflerle Yönetim ve Kai’zen gibi yöntemlerle yönetilen, öneri sistemlerini gelistiren firmalar hem 
bireylerin gelisiminde, hem de bu bireylerle birlikte etkin stratejiler gelistirmede basarili olurlar.  

• Insan kaynaklarinin gelistirilmesine ve motivasyonuna önem veren ve buna yönelik bir kurum 
kültürü gelistirerek bu çerçevede kisilerin çalisma ortamina özen gösteren, elemanlarina düzenli 
egitimler aldiran, onlari bilgilendiren sirketlerde etkin sistemlerin gelistirilmesi ve gerekli uygulama 
becerisinin gösterilmesi ile bu sistemlerin sürekliliginin saglanmasi mümkün olur.  
Keza katilimci yönetime önem veren, kisilerin yaraticiligini öne çikaran sistemlerle çalisan, stratejik 

yönetim ilkelerini uygulayan firmalarda firmanin gelecegine ve stratejilerine yönelik öneriler gelistirilmesi, 
bu önerilerin süzülerek en dogru, en etkin olanlarinin hayata geçirilmesi ve böylelikle de üstünlük 
saglanmasi mümkün olmaktadir. 

Bir sirketi ele aldigimizda kisa vadede sirketin basari veya basarisizligini belirleyecek olan sistemin 
performansidir. Çünkü insan kaynaklari ne kadar çaba gösterirse göstersin, sirketin gidisatina etki eden 
gerek içsel, gerekse dissal faktörleri kisa vadede büyük ölçüde degistirmek mümkün degildir.  

Oysa insan kaynaklarinin uzun vadedeki etkilerine baktigimizda bunun tam tersini söyleyebiliriz. 
Eger insan kaynaklari sirkette bir sistem gelistirmemis ise bir süre sonra sirketin performansi yetersiz 
kalacaktir.  

Su halde denebilir ki sirketlerin performansi, sistemlerini hangi hizda gelistirdiklerine baglidir. 
Sirketin kendini yenileme ve gelistirme hizi çevredeki degisimlerden daha yüksek oldugu takdirde sirket 
basarili olacak; düsük kaldigi takdirde de sirket basarisiz olacaktir.  

Söz konusu sistemleri insanlar gelistirdigine göre, insanlarin ögrenme hizi ve bu ögrendiklerini 
sistemi gelistirmek için kullanmadaki becerileri de sistemin hizini ve etkinligini belirler.  

Kurulusta stratejinin basarili bir sekilde hayata geçirilebilmesinde rol oynayan en önemli unsur 
“kritik basari faktörleri”dir. Bu faktörler de insan kaynaklari ile yakindan iliskilidir.  
Kritik basari faktörlerinin insan kaynaklari ile iliskisini açiklarken öncelikle kendi deneyimlerimize dayanarak 
bir tespitte bulunmak istiyoruz:  

Çogu kurulusta kritik basari faktörleri arasinda insan kaynaklari yer almiyor!  
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Örnegin otomotiv sektöründe çalisan bir firmada, yeni teknoloji kullanimi; Avrupa’ya ihracat yapan 
bir tekstil firmasinda ise ucuz emekli üretim yapilmasi kritik basari faktörü olabiliyor. Fakat bu tür analizler 
yapan firma yöneticilerin aklina insan kaynaklarini da kritik basari faktörü olarak almak nadiren geliyor.  

Oysa kritik basari faktörleri açisindan bakildiginda insan kaynaklarinin önemi çok büyük. Söyle ki:  
• Insan kaynaklari kurumun performansi, yani basarisi ile dogrudan ilgilidir. Mevcut strateji ve 

sistemlerin uygulanabilmesi, hayata geçirilebilmesi insan kaynaklarinin becerisine baglidir.  
• Insan kaynaklari sirketin kaliciligi, yani basarisini sürdürebilme yetenegi ile de dogrudan iliskilidir. 

Bu da firma çalisanlarinin kurum kültürüne uygun davranmalari, kurumun sürekliligini saglamalari, 
ihtiyaç duyulan strateji ve sistemleri var edebilmeleri anlamina gelir.  
Bir kurumda uygulanacak Insan Kaynaklari Yönetim Sisteminin özellikleri, ilgili sirketin teorisi ve 

sirket yapisi ile çok yakindan ilgilidir.  
Örnegin bireysel performansa ve bilgi üstünlügüne dayali bir sektör olan yatirim bankaciliginda 

uygulanacak olan Insan Kaynaklari Yönetim sistemiyle, bir fast-food restoraninda  uygulanacak Insan 
Kaynaklari Yönetim sisteminin özellikleri ayni olamaz.  

Yukaridaki örnek ve degerlendirmelerden de görebilecegimiz gibi bir kurumda olusturulmus olan 
sistem etkinse insanlar degisse dahi kurumun ayni performansi elde etmesi mümkündür.  
Oysa uzun dönemde etkin sistemleri kurmak yetmez; bu sistemleri sürekli gelistirmek de gerekir. Peki bu 
sistemler nasil gelistirilir?  

• Bir kurulus ya da bir sirketi ürünleri ve süreçleri ile degerlendirebiliriz. Süreçler kurulusun isletimini 
saglayan sistemin motorudur.  

• Isin tasarimi, kullanilan teknoloji ve girdiler ise sistemi belirler. Bu sistemlerin isleyisi sonucu 
meydana gelen çiktilar ise kurulusun ürün ve hizmetleridir. Eger sistemler etkinse, çiktilar da 
basarili olacak, yani kurulus basarili ürünler gelistirecek, basarili hizmetler sunacaktir. 
Danismanlik firmalari, bir kismi da Yönetim Danismanligi kuruluslaridir. Elbette, bireysel olarak 

Insan Kaynaklari Yönetim Sistemi Danismanligi yapanlar da vardir. Fakat çogunlukla bu seçeneklerin ortak 
noktasi, halen uygulanmakta olan sistemleri – biraz uyarlama yaparak - müsterilerine önermek ve 
uygulatmaktir.  

Bu sistemleri üst üste koyup bakacak olursak, büyük benzerlikler görürüz. Kimi terminoloji 
farkliliklari olsa da, hemen hemen ayni formatlari – ve kaliplari(!) – görmek mümkündür.  
Oysa, gerçek hayatta büyük bir çesitlilik vardir. Bu çesitlilik nereden kaynaklanir?  

“Kurum Kültürü” soyut ya da teorik bir kavram gibi görünür, çünkü her kurumun gösterdigi 
özellikler, iyi ya da kötü, kendi sahsina özgüdür.  

• Sirketteki standartlar (prosedürler, yönetmelikler v.s.) 
• Yetki ve sorumluluklarin dagilimi 
• Çalisanlarin birbirleriyle iliskilerini belirleyen davranis modelleri 
• Müsterilere ve tedarikçilere karsi sergilenen tavir 
• Çevredeki degisimlere karsi duyarlilik 
• Karar verme ve uygulamaya geçme tarzi ve hizi 

Kurum kültüründen bahsedebilmek için önce kültürün ne oldugunu bir gözden geçirelim.  
En yalin ifadeyle kurumsal  kültürü söyle tanimlayabiliriz: 
Belli bir amaç ya da ortak çikar etrafinda birlesmis bir toplulugun, olaylara nasil 

yaklastigini, problem çözme ve ikilemleri nasil bagdastirdigini yansitan özellikler bütünüdür. 
Bunlari zekâ özellikleri olarak yorumlamak mümkün. Ve ister bir kurum, isterse bir toplum olsun, bir arada 
yasayan, ortak kaynaklari paylasan, kaderleri ortak olan insan topluluklarinin tümü için bu tanimi yapmak 
mümkündür.  
 
Sirketlere Neden Canli Gibi Bakmali? 

Arie de Geus’un sirketleri yasayan canlilara benzetme argumanlari, konuya bakis açimiza katkida 
bulunacaktir: 

1. Sirketi canli bir varlik olarak görmek, sirket üyelerini insanlardan kurulu çalisma topluluklari olarak 
kabul etmek anlamina gelir. Tiyatro grubu, caz toplulugu ya da bir spor takimi gibi; ayri bir 
ögrenme yetenegi ve kapasitesi oldugunu kabul etmek demektir.  

2.  Yalniz ca canli varliklarin ögrenme yetenegi vardir. 
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3. “Sirketler birer makine haline geldilerse, bunun nedeni, üyelerinin onlari öyle düsünmeleridir..”  
Makine gibi düsünülürse, sirketteki çalisanlarin tek tek ogrenme kapasitelerinin toplami kadar bir 
ögrenme gücü oldugu sonucuna varilir. 

4. “Büyük kuruluslarin çogu ögrenme özürlüdür. Çevrelerindeki dünya evrimlesirken, ona uyum 
saglamayi pek beceremezler”. Tüm dikkatlerini mal ve hizmet üretimine iliskin ekonomik etkinlik 
üzerinde topladiklari ve kendi kuruluslarinin gerçek dogasinin aslinda insanlardan kurulu bir 
topluluk oldugunu unuttuklari için ölürler. 
Yine duygusal zekâyla ilintili olarak belirtilen “kendinin farkinda olmak” özelligi, esasen sirketin 

temel basariyi nereden sagladiginin bilincinde olmakla da ilgilidir.  
Ne yapildigi degil, o isin hizmet ettigi temel islevin bilincinde olmak... 

Esas Marifetin Farkinda Olarak kurumsal bilinci, özü koruyarak degisimi yakalamayi 
basarmaktir. 

Özü korumak için önce onun farkinda olmak gerekir. Bu basit gibi görünse de her zaman kolaylikla 
tanimlanamiyor. Örnegin, bazen, beceri, hüner ve ürün birbirine karistirilabiliyor. 

Buna uluslararasi sirketlerden bazi örnekler verebiliriz.  
Kendi hünerinin farkinda olamamasinin sikintilarini çekmis bir sirkete örnek teskil eder. Çünkü 

esas isinin “demiryolu” degil de ulasim oldugunun farkinda olamadi.  
Demiryolunu iyi bilmekte mi, yoksa tasimaciligi mi iyi bilmekte? Bu ayirimi yapamadigindan, 

demiryolunun karayoluna kaymasi gibi hususlari idrak edememis, sektörün çökmesiyle ya da geri 
kalmasiyla firma da tabi olarak geri kalmistir. Halbuki, kendisini esas odaklamasi gereken tasimacilik  
mevzuuna odaklamis olsaydi böyle olmayacakti. Yeni sektörde belki ayni hünerlerini kullanarak 
gelistirebilecekken bu degisimi yakalayamamis bir sirket... 

Temel ilkelere bagli kalmak tutuculukla bagdastirilmamalidir. Hem temel ilkelere bagli kalip, hem 
degismek de zaten isin püf noktasi. Burada dinamizmle kastedilen su: 

1. Hizli olmak 
2. Kosullara kendini adapte etmek için cesur kararlar vermek 
3. Denenmeyeni denemekten korkmamak 
4. Yanlis yapmaktan korkmamak ve bunlardan ders çikarmak 

Nitekim GE yukarida sözünü ettigimiz odaklanma yaklasimini kullandi. Dayanikli tüketim mallari, 
kahverengi esya, beyaz esya, bilgisayar, vs. pek çok isin içindeydi. Bunlarin çogunu terketti ve "esas is" 
olarak belirledigi 12 sektöre odaklandi. (jet motoru, finans, medya, aydinlatma, tibbi sistemler, plastikler ve 
diger 6 alanda...) 

Bunlarin çogu yeni veya dinamik sektörler. Aydinlatma klasik bir is kolu olmasina ragmen o 
sektörde de radikal yapilanmalara gitti ve yüksek kâr marji yakaladi. 

Odagin konusu degisebilir; önemli olan dogru zamanda dogru seye odaklanmak. GE odaklanma 
silahiyla hizi ve esnekligi yakalamis, dogru zamanda dogru yerde olabilmis. Odaklanacagi sektörü seçerken 
hizli davranmis ve bu çerçevede basariyi yakalamis.  

Özetle GE, kurum kültürünü hiz, esneklik ve dinamizm özelliklerini öne çikararak degistirmis 
oldu. Bu sayede dünya tarihinde en fazla sirket alim satimi yapan bir firma oldu. Birkaç yüz firmayi aldi-
satti.  

Fakat büyük sirketlerin en büyük zaafiyeti içeriden kaynaklanir.  
Bir sirket büyürken disariya karsi gücü gerçekten de artar. Fakat, çok özel bazi önlemler almazsa, 

tam aksi yönde gelisen bir baska büyüme daha olur: Içerde “Negatif Sinerji” de artar. Negatif Sinerji 
kendini su alanlarda gösterir.  

Ø Müsterilere duyarsizlik  
Ø Çevre sartlarindaki degisime uyumsuzluk  
Ø Elemanlarda motivasyon kaybi  
Ø Yetki kullaniminda kisitlilik 
Ø Yaratici kisilerin sirketten ayrilmasi  
Ø Umursamazlik ... vs.  
Büyük sirketlerin binlerce, hatta milyonlarca müsterisi vardir. O nedenle, müsterilerini tek tek 

tanima ve onlarla yakin iliski kurma olasiligi yoktur. “Müsterilerimiz çok kiymetlidir!” diye sloganlar 
kullansalar da, bu slogani yasama geçirmeleri müsterilerini taniyan, onlarla özel iliski kurabilen küçük 
sirketler kadar kolay olamaz.  
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Çevre Sartlarindaki Degisime Uyumsuzluk 
Çevre sartlarina uyum küçük bir örgüt için kolaydir, çünkü is yaptiklari bölge sinirlidir. Islerini o 

pazara ve yerel özelliklere göre tasarlayabil irler. Ama büyük bir sirket pek çok yerde faaliyet gösterir. Her 
bölgeye göre usuller ve prosedürler gelistirmeye kalksalar sirketi bir bütün olarak yönetmek iyice 
karmasiklasabilir. Glokal deyimi ‘Global’ ve ‘local’ sözcüklerinin birlesiminden dogmustur. Amaç, global 
oldugu kadar yerel (local) özelliklere de uyum saglandigi anlamina gelir. Ama bunu gerçekten basarmak, 
söylendigi kadar kolay degildir; olamaz da! 
Elemanlarda Motivasyon Kaybi  

Büyük sirketlerde çalisan sayisi çoktur. Elbette çalisanlarla ilgilenilir, ama bu ilgi az sayida 
çalisana sahip kuruluslardaki kadar yakin ve yogun olamaz. Bir kisiye verilen önem çesitli sebeplerle 
nisbeten düsük düzeydedir. Neticede her yil yüzlerce –bazen binlerce- kisi sirkete girer ve ayrilir. Bireyler 
kendilerini bir büyük kalabalik içinde, nisbeten önemsiz hissederler, daima ‘yedekleri’ vardir. Insan sayisi 
çoktur, ama bazen kisisel sorunlari ile ilgilenecek bir kisiyi bile bulamazlar.  
Yetki Kullaniminda Kisitlilik  

Yetki kullanimi büyük sirketlerde oldukça kisitlidir. Genis çapli bir organizasyonda isler küçük 
fonksiyonlara bölünür; görev kapsamlari sinirlidir; hareket alani da diger kisilerle kesismeyecek sekilde 
dardir. Oysa küçük sirketlerde çok fazla eleman olmadigindan, ayni kisi çesitli isleri yapar, çalisma alani 
daha genistir ve daha fazla yetki kullanan kisiler vardir, ama onlar daha üst yönetim kademelerindedirler. 
Kaldi ki, yetkisi olsa da, bazi kisiler riske girmemek için yetkilerini kullanmazlar, topu baskalarina 
atabilirler.  
Yaratici Kisilerin Sirketten Ayrilmasi  

Yaratici insanlar için uygun ortamlar fazla kisitli olmayan, esneklik saglayan ve kisilere genis 
imkan taniyan çalisma sartlaridir. Büyük sirketler çok sayida insani yönetmek zorunda olduklarindan, 
kuralci olmak durumundadirlar. Yaratici insanlar sira disi olma egilimindedir, ama büyük sirketlerde 
istisnalara yer vermek kolay degildir- yoksa herkes müstesna olmak ister! Çok sik rastlanan bir durum, 
yaratici kisilerin büyük ve kaliplasmis sirketlerden nisbeten daha kolay ayrilmalaridir. 
Umursamazlik 

Az sayida insanin çalistigi bir yerde bir kisinin davranisi bile önem tasir, dikkat çekebilir, fark 
yaratabilir. Küçük sirkette öne çikma olasiligi daha yüksektir; kademe sayisi azdir, vs. Büyük bir 
sirkette bir degisimi basarmak zordur; koca bir çinari kipirdatmak gibi bir seydir, en azindan tirmanacak 
merdiven uzun oldugundan kisinin yilma ihtimali yüksektir. Fazla bir kiymet-i harbiyesi olmadigi kanisina 
varan pek çok kiside umursamazlik bas gösterir. Bu umursamazlik kendi kariyeri ile ilgili olab ilecegi gibi, 
diger bireylerle iliskileri, hatta müsterilerle de ilgili olabilir. Çok özel tedbirler alinmazsa, sirketi 
benimsemeyen, sadece alacagi maasi düsünen insanlar topluluguna dönüsebilir. Simdi gelelim negatif 
sinerjinin nasil olustuguna. Sirket büyürken bu üç boyutta olur:  

Ø Departman sayisi artar   
Ø Her departmanin içindeki insan sayisi artar  
Ø Yönetim kademesi artar  
Bu artislarin her biri ayri sorunlar yaratir. Departman sayisindaki artis isin ayri parçalara 

bölünmesine ve yetkilerin farkli yöneticilerce paylasilmasina neden olur. Insan sayisindaki artis iletisim ve 
koordinasyon güçlügünü artirir. Yönetim kademesindeki artis bütünsel bakisi zayiflatir, bilgi bütünlügü 
kaybolur ve bulunmasi/ kullanilmasi zorlasir. 

Sözü edilen konular prosedürleri, talimatlari, yetki tablolarini ve genel anlamda bürokrasiyi 
karmasiklastirir; bütün bunlarin bileskesi yavaslamadir.  

Yavaslama ise bir sirketin rekabet gücünü zayiflatir, asagiya çeker.  
Eger özel önlemler alinmazsa, belirli bir noktadan sonra yavaslama sonucu olusan rekabet gücü 

kaybi büyüme ile gelen avantaji yok eder; sirket inise geçer. 
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Is hayati için sistem yaklasiminin gerekli oldugu bazi konulari söyle siralayabiliriz:  
• Organizasyonel iliskileri açiklayamazsak yanlis giden bir seyi düzeltmeye çalisirken baska bir sey 

bozulabilir.  
• Örnek : 

- Mala talep azalinca ilk akla gelen fiyatini düsürmek. 
- Gecikmelerin nasil azaltilacagini düsünürken sisteme degil gecikmenin neden oldugu sonuçlara 

odaklanirsak sorunu çözemeyebiliriz.  
 
 

a. Degisime direnci yikmak yerine basarili liderlerin direncin kaynagina inmesi ve olusan 
dengenin altinda yatan güç iliskilerine ve normlara odaklanmasi  

• Örnek : 
- Çok yaygin bir örnek; otomasyona geçiste bazi kisiler hatta bölümler islerinden olacaklari 

düsüncesiyle savunmaya geçerler ve direnç gösterirler. Direnci yikmanin en iyi yolu, bu kisileri 
rahatlatacak bir yaklasim sergilemektir. Örnegin yeni sistemde onlarin fonksiyonlarinin ne olacagina 
açiklik getirmek üzere onlarla degerlendirmeler yapmak gibi... 

- Büyümenin Limiti: Büyümeye odaklanarak ve büyümeyi zorlayarak istenen sonuçlari 
alamayabilir; isleri tersine çevirebiliriz; onun yerine büyümenin önündeki engelleri kaldirmaya 
odaklanarak büyümeyi körükleyebiliriz.  

b. Ustalasmak 
• Burada organizasyon içindeki bireylerin ustaligindan çok, kurumun bir birey gibi ustalasmasi 

kastediliyor. Sözü edilen ustalik “bir asçinin ustaligi” degil, benlik bilincinin gelismesi ve 
olgunlasmayla ilgili bir ustaliktir. 
Yani: 

• Vizyonunu sürekli gözden geçirmek ve daha derinlestirmek 
• Potansiyelimizi dogru yerlere odaklamak 
• Sabirli olmayi ögrenmek 
• Gerçekleri nesnel bir sekilde görebilmek 
• Bu ustalik bir bakima kurumun duygusal zekâsiyla ilgilidir ve bireylerin kurum içinde nasil 

performans gösterecegini tayin eden atmosferi belirleyen unsurlardan olusur. 
• Kurumun ögrenmeye hevesi ve ögrenme kapasitesi dogal olarak bireylerinkine baglidir. Ancak 

çogu zaman bunun altinda bir kapasitenin ortaya çiktigi görülür. Bireyler heves ve enerjilerini 
sirketin performansina yansitacak sekilde kullanamaz. 

c. Düsünce Kaliplari 
• Bu yol sirketin kendine ayna tutmasiyla baslar. Bireyler, kurumsal davranislarin temelinde yatan 
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unsurlari açikça tartismali, kendileri için bunlarin ne anlama geldigini ifade etmeli, ayni zamanda 
da digerlerinden kendi davranislarinin ne gibi etkiler yaptigini dinlemelidir. Buna olanak saglamak 
da yine yönetimin sorumlulugudur. Örnegin bunun için:  

• özdegerlendirmeler yapmali,  
• kendi kendini sorgulayacak kadar cesur olmali,  
• bir sorun çiktigi zaman “bunu aranizda  halledin!” ya da “hala bu sorunu halledemediniz mi?” diye 

sormak yerine,  
• bu sorunlari firsat bilip masaya yatirmali, kökeninde yatan sebepler ortaya çikarilmali ve yönetimin 

de takipçi olacagi bir sekilde çözümlenmesine çalisilmalidir.  
• Elestiriye açik olma konusunda örnek davranislar sergilemeli; baskalarini da yapici bir sekilde 

elestirmeli  
d. Ortak Vizyon Olusturma 

• Bir kurumu pesinden sürükleyen, kurumdaki insanlari heyecanla baglayan vizyon ve buna uygun 
hedeflerdir.  

• Bizim vizyon ifadelerinde en çok rastladigimiz unsurlara bir göz atalim: 
• Müsteri odakli  
• Kosulsuz müsteri memnuniyeti  
• Katilimci yönetim  
• Takim çalismasina önem veren  
• Kaliteli ürün ve hizmet  
• Çalisanina deger veren  
• Böyle basma kalip ifadeler insanlari heyecanlandirmaz, çünkü bunlar “zaten olmasi gereken 

özelliklerdir”; yani ‘olmamasi gariptir’ diye düsünülür. 
e. Takim Olarak Ögrenme 

• Takim oyunlarina katildiysaniz bilirsiniz. Size basit bir problem verilir. Belli sinirlar ve kisitlamalar 
vardir. Çözümü takim olarak bulmanizi beklerler. 

• Ne kadar gayret etseniz de sonuç hiç içinize sinmez. Bu kadar seviyesi düsük bir sonucu kendinize 
yakistiramaz, digerlerinin ne yaptigini merak eder “simdi rezil mi olacagiz?” diye düsünürsünüz. 

• Sizce neden böyle oluyor? 
• Büyük ihtimalle:  
• Bir araya geldiginiz insanlarla daha önce hiç bir sorun çözme deneyiminiz yoktu; ya da 
• Böyle bir problemle daha önce hiç karsilasmamistiniz 
• Eger bir takim, sorun çözme konusunda bir deneyime sahipse daha dogrusu bir yaklasim 

gelistirdiyse sorunlarin ne oldugu önemli degildir. Yani ilk defa karsilasmis olsa da sorunlari daha 
etkin sekilde çözer.  

• Her bir araya gelen insan grubu takim degildir 
• Takimda sinerji yaratiliyorsa etkin bir takimdan söz edebiliriz (2+2=5) 
• Takim olarak ögrenme varsa daha iyi sonuçlar alinir 
• Ögrenen takimlardaki bireyler tek baslarina ögreneceklerinden daha hizli ögrenirler 
• Ögrenen Organizasyonlarin en küçük ögrenme ünitesi ‘bireyler’  
• Takimin ögrenme sürecinin temelinde, takim içi iletisim yatar. 

Bunun için:  
• Bireylerin etkin dinleme ve konusma; vücut dili becerilerini kullanmasi 
• Empatik yaklasim 
• Olumlu elestiri yapabilme  

gibi kosullarin var olmasi gerekir. Kurum kültürü içinde eger bir güven ortami yaratilmamissa yani 
hem bireyler söyledikleri için cezalandiriliyor ya da kötü kisi durumuna düsürülüyorsa takim olarak 
bulunan çözümlere itibar edilmiyor ya da uygulamaya konmuyorsa, yapilan hatalar karsisinda 
gösterilen reaksiyonlar olumsuzsa bu kosullarin yaratilmasi hayli zor olacaktir. 

Süreklilik Nasil Saglanir? 
• Evet sürekliligin saglanmasi hem insana hem de sistemlere baglidir. Zira, dogru seçenekte 

belirtildigi gibi sistemler kurumun is yapma mekanizmalaridir ve bunlarin gelistirilmesi, degisen 
kosullara adapte edilmesi de insan tarafindan yapilir. 

• Sifirdan eleman alip kurum kültürünü asilamak daha saglikli olmakla birlikte bu konuda dile 
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getirilen en yaygin dezavantajlar sunlardir: 
• Sifirdan eleman egitmek zaman kaybi.  
• Is tecrübesi olmayan insandan hemen sonuç alamiyoruz.  
• Ancak hemen akla gelmeyen en büyük tehlike “in-breeding” olarak adlandirilan ve “kendi içinden 

üreme” olarak Türkçe’ye çevirebilecegimiz tehlikedir. Sirket hep belli kaslari gelistiriyor, bazi 
yönleri zayif kaliyor ve ‘sirket körlügü’ denen hastaliga yakalaniyor.   

• In-breeding’den sakinmanin saglikli bir yolu, belli kademelere yetenekli kisiler almaktir.  
Bazi tavsiyeler: 

• Genel Müdürü disardan almak en riskli yaklasimdir  
• Orta kademeye veya uzmanlik pozisyonlarina disardan eleman almak fazla risk tasimaz; kisi iyi 

iletisim becerilerine sahipse iyi bir katki olabilir  
• Yöneticilik disindaki kademelerde ise risk yoktur  
• Gelecegi Kagit Üzerinde Yasamak. Gelecek bellegi gelistirmek ve ilerde karsilasilacaklara hazirlikli 

olmak, ille de kesin olarak ilerde nelerin olacagini tahmin edip o durumda ne yapilacaginin bastan 
tanimlanmasi anlamina gelmez. Daha dogrusu, buna çalisilsa da gelecek sürprizlerle doludur ve 
bambaska durumlarla karsilasmak mümkündür. O yüzden birkaç sey bir arada 
yapilabilir:Kestirilebilecek olasiliklar ortaya konur ve en uygun çikis alternatifleri degerlendirilerek 
hangi durumda ne yapilacagina karar verilir, Karsi karsiya oldugumuz risklerin nasil azaltilabilecegi 
üzerinde çalisilir, Hangi kararin hangi sonuçlari doguracagi tahlil edil ir.  

• Iste birtakim tahlillerle ileriye yönelik zihinsel hazirliklar yapmanin bir yolu da modelleme yoluyla 
gelecegi kagit üzerinde yasatmak. Buna da simulasyon (benzetim) deniyor. 

• Daha baska matematiksel modeller kurarak belli bir amaca ulasmak için hangi çözümün daha 
uygun oldugunu bulmak mümkün. Örnegin yöneylem arastirmasi teknikleri, optimizasyon 
(eniyileme diye Türkçe’ye çevrilebilir) amaciyla kullanilan çesitli teknikleri içerir. 

• Bir levhayi ya da kumasi hangi kesim metoduyla kesersek en az fireyi verecegini bulmak gibi, 
deneme yanilmaya meydan vermeden, neyi nasil yaparsam sorusunun cevabini bulmada bu 
yöntemlerden yararlanabiliriz. 

• Kisinin bir konuyu incelemesi olsun, ister sirketin gelecegine yönelik nasil bir yol izleyeceginin 
yönetim ekibi olarak aranmasi olsun, bu yöntemlerden yararlanilmasi halinde bütünsel bir bakis 
açisinin kuruma kazandirilmasi ve olasi risklerin bastan görülerek “kaslarin gelistirilmesi” iyi bir 
ögrenme firsati vermektedir.  

• Kaldi ki, firmanin saglikli kararlar alabilmesi kullandigi bilgi sistemi ile dogrudan iliskilidir. 
Yukarida anlatilan yaklasimlara sahip olan bir organizasyonda ögrenmeye yardimci olan 

aliskanliklari su sekilde özetleyebiliriz: 
• Problemler sistemli bir sekilde çözülür; problem çözme teknikleri kullanilir  
• Daha iyisini bulmak için yeni yöntemlerin denenmesine firsat taninir  
• Deneyimlerden ders çikarilir; baskalarinin deneyimlerinden de yararlanilir  
• Öz elestiri yaygin bir sekilde yapilir  
• Ögrenilenler ve edinilen bilgiler tüm kuruma yayilir  
• Kurum içi ve disi etkin iletisim teknikleri kullanilir  
• Her tür düsünceye yer verilir; yaraticilik tesvik edilir  
• Geçmisin analizi yapilir, gelecegin planlanmasina çalisilir  
• Gelecege sifir tabanli bakis açisiyla bakilir. 

Kurum Kültürü ve Ögrenen Örgüt Sloganlari: Kurum Kültürü kendiliginden gelismeye birakilacak 
kadar basit bir konu degildir Kültür, kurumsallasmis olmak için degil, sirketi kalici kilmak için gelistirilirse 
anlamlidir Ancak sirketi gelecege tasiyan bir kültüre “Kurum Kültürü” denebilir. Kurum Kültürünün 
gelistirilmesi, bir vizyon ve ögrenme isidir. Ögrenme olmayan yerde kurum kültürü gelismez. Ögrenme, 
degisime kucak açmak demektir. Ögrenme, bilinçli bir eylemdir; kendiliginden olmaz Ögrenme bir “sistem 
kurma” meselesidir. Örgüt olarak ögrenmek, hem birey olarak hem takim olarak ögrenmek anlamina gelir. 
Ögrenme, geçmisi anlamak, kendini elestirmek ve ileriye bakmakla mümkündür. “Biz ögrendik” demek, 
“artik degismeyelim” demektir Sirketin ömrü degisim durunca biter.  
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SANAYICI GÖZÜYLE VERIMLILIK 

 
Mete ÖZER 

HEMA Endüstri A.S. 
Yönetim Kurulu Üyesi 

e-posta: meteozer@hattat.com.tr 

 
Verimlilik bir kavramdir. “Kavram, bir amaca ulasan ve degerler saglayan bir seyi 

yapmanin bir yoludur.” 
Verimlilikte; 
Amaç : Rekabet etmek 
Degerler :  Hayatta kalmak,  pazar payini arttirmak. 
Yol :  Maliyetleri azaltmak, kaliteyi arttirmak, bütünlesmis degerleri üretmektir. 
Verimlilik kaynaklarin etkin kullanimiyla ilgili bir kavram. 100 birim üretilecek iken 80 

birim üretmek, 100 birim maliyetle üretilebilecek iken 95 maliyetle üretmek, 100 adet 
satilabilecek iken, 50 adet satabilmek gibi... 

Verimlilik, üretkenlik demektir, çabalarin bosa harcanmamasi demektir.Verimlilik, çaba, 
enerji ve kaynaklarin karsiligini en iyi sekilde almak demektir. Performans, sonuca ulasmadaki 
basari ile ilgili bir kavramdir. Istenilen sonuçlara ulasmak, verimli çalismak ve yüksek 
performans ile saglanir. Bu da basaridir. 

Etkinlik bir sokak lambasi diregini bes kisiye boyatmayi gerektiriyorsa, diregi bes kisiye 
boyatiriz. Verimlilik, sonuç pek iyi olmasa da, bes kisinin bes ayri diregi boyamasi demektir. 

Etkinlikte ilk asama, kaynak maliyeti ne olursa olsun, amacin tam olarak 
gerçeklestirilmesidir. Ikinci asama, amaca ulasma prosesinin ne kadar etkili olduguna bakmaktir. 
Proses daha etkili olabilir mi? Iste bu noktada, proseste tekrar tekrar (sürekli) iyilestirmeler 
yapilir. 

Verimlilikle ilgili baslica soru sudur; Bu çiktiyi elde edebilmek için en az ne kadar kaynak 
kullanmam gerekir? Etkinlikle ilgili soru ise söyledir; Çiktiyi elde etme prosesi nasil daha etkili 
olabilir? Etkinlik, sonu basina göre degisen bir girdi-çikti olayi degildir.Amaç saptanmistir ve 
yapilacak bütün is, o noktaya ulasmamizi saglayacak prosesin, düzenli olarak iyilestirilmesidir. 

Verimlilik, kavraminin baska sorunlari da vardir. Ölçülebilir olmak verimliligin temel 
ilkelerinden biridir; ama gelecekte neler olabilecegi ölçülemez. Dolayisiyla, verimlilik 
denklemlerinde gelecek yer olmaz. Verimlilik her zaman geriye dogru, yani geçmise bakmak 
zorundadir; su anda yapilmakta olani ve su anda bilineni azami hale getirmeye çalisir 

Verimlilik çogu zaman esnekligin düsmanidir. Oysaki günümüzün is dünyasinda esneklik 
gitgide daha da büyük önem kazanmaktadir. 
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Endirekt Girdiler 
• Finansman (Kredi, V.Farki, Kur Farki, Fiyat Farki, Cezalar-Tahakkuk etmis ve 
etmemisler) 
• Amortisman 
• Bakim-Onarim 
• Enerji (Elektrik, Gaz, Yakit, v.s.) 
• Su 
• Endirekt isçilik 
• Pazarlama Faaliyetleri 
• Ar-Ge 
• Lisans 
• Royalty 
• Kalite Maliyeti 
• Diger 

Kismi Verimlilik 
• Finansman Verimliligi 
• Malzeme Verimliligi  
• Enerji Verimliligi  
• Bakim-Onarim Verimliligi  
• Kapasite Kullanimi Verimliligi  
• Personel Verimliligi  
• Imalat Verimliligi  
• Tasarim Verimliligi  
  

Bunlar kismi verimlilik olup tek faktör dikkate alinmistir. Toplam verimlilikte tüm 
faktörler dikkate alinir. 

 
1. VERIMLILIGI ETKILEYEN FAKTÖRLER 

 
 

 
 
 

Kati  Faktörler Esnek Faktörler Yapisal 
Düzenlemeler 

Dogal Kaynaklar Hükümet ve Alt 
Yapi 

Ürün 

Fabrika Teçhizat ve 
Yerlesim 

Teknoloji 

Malzeme ve 
Enerji 

Insan 

Organizasyon ve 
Sistemler 

Is Prosesleri 

Yönetim Sekilleri 

Ekonomik 

Nufus ve 
Sosyal 

Insan Gücü  

Arazi ve 
Arsalar 

Enerji 

Ham Maddeler 

Kurumsal 
Mekanizmalar 

Politika ve 
Stratejiler 

Alt Yapi 

Kamu Isletmeleri 

Iç Faktörler Dis Faktörler 

Verimliligi Etkileyen Faktörler 
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2. TOPLAM VERIMLILIK 

 
 
3. EMEK VERIMLILIGI 

Kimse insanlari yönetemez. Görev, insanlara LIDERLIK yapmaktir, hedef her bireyin 
kendine özgü belirli gücünü ve bilgisini verimli kilmaktir. Verimliliklerin hepsi INSAN KAYNAGI 
verimliligine dayanmaktadir. 

 
3.1. El Isçisinin Verimliligi 

El isçisini verimli kilmada ilk adim ise bakmak ve isi olusturan hareketleri analiz etmektir. 
Ikinci adim her hareketi, gerektirdigi fiziksel gayreti ve kapsadigi süreyi kaydetmektir. Daha 
sonra gerekli olmayan hareketleri elimine etmektir. Sonra bitmis ürünün elde edilmesinde 
gerekli olan hareketlerin her biri, en basit sekilde, en kolay sekilde, en az gücü ve süreyi 
gerektirecek sekilde ayarlanir. 

Gelismis yönetimlerde mücadele merkezi, artik el isçiligini verimli kilmak degildir; çünkü 
bunun nasil yapilacagi bilinmektedir. Mücadele merkezi; artik bilgi isçilerini verimli kilmak 
olacaktir.  
 
3.2. Bilgi Isçisinin Verimliligi 

Bilgi isçisinin verimliligini ALTI temel faktör belirler; 
1. Bilgi isçisini verimli kilmak istiyorsak “GÖREVI NEDIR?” sorusuna cevap  

verilmelidir. 
2. Bilgi isçileri kendilerini yönetmek zorundadir. Özellikleri olmak zorundadir. 
3. Sürekli yenilik, bilgi isçisinin görevinin ve sorumlulugunun bir parçasidir.  
4. Bilgi isi, bilgi isçisi sürekli ögrenmeyi ama ayni derecede sürekli ögretmeyi gerektirir. 

Vardiyaya Göre 

Direkt 

Finansman 

Isçi Tipine Göre 

ISLEV 
ALANINA GÖRE 

Emek Verimliligi 

Toplam Verimlilik 

SERMAYE VERIMLILIGI 

1.Vardiya 

Makine, Tesis Ve 
Cihazlar 

Üretim 

Vb. 

Pazarlama 

3. Vardiya 

2. Vardiya 

Endirekt 

Vb. 

Binalar 

Arsalar 
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5. Bilgi isçisinin verimliligi sadece çikti miktariyla ölçülemez. Kalite de en az o kadar 
önemlidir. 

6. Bilgi isçisinin verimliligi, bilgi isçisine “maliyet”ten ziyade “varlik” olarak 
bakilmasini ve davranilmasini gerektirir. Bilgi isçisinin kurum için çalismayi, tüm diger firsatlara 
tercih etmesini gerektirir. 
 

El isinde kilit soru, her zaman “IS NASIL YAPILMALIDIR?” olmustur. “El isçisi isini 
en iyi nasil yapar?”, sorusu sorulmustur. 

Bilgi isçisi verimliliginde kilit sorular ise “GÖREV NEDIR? NE OLMALIDIR?” “Senden 
nasil bir katki beklenmelidir?” “Görevini yaparken seni engelleyen ve ortadan kaldirilmasi 
gereken sey nedir?”, olmalidir.  

El isçiliginde çalisanlar üretim unsurlarina sahip degildirler. Deneyimleri yalnizca 
çalistiklari yerlerde degerlidir. Baska yere tasinamaz. Oysa bilgi isçisi üretim unsurlarina sahiptir. 
Kafasindaki bilgi tamamen tasinabilir niteliktedir ve müthis bir sabit sermayedir.  

Hem kafasiyla, hem de eli ile çalisan bilgi isçisine TEKNOLOJI uzmani deniyor. Sonuç 
olarak bilgi isçisi verimlilik konusunda NE yapilacagini ve NASIL yapilacagini büyük ölçüde 
biliyor. 

Dünya ekonomisinde LIDERLIK, bilgi isçisinin verimliligini en sistematik ve en basarili 
biçimde yükselten ülkelere ve endüstrilere kayacaktir. 

Deger sistemi kabul edilemez veya uygulanamaz bir kurumda çalismak, kisiyi hem 
“bunalim”a hem de “performans ”sizliga mahkum eder. 

Bilgi isçileri “BENIM KATKIM NE OLMALIDIR?” diye sormayi ögrenmek zorunda 
kalacaklardir. 

Insanlarin hayal güçlerini, yaratiliciliklarini ve bilgilerini kuruluslarin yararina 
kullanmalarina tesvik eden LIDERLERE duyulan ihtiyaç her geçen gün artmakta ve yeni bir 
LIDERLIK anlayisi sekillenmektedir. 

Gelecekte BASARI insanlarin bilgi ve yeteneklerini seferber edebilen kuruluslara ait 
olacaktir.  

Bilginin en önemli güç kaynagi haline geldigi günümüzde bu farki yaratan INSAN’dir.  
Tüm insanlar degerlidir ilkesi benimsenmistir. 
 

4. VERIMLILIK HESAPLAMALARI 
 
Birlesik Verim = Imal edilen hatasiz parça miktari / Çalisilan süre içinde terik olarak üretilmesi 
gereken  miktar                 

Hatasiz Parça = Satilan veya stoklanan üretim 
Teorik olarak üretilmesi gereken miktar = Tezgahin standard süreye göre üretmesi 

gereken miktar 
 
Standard süre; operatörün takim degistirmesi, kisisel ihtiyaçlari, kalite kontrol 

ölçümlerini yapmasi gibi süreleri kapsamaktadir. Elektrik kesilmesi, arizalar ve ayar süreleri 
standard süreye dahil degildir. 

 
4.1. Çalisan Basina Katma Deger Verimliligi (Euro / Kisi) 

 
A – (B+C+D+E)   =  Euro/Yil  =                 Euro 
             F    Kisi/Yil              Kisi 
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A. Toplam Satis (Euro/Yil) 
B. Toplam Hammadde Maliyeti (Euro/Yil) 
 (Satinalinan hammadde, parça, sarf malzemeleri, satin alinan hizmet) 
C.  Tesis Bakim-Onarim Gideri (Euro/Yil) (fabrika, bina, makine teçhizat bakim, 

onarim, aydinlatma, isitma, sogutma ve enerji gideri) 
D. Nakliye ve ambalaj giderleri (Euro/Yil) 
E. Diger satinalinan Hizmet giderleri (Euro/Yil) 
F. Üretime Dogrudan Katilan ve Tesis Performansina Katkida Bulunan Ortalama 

Toplam Çalisan Sayisi (Kisi/Yil) 
 

4.2. Imalat Sektörü Için Verimlilikte Kullanilan Kiyaslama Ölçüsü 
 
Giydirilmis (€/Birim) = Giydirilmis (Tl/Dakika)   X Proses (Dakika /Birim)  
Direkt Isçilik    Direkt Isçilik   Süresi 
Gideri    Dakika Gideri 
 
 
 
 
 
    Ucuz Isçilik   Verimliligi  X (€/Tl)  
        Artiran Olumlu 
        Tek Faktör  
 
 
 
 
 
        Devalüasyon 
 
Bu formüle göre hesaplanan “GIYDIRILMIS DIREK ISÇILIK GIDERI” nin ayni sektörde 

dünyada olusmus giydirilmis isçilik giderine göre kiyaslamasi verimlilik ölçüsü olarak kabul 
edilmistir. 

Formülde görüldügü gibi verimlilik, isçilik DAKIKA GIDERI ve PROSES SÜRESINI 
azaltmak ile saglanir. Malzeme fiyatlari dünyada birbirine çok yakindir.  

 
Dakika Giderinin Analizi  

 
€/DAKIKA % 

Finansman Payi     

Amortisman Payi     
Diger Giderlerin Payi     

Memur-Endirekt Isçilik Payi     
Direk Isçilik Payi     
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DIREKT GIRDILER 
• Ham Madde 
• Yan Sanayi 
• Ithal Parçalar 
• Baglama Elemanlari, Conta, Rulman v.s. gibi direk piyasadan alinip kullanilan 

malzemeler. 
• Direk Isçilik 
• Diger 

 
4. VERIMLILIK ANALIZI 

 
NEDEN - SONUÇ ANALIZI 

 

 
 
Tezgah Durus Nedenleri 
Ariza 
Ayar 
Kalite Kontrol 
Parça Gelmemesi (ambardan, bir önceki prosesten) 
Takim Kirilmasi 
Temizlik 
Operatörün Kisisel Ihtiyaci 
Elektrik Kesilmesi 
Egitim, Seminer, Toplanti 
 
 

Her Operasyon için Tezgah 

Standart Süreler 

Her Operasyon için Isçi 

     Is Akisi 

Egitim 

Sirkülasyon 

Tembel 

Uygun 
Degil 

Kirilma 

Tezgah 
Duruslari 

YANLIS 
Tahminler 

Siparis Miktari Pazarlama  Kalite  Stoklar       Yerlesim 

Takim 
APARAT Personel 

Elektrik 

Prototip 

Bakim 

     Planlama 

Metod 

Iptal Edilen 
Siparisler 

 
 
 
 
DÜSÜK Verimlilik 

Tezgah 
Bilgi YÖNETIMI 



 673 

Verimliligi Arttiran Yöntemler 
Müsteri beklentilerini anlama 
Hata Türü ve Etkisi Analizi 
Riski büyük olan hatalara öncelik verme 
Kalite ile Verimlilik arasinda denge saglama. Kaliteyi düsürmeden verimliligi arttirma 

yollarini arama. Isçilik, malzeme, islem, …… maliyetlerini düsürerek verimliligi arttirma. 
BUNLARIN HEPSI INSAN KAYNAGI VERIMLILIGINE DAYANIR. 
Bir isletme, dünyanin en verimli bisiklet üreticisi olmaya çalismak yerine, bisiklet yapma 

kapasitesine sahip olmalidir. Ama eger bisiklete olan talepte bir düsme varsa, ayni sirket 
üretimin bir kismini tekerlekli iskemleye, bebek arabasina ya da neye talep varsa ona 
çevirebilmelidir. Verimli olmaya çalisirken, esnekligin unutulmasina sik sik rastlaniyor. 

Rekabet Gücü Puani
0 1 2 3 4 5 6

ABD

Finlandiya

Tayvan

Singapur

Isveç

Isviçre

Avusturalya

Kanada

Norveç

Ingiltere

Japonya

Hong Kong

Israil

Sili

Güney Kore

Irlanda

Tayland

Güney Afrika

Çin

Çek Cum.

Meksika

Brezilya

Hindistan

Polonya

Kolombiya

Filipinler

Arjantin

Rusya

Endonezya

Türkiye

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
1

1
3

1
7

1
9

20
21

2
4

3
1

3
2

33
40

45
4
6

4
8

5
1

56
61

63
6
4

6
7

6
9

SIRA 
NO
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Rekabet, basarili olmak için gereklidir. Serbest pazar ekonomilerinde anahtar öge 
rekabettir. Rekabet tekelci fiyatlari önler ve tüketicilerin satin almalarini en iyi kosullarda 
yapmalarini güvenceye alir. Üreticilerin verimli olmak ve kaliteli mal üretmek için her türlü 
çabayi harcamalarini saglar. Üreticiler bu çabayi göstermezlerse, daha iyi fiyat ve kalite sunan 
baska üreticiler tarafindan Pazar disina atilma tehlikesini göze almis olurlar. Rekabetin amaci, 
fiyatlari düsük, kaliteyi yüksek tutarak tüketiciye yarar saglamaktir. 

Kiyaslama (Benchmarking), bir kurumun yaptigini, herhangi bir kurumda yapabilecegini 
varsayar. Bir isletmenin, küresel anlamda rekabet edebilecek düzeyde oldugunu öne sürer. 
Sadece isçilerin verimliligini ölçmek, artik verimlilik hakkinda yeterli bilgi saglamiyor.  

 
TÜRKIYE’DEKI SEKTÖRLERIN DÜNYADAKI SEKTÖRLER ILE  VERIMLILIK 
KARSILASTIRMASI 
 
Sektör  Ölçüm Kriteri Dünya 

Standarti 
Türkiye- 
deki 
Durum 

Açiklama 

Beyaz Esya Kayipsiz Üretim 
(%) 

85-98 90-95 BEKO’ da 74 tür 
 
Buzdolabinda 
Çamasir Mak. 
Bulasik Mak. 
Firin 
 

 
Avrupa 

2 adam-saat/Ürün  
0.9 adam-saat/Ürün 
0.7 adam-saat/Ürün 
1.3 adam-saat/Ürün 

 
Uzakdogu 

1 adam-saat/Ürün 
0.9 adam-saat/Ürün 

 
Türkiye 

1 adam-saat/Ürün 
0.9 adam-saat/Ürün 

Beyaz Et Adet/Kompleks
/Hafta 

1.5 Milyon Piliç 135-150 bin Banvit yaptigi iyilestirme ile 900 bin’e çikardi. 
 

Bira Litre/Adam/Yil 2.600-4000 3.000-3.350 Efes-Pilsen’de 3.350’dir.  
 

Boya KG/Adam/Saat 400-500 130 Otomasyon yetersizliginden dolayi Türkiye’de verim düsüktür. Artan rekabet kosullari kar 
marjlarini düsürmüstür. Istikrarli büyüme, akilci, ve dengeli yatirim, çalisanin 
motivasyonu ve egitimi, üretimde standardizasyon ile verimlilik artisi saglaniyor. 
Polisan’da verimlilik 155’dir.  

Dokuma 
Pantolon 

Adet/Adam 
/Gün 

35 25  

BEKO TV üretimi 0.74 Adam-Saat/TV  Elektronik  Ciro (Dolar)  
/Adam 

100 bin 210 bin 
VESTEL TV 
420 bin ciro (dolar)/adam/yil 

Kore 
350 

Avrupa 
100 

Japonya 
225 

Ticari Araç Adam-
Saat/Araç 

34 50 Üretim verimliligi ancak fabrika bazinda incelenebilir. Fakat ayni fabrikada muhtelif cins 
araçlar üretiliyorsa bir ayrim yapmak gerekir.  
Verimlilik=fiili üretim saati/toplam çalisma saati. TOFAS, KAIZEN proses 
Iyilestirme ile %20 verimlilik artisi saglanmistir.  
Ford Otosan’da verimlilik 32 adam-saati/araç 
 

Konfeksiyon Personelin Is 
Zamani (%) 

80 35-90 %80 Is Verimliligi, 1 çalisanin 540 dakikalik çalisma süresinin 432 
dakikalik süresini ürüne yansitiyor anlamina geliyor.  

Organize 
Parekende 

Dolar/Sepet 
(Ortalama) 

25.6 5-10 Amerika’da sektörün vergi sonrasi net kar marji %1.36. 
(Türkiye’de – 4.71 Dolar/Sepet) Sepet Ortalamasi 25.6 dolar/sepet 
(Türkiye’de 5-10 dolar/sepet) Metrekare basina günlük ortalama satis 16.6 dolar/1 m2  
GIMA’da 9.1 dolar/ m2  /gün             491 dolar/personel/gün 
Müsteri memnuniyeti ile G IMA verimliligini arttirmistir.  

Örme Tisört Adet/Adam 
/Gün 

50 40  
 
Sektörde üretim standart degildir. Degisik pencere tipleri vardir.  
Boyutlari degisiktir.  
Winsa Türkiye 
1.2 Adam-saat/pencere 

Winsa Almanya 
1 Adam-saat/pencere 

Pencere Adet/Adam 
/Gün 

4 3.25 

Türkiye ortalamasi 3.25 Adam-saat/pencere 
Mensucat KG/Adam/Yil   Sahinler’de 27 bindir.  

 
 
 

 



 675 

Her sektörde rekabetin en önemli unsurlarindan bir VERIMLILIK haline geldi. En basit 
anlamiyla verimlilik, kaynaklari en iyi sekilde degerlendirerek üretim yapmak anlamina gelir. Yani 
sirketlerin sahip oldugu isgücü ve sermaye ile daha fazla katma deger yaratmasinin yolu 
verimlilikten geçer. 

• Verimlilik Arttirma 
• Teknolojik Yatirim 
• Çalisana Yatirim ve 
• Is yapma sekillerinin en faydali hale dönüstürülmesi (is proseslerini iyilestirme) ile 

saglanir. 
 

5.  KAIZEN VE VERIMLILIK 
KAIZEN “iyilestirme” demektir. KAIZEN yöneticilerden isçilere herkesi içeren sürekli 

iyilestirmedir. KAIZEN felsefesi isyerinde olsun, sosyal iliskilerde veya aile yasantisinda olsun, 
yasam tarzimizin sürekli iyilestirilmesi gerektigini söyler. 

Kalite konusundaki herhangi ciddi bir tartisma, hemen kalitenin nasil tanimlanacagi, 
nasil ölçüleccegi ve kazalara nasil baglanacagi konularini gündeme getirir. Kalitenin tanimlari, 
onu tanimlayan insan sayisina esittir; kalitenin ne oldugu veya ne olmasi gerektigi konusunda 
bir anlasma saglanamamistir. Ayni durum verimlilik için de söz konusudur. 

Verimlilik de herkese göre farkli anlamlar tasir; çok farkli algilanir, yönetim ve çalisanlar 
arasinda çok sik tartisma konusu edilir. 

Kalitenin ve verimliligin tanimi ne olursa olsun, madalyanin diger yüzü hep KAIZEN 
olmustur. Bu yüzden KAIZEN hakkinda konusmaya basladigimiz anda konu tümüyle 
sadelesmektedir. Her seyden önce, iyilestirme genel kapsamlidir. Tanimi geregi olumlu bir 
degerdir ve bu haliyle tartisilacak bir yani yoktur. Is yasaminda nerede ve ne zaman iyilestirme 
olsa, sonuçta kalitede ve verimlilikte iyilestirmeye yol açacaktir. Iyilestirme için baslangiç 
noktasi, iyilestirmeye olan ihtiyacin fark edilmesidir. Ihtiyaç bir sorunun farkedilmesiyle ortaya 
çikar. Fark edilen bir sorun yoksa, iyilestirmeye de ihtiyaç yoktur. Mevcut durumla yetinmek 
KAIZEN’in bas düsmanidir. Dolayisiyla KAIZEN sorunlarin bilincinde olmayi öngörür ve bu 
sorunlari tanimlayabilmek için ipuçlari saglar. 

Bir kez belirlendikten sonra sorunlar çözülmelidir. KAIZEN, ayni zamanda bir sorun 
çözme yöntemidir ve sorunlarin çözümlenmesiyle birlikte her defasinda daha ileri bir düzeye 
ulasir.  

Ulasilan yeni düzeyi pekistirmek için, saglanan iyilestirme standartlastirilmalidir. Böylece 
KAIZEN ayni zamanda standartlasmayi öngörür. KK (Kalite Kontrol), IKK (Istatistiksel Kalite 
Kontrol), KK çemberleri ve TKK gibi terimler çogu zaman KAIZEN ile iliskili olarak karsimiza 
çikar. 

Kalite sözcügü çok degisik biçimlerde yorumlanabilir ve kaliteyi neyin olusturdugu 
konusunda fikir birligi yoktur. En genis anlamda kalite, iyilestirilebilen her seydir. Bu baglamda 
kalite, sadece ürün ve hizmette degil, ayni zamanda kisilerin nasil çalistiklari, makinalarin nasil 
isletildikleri, sistem ve prosedürlerin nasil yürütüldügü ile de ilgilidir. 

Insan davranislarini her yönüyle içermektedir. Bu yüzden kalite ve verimlilik yerine, 
KAIZEN’den söz etmek çok daha yararlidir. 

Verimlilik bir esas degildir, bir ölçüdür. Oysa çogu zaman önemli olanin verimliligi 
ölçmek oldugunu sanarak, verimliligin sirrini aradik. Bu odayi çok soguk bulup nedenini 
ögrenmek için termometreye bakmaya benziyor. Termometrenin ayariyla oynamak sorunu 
çözmeye yetmiyor.  

Durumu düzeltebilmek için gerekli çaba, atese odun atmak veya sömineyi kontrol 
etmek, baska bir deyisle PUKÖ döngüsüne basvurmaktir. Verimlilik sadece o anki durumun ve 
daha önceki çabalarin anlatimidir. Eger verimlilik ve kalite kontrol esas degilse ve sadece 
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sonuçlari kontrol etmeye yarayan ölçüler olarak kullaniliyorsa, o halde gerçek nedir ve ne 
yapmalidir? Bu sorunun cevabi, hem verimliligi hem de kaliteyi iyilestirmek üzere ortaya konan 
çabalarin gerçek olmasi gerektigidir.  

Anahtar sözcükler çaba ve iyilestirmedir. Verimlilik ve kalite kontrolün sözünü bir yana 
birakip, isin temeline inmenin, kollari sivamanin ve iyilestirme üzerinde çalismanin zamanidir. 

Kalite kontrolü iyilestirerek müsteri memnuniyetini arttirmaya çalismak otomatik olarak 
verimliligin iyilesmesine ve sirket performansinin artmasina yol açmaktadir. Yönetim öncelikli 
ilgisi verimlilige yönelirken, kalite hem isçinin hem yönetimin ortak ilgi alanidir. Yönetim isçiden 
verimliligi arttirmasini istediginde isçinin cevabi “Neden? Bu sadece bizim daha fazla çalismamiz 
demek degil mi? Bu bize ne getirecek?” olacaktir. 

Diger yandan hiç kimse “haydi kaliteden söz edelim” diyerek isçinin yardimini isteyen bir 
yönetime karsi çikmayacaktir. Kalite, rekabet edebilmek ve müsteriye hizmet verebilmek için tek 
yoldur. Kaliteyi iyilestirme çabalarinin kendiliginden verimliligin iyilesmesine yol açtigi 
görülmüstür. 
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TC ISTANBUL KÜLTÜR ÜNIVERSITESI 

KOBI DANISMA BIRIMI 

 
KURULUSU 

KOBI Danisma Birimi, Istanbul Kültür Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi 
bünyesinde 2004 yili Aralik ayinda kurulmustur.  

 

VIZYONU 
Sahip oldugu akademik sayginlik, güvenilirlik, bilgi üretme gücü ve bu alandaki 

deneyimleri ile, yurt içi ve yurt disi kuruluslarla isbirligi yaparak KOBI’ler için yeni ve kolay 
anlasilir bilginin elde edilmesinde tercih edilir bir birim olmak. 

 

MISYONU 
KOBI’lere danismanlik, egitim, arastirma ve yayin saglama hizmetleri vererek, KOBI’lerin 

sorunlarina çözüm getirmek ve küresel rekabet güçlerini artirmak. 
 

ILKELERI 
Bilimsellik 
Arastirmacilik 
Bilgi üretimi ve paylasimi 
Güvenilirlik 
Ekip çalismasi 
Kurumlararasi isbirligi 
Sirdaslik 
KOBI’ye özgün çözüm 
 

FAALIYETLERI 
• KOBI Check-up 

Sorunlarin Ortaya Çikarilmasi 
Yapisal Degerlendirme/Kurumsallasmanin Neresindeyiz? 
Mali Degerlendirme 
Rekabet Gücü Degerlendirme 
Teknoloji Kullanimi 
Markalasma 
Risk Analizi 
Pazarlama Sistemi Degerleme  
 

• Danismanlik 
Sistem Kurma ve  Kurumsallasma Danismanligi 
Verimlilik ve Etkinlik Teknikleri Danismanligi 
Is ve Performans Degerlendirme 
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Rekabet Gücü Danismanligi 
Mali Danismanlik 
Teknik-Teknolojik, Endüstriyel Tasarim  
E-ticaret  
Markalasma ve Imaj Danismanligi 
Risk Danismanligi 

 

• Egitim  
Sürekli egitim programlari 
Ögle toplantilari 
Kuruluslara özgü programlar 
Sertifika programlari 
Yönetici programlari 
Kongreler, sempozyumlar  
Konferans, açik oturum, paneller 
Çalistaylar, sorun çözme toplantilari 
 

• Arastirma  
KOBI’lerin sorunlarina yönelik arastirmalarin ve bu konudaki ögrenci tezlerinin 
desteklenmesi 
 

• Yayin 
KOBI’lere yararli el kitaplari, brosür, e-bülten ve CD’lerin hazirlanmasi 
KOBI Danisma kütüphanesinin, CD ve film arsivinin kurulmasi 
 

• Halkla Iliskiler 
Basin ve Yayin Kuruluslari ile Iliskiler 
Basarili KOBI Ödülleri 
Filmler, Belgeseller 
Söylesiler 
Kariyer Günleri 
Kampanyalar  
 

KADROSU 
KOBI Danisma Birimi’nin kadrosu, IIBF ögretim üyeleri ile dis danisman ve egiticilerden 

olusmaktadir. 
 
 

ILETISIM BILGILERI 
 
Adres: Istanbul Kültür Üniversitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi, Isletme Bölümü 

Ataköy Kampüsü, E-5 Yan Yol, Bakirköy 34156, Istanbul  

Tel:   (0212) 661 94 51 / 4015-4001 

Faks:  (0212) 661 39 75 

web:  www.kobikongresi.org.tr 

e-posta:  kobi05@kobikongresi.org.tr  
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DENIZBANK ISLETME BANKACILIGI 

 
Küçük ve orta ölçekli isletmeler, Türkiyedeki isletmelerin %98’ini olusturmakta ve  

istihdamin %80’ini saglamaktadirlar. Ancak bu durum isletmelerin ihracat ve GSMH ’dan  
gelismis ülkelere kiyasla  hak ettikleri payi alabilmeleri için ye terli olmamistir. Örnek vermek 
gerekirse, ülkemiz genelindeki kredi hacimleri %7 ile sinirlidir.  

 
Denizbank isletmelerin bu tür ihtiyaçlarindan yola çikarak, Bireysel, Ticari ve Kurumsal 

Bankacilik hizmetlerinin yanina Isletme Bankaciligini da ekleyerek büyük ve kapsamli bir hizmet 
atagi baslatmistir. 

 
Küçük ve orta ölçekli isletmeler ülke ekonomisinin kalkinmasinda ve sosyal standartlarin 

yükselmesinde lokomotif rol oynamaktadirlar.  
 
Bu sebeple isletmelere yönelik hizmet Denizbank ’in stratejik önceliklerinden biri olarak 

belirlenmistir. 
 
Yaygin subeli bankacilik anlayisi içinde mümkün olan en fazla noktada isletmeler ile 

bulusarak yerel ekonomilerin gelismesini ve girisimci ruhu desteklemek Denizbank Isletme 
Bankaciliginin öncelikli hedeflerinden biridir. “Rüzgar bizden, ilerlemek sizden...” slogani bu 
hedefin en dogru göstergesidir. 

 
Denizbank’in bu alandaki amaci mevcut ve dogacak gereksinimleri en iyi analiz ederek, 

müsteri ihtiyaçlari dogrultusunda en farkli ve kapsamli hizmet veren banka olmaktir.  
 
Küçük ve orta ölçekli isletmeler, bugüne kadar bankacilik hizmetlerinden dünyadaki 

benzerleri kadar faydalanamamislardir. Hep buzlu camlar ardindan bakilan bu isletmeler, Türk 
bankacilik sisteminde küçük ve riskli olarak degerlendirilmis,  asil hedef çogunlukla büyük 
müsteriler olmustur. 

 
Denizbank bu konuda öncelikle subelerinde uzman Portföy Yöneticisi kadrolari 

olusturarak ve isletmeleri hedefleyerek yola çikmistir. 
 
Gerekli ürün ve hizmet yelpazesi bu müsterilerin ihtiyaçlari dogrultusunda ve onlara özel 

olarak sekillendirilmistir. 
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Diger bir deyisle isletmelere yönelik finansal destekte onlara raftan en çok talep edilen 
ürünü vermek yerine, müsteri yapilarina en uygun ürünü sunmak gerektigine inanilmaktadir. 

 
Isletmeler, Denizbank subelerinde ihtiyaçlarina özel kredi ürünlerinden yatirim 

ürünlerine, Leasing/Faktoring islemlerinden Dis Ticaret, sigorta ve POS hizmetlerine kadar bir 
çok ürün ve hizmeti bulabilmektedirler. 
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MILLI PRODÜKTIVITE MERKEZI  

 
KURULUSU 

Ekonomik bunalimlarin yogunlastigi dönemlerde gelismenin itici gücü olarak verimlilik kavrami 
üzerinde tartismalarin arttigi ve kapsaminin da gittikçe genisledigi gözlenmektedir. Bu çerçevede, özellikle 
ikinci dünya savasi sonrasi dönemde dünyada verimlilikle ilgili çalismalar artmistir. Bunalim dönemlerinde 
olabildigince daha çok üretme çabalari ulusal olanaklarin sinirina dayanmis; yeni kaynaklar elde etmenin 
yani sira ulusal kaynaklarin daha verimli kullanimi sorunu da yasamsal önem kazanmistir. Avrupa 
ülkelerinde verimlilik merkezlerinin çogu, Ikinci Dünya savasi sonrasi 1950’li yillarda kurulmustur. 
Türkiye’de verimlilikten ilk defa, 1923 yilinda Iktisat Kongresi’nde söz edilmistir. 1930’lu yillarda kurulan 
büyük ölçekli kamu iktisadi tesebbüslerinin verimlilik esaslarina göre çalismasi geregi, 1939 yilinda 
çikarilan 3460 sayili Kanun ile tüm isletmelerin, “basiretli bir tüccar gibi verimli ve rasyonel hareket etme 
zorunlulugu”nu getirmistir. Ilk verimlilik denetimleri de yine ayni Kanun’a dayanilarak olusturulan 
“Basvekalet Umumi Murakabe Heyeti” ile baslamistir. 

Ikinci Dünya Savasi sonrasinda Avrupa devletleri dayanisma içinde kalkinmalarini saglayabilmek 
için Birlesmis Milletler Teskilati ile ilgili birtakim ekonomik olusumlar meydana getirmislerdir. Bazi 
girisimlerden sonra da Türkiye’nin de içinde bulundugu Avrupa devletlerine, Amerika Birlesik Devletleri 
tarafindan yapilacak yardimi içeren Ekonomik Isbirligi Anlasmasi 16 Nisan 1948’de imzalanmistir. Bu 
anlasmanin birinci maddesine göre taraflar, sürekli bir örgüt kurmayi ve ortak bir kalkinma plani 
hazirlamayi taahhüt etmislerdi. Amerika Birlesik Devletleri tarafindan ilgili ülkelere verilecek olan yardimi 
kapsayan “Marshall Yardim Plani”, yardimin “verimli” kullanimini da sart kosmaktaydi. Ayni yil Türkiye’de 
birkaç mühendis ve iktisatçi bugünkü Milli Prodüktivite Merkezi’nin çekirdegini olusturan “Sinai Sevk ve 
Idare Cemiyeti”ni kurarak sinai isletmelerde egitim yolu ile verimliligi artirma yöntemlerini tanitmaya 
çalismislardir. Bu tarihlerde Avrupa Ekonomik Isbirligi Teskilati’nin verimliligi öncelikli olarak ele almasi, 
Dünya Bankasi Türkiye iliskilerinde verimliligin sik sik vurgulanmasi, ülke gündeminde verimliligin 
öneminin artmasina neden olmustur. 

Amerika ile yapilan bir anlasma geregi “Moody Fund” olarak adlandirilan yardim programindan 
Türkiye’ye verilecek paranin verimlilik kurallarina uygun projeler karsiligi verilebilecegi hükme 
baglanmistir. Bu anlasma geregince, Türkiye’de verimlilik konusundaki ilk kamu girisimi de olan, 1954 
yilinda çikarilan bir kararname ile “Vekaletlerarasi Prodüktivite Komitesi” kurulmustur. Böylelikle ilk kez 
verimlilik bilincinin yayginlasmasi ve ülke çapinda tanitilmasiyla ilgili çalismalar yapilmasi bir görev olarak 
belirli bir organa verilmistir. Genel olarak, bu komitenin faaliyetleri endüstride verimlilik bilincinin 
yayginlastirilmasi, sevk ve idareci egitimine dayali egitim çalismalari ve yaygin bilgi ve belge hizmetlerini 
kapsamaktaydi. Daha sonra, Vekaletlerarasi Prodüktivite Komitesi, kendisine verilen Milli Prodüktivite 
Merkezi’nin (MPM) kurulmasi görevini tamamlamis ve MPM’nin kurulusundan sonra bu kurulusa katilarak 
hukuki varligina son vermistir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve komisyonlarinda da verimlilik merkezi ile ilgili kanun tasarisinin 
hazirlik sürecinde yapilan görüsmelerde de çesitli görüsler ortaya çikmistir (MPM, 1990). Bu görüsler 
isiginda kanun tasarisi hazirlanmis ve Meclise sunulmustur. Bugün faaliyetlerini sürdürmekte olan Milli 
Prodüktivite Merkezi 17.4.1965 tarihinde yürürlüge giren 580 sayili Yasa ile kurulmustur. 
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MILLI PRODÜKTIVITE MERKEZI 

Vizyonu 
Ülkede verimliligin artirilmasini ve yasam kalitesinin 

gelistirilmesini toplumsal güç birligi yaratarak saglayan, uluslararasi 
sayginligi olan bir verimlilik merkezi olmak. 

Misyonu 

Milli Prodüktivite Merkezi, kaynaklarin verimli kullanilarak, 
Türkiye'nin uluslararasi rekabet yetenegini ve toplumsal refah 
düzeyini yükseltmek amaciyla, verimlilik bilincinin 
benimsetilmesine, tüm faaliyet alanlarinda çagdas verimlilik 
artirma ilke ve yöntemlerinin gelistirilmesine, uygulanmasina ve 
yayginlastirilmasina yönelik etkili ve kapsamli hizmetler sunan, 
alaninda öncü ve yetkin bir kurulustur. 

Görevleri 

580 sayili Yasa’nin 2. Maddesine göre MPM’nin görevleri; 
• Yurt ekonomisinin verimlilik ilkelerine uygun olarak 

gelismesine yardimci olacak önlemleri arastirmak ve bunlarin 
uygulamaya konmasina çalismak, 

• Kamu ve özel kesim isyerlerinde verimliligi artirici yöntemleri 
arastirip bularak bunlarin uygulanmasini izleyip tavsiyelerde 
bulunmak, 

• Verimlilikle ilgili teknik yardimlar saglamak, egitim ve 
danismanlik çalismalari yapmak, 

• Verimlilikle ilgili bilgi ve yöntemleri yaymak, 
• Devlet daireleri, kamu ve özel sektör isyerleri, isçi ve isveren 

ile meslek kuruluslari, bilumum egitim ve ögretim kurumlari, 
üniversiteler ve baska bilim kurumlari ve yabanci ülkelerde ayni 
amaçla kurulmus kuruluslar ile temas ve isbirligi saglamak, 

• Verimliligi ölçmek konusunda gerekli çalismalar ve bu konu ile 
ilgili kurum ve kurullar ile isbirligi yapmak ve sonuçlarini yabanci 
ülkelerin sonuçlari ile karsilastirmak ve bunlari belirli zamanlarda 
yayinlamak, 

• Verimlilik ile ilgili dernekler kurulmasini tesvik etmek, kurulan 
dernekler ile temas ve isbirligi saglamak. 

Organlari 

• Genel Kurul 
• Yönetim Kurulu 
• Genel Sekreterlik 
• Teknik ve Idari Bölümler 
• Bölge Müdürlükler 

Teknik ve  
Idari  
Bölümler 

 

• Arastirma Bölüm Baskanligi 
• Danismanlik Bölüm Baskanligi 
• Egitim Bölüm Baskanligi 
• Yayin ve Halkla Iliskiler Bölüm Baskanligi 
• Enformasyon Teknolojileri ve Bilgi Islem Bölüm Baskanligi 
• Insan Kaynaklari ve Destek Hizmetleri Bölüm Baskanligi 

Bölge  
Müdürlükleri 

• Istanbul Bölge Müdürlügü 
• Ege Bölge Müdürlügü (Izmir) 
• Karadeniz Bölge Müdürlügü (Trabzon) 
• Güneydogu Anadolu Bölge Müdürlügü (Gaziantep) 
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MILLI PRODÜKTIVITE MERKEZI 
Ana Faaliyet Alanlari 

Verimlilik Ölçme 
ve Izleme 

Ekonominin tüm kesimlerinde, sektörlerden isletme düzeyine 
kadar uzanan bir kapsam içinde;  

• Verimlilikle ilgili çesitli ekonomik ve teknik performans 
göstergelerini saptamak, 

• Gelismeleri izleme ve degerlendirmek, 
• Sonuçlarini dönemsel olarak yayinlamak. 

Arastirma 

Makro ve mikro düzeyde verimlilik gelismeleriyle bu gelismelere 
yol açan nedenleri belirlemek; ve bu amaçla; 

• Ekonomi ve sektör bazinda arastirmalar yapmak, 
• Kurumsal ve örgütsel yapilara iliskin arastirmalar yapmak, 
• Isletme düzeyinde verimlilik artisi saglamak üzere arastirma ve 

model çalismalari yapmak.  

Egitim 

Verimlilik artirici teknik ve yaklasimlar konusunda bilgilenme ve 
bilinç düzeyini artirmak amaciyla; 

• Verimlilik kavraminin tanitimiyla kamuoyu olusturmaya yönelik 
egitim çalismalari. 

• Verimlilik artirma tekniklerinin uygulanmasina yönelik egitim 
çalismalari. 

Danismanlik 

Isletmelerde verimlilik artirma tekniklerinin yaygin ve etken 
kullanimini saglamak amaciyla; 

• Verimlilikle ilgili sorunlari teshis etmek ve uygulanabilir çözüm 
önerilerini gelistirmek, 

• Verimlilik artirma tekniklerinin yaygin ve etken kullanimini 
saglayici çalismalar yapmak. 

Yayin 

Toplumda verimlilik bilincini olusturmak ve gelistirmek; 
verimlilikle ilgili konulari ulusal ekonominin tüm kesimlerinde 
inceleme olanagi yaratmak; verimliligi artirmaya yönelik önlemleri 
arastirmak amaciyla yapilan çalismalari kamu ve özel kesim 
isletmeleri ile isçi, isveren, bilim ve meslek kuruluslarina ulastirmak 
amaciyla yayimlamak. 

Halkla Iliskiler 

Verimlilik düsüncesinin toplumun bütün kesimlerinde 
yayginlastirilip benimsetilmesi ve bir “Ulusal Verimlilik Hareketi”ne 
dönüstürülmesi amaciyla çesitli etkinliklerde bulunmak. 

Etkinlikler: 
• Verimliligi özendirici ödüller 
• Verimlilik Haftasi etkinlikleri 
• Yerel ve kitlesel basin/yayin kuruluslariyla iliskiler 
• Özel, radyo ve televizyon programlari 
• Verimlilik konulu çesitli türde yarismalar 
• Yayin sergileri, afisler, brosürler, stikerler 
• Çesitli kurum ve kuruluslarla bireysel ve kurumsal iliskiler. 
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Milli Prodüktivite Merkezi 40 yillik geçmisinde ülkemizde verimlilik kavramin tanitilmasi, 
verimlilik bilincinin gelistirilmesi ve yayginlastirilmasi, ölçek, sektör ve kesim farki gözetmeksizin 
kurum, kurulus ve isletmelerde verimlilik düzeyinin artirilmasina yönelik danismanlik ve egitim 
hizmetleri, ülkemizin temel verimlilik sorunlari ile bunlarin nedenlerinin ve çözüm önerilerinin 
arastirilmasi ile, süreli ve süresiz yayinlari ile de tüm bu çalismalarinin desteklenmesi ve 
yayginlastirilmasina yönelik olarak önemli hizmetler vermis ve vermeye de devam etmektedir. 

Milli Prodüktivite Merkezi bu çalismalarina paralel olarak 1998 yilinda baslatmis oldugu 
özel bir proje kapsaminda da, ülke genelinde bir “Verimlilik Hareketini” baslatma, yayginlastirma 
ve bu amaçla çesitli kuruluslarla iliskilerini güçlendirme amaciyla “Iller Düzeyinde Verimliligi 
Artirma Projeleri”ni baslatmis ve kesintisiz bir biçimde sürdürmektedir. Mevcut durum itibariyla 
bu proje 23 il ve bir ilçede tamamlanmis olup, halen Diyarbakir, Sanliurfa, Batman ve Mardin 
iller Verimliligi artirma projeleri devam etmektedir. 

Milli Prodüktivite Merkezi geçtigimiz yil tam üyesi oldugu ve Merkezi Brüksel’de bulunan 
Avrupa ülkelerinin Ulusal Verimlilik Merkezleri’nin üst birligi olan Avrupa Verimlilik Merkezleri 
Birligi’nin (EANPC) Yönetim Kurulu üyesidir. 
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KOSGEB 

 
KOSGEB; küçük ve orta ölçekli sanayi isletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle 

uyumlarini saglamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkilarini ve etkinliklerini 
artirmak amaciyla 3624 sayili Kanunla 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmustur. 
KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanligi ile ilgili bir Kamu Kurulusu olup, tüzel kisilige haiz ve bütün 
islemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.  

 
 

IDARI YAPISI VE ORGANLARI 
• Genel Kurul,  
• Icra Komitesi ve  
• Baskanlik  

 
KOSGEB ORGANIZASYONU 

KOSGEB Organizasyonu,dogrudan Kobilerle iliskili olan ve asagida fonksiyonlari verilen 
üç farkli tip Hizmet Birimi’ne ve bu birimler arasindaki koordinasyonu saglayan Baskanlik 
Birimleri’ne sahiptir. 

 
 

TEKNOLOJI GELISTIRME MERKEZLERI  
• Bilgi ve Teknoloji Yönelimli Yeni Firmalarin Kurulmasi, Desteklenmesi, Gelistirilmesi  
• Mevcut Küçük Isletmelerin AR-GE Projelerinin Desteklenmesi  
• Üniversite, Kamu ve Özel Sektör AR-GE Kurumlari ile Küçük Isletmelerin Isbirliginin 

Güçlendirilmesi  
• Bilgi ve Teknoloji Yönelimli Girisimcilere Yönelik Is Kurma ve Gelistirme Danismanligi ve 

Girisimcilik Egitim Programlarinin Gelistirilmesi  
• Teknoloji Gelistirme Merkezlerinden Hizmet Alan Küçük Isletmelerin Pazarlama ve 

Finansman Temini Yönündeki Uygun Araçlara Yönlendirilmesi  
• Küçük Isletmelerin Kendi is Ortamlarinda Olusturduklari Gelistirme Faaliyetlerinin ve 

Patent/Faydali Model/Endüstriyel Tasarim gibi Fikri ve Sinai Mülkiyet Kapsaminda 
Degerlendirilebilecek Uygulamalarin Izlenmesi, Degerlendirilmesi ve Ticaretlestirilmesine 
Yönelik Faaliyetlerin Yönlendirilmesi  

• Küçük Isletme AR-GE Faaliyetlerinin Bir Veri Tabani Haline Getirilerek Internet 
Ortaminda Ilgili Taraflara Duyurulmasina Yönelik Çalismalarin Yürütülmesi  

• TEKNO-NET Bilgi Aginin Küçük Isletmelere Uygulanmasi ve Izlenmesi  
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ISLETME GELISTIRME MERKEZLERI  
• Tek Adimda Bilgilendirme ve Yönlendirme  
• Yatirim Rehberligi/Proje Profilleri (Ticari, Endüstriyel)  
• Isletmelerarasi Gelistirme ve Destek Programlari Uygulama  
• Bilgi Temini ve Yayimi  
• Teknolojik Yenilikler Yayim Hizmetleri  
• Yönetim Danismanligi  
• Egitim Ihtiyaçlari Tespit ve Program Hedeflerine Uyumlu Egitim Programlari  
• ISO 9000 Kalite Standartlari/Kalite Güvence Sistemleri  
• Üretim Prosesleri Gelistirme ve Destekleri  
• Isletme Sorunlari Tespit, Teshis ve Çözümlere  
• Hedef Kitle Hizmet Öncelikleri Belirlem  
• LABORATUVAR MÜDÜRLÜKLERI  
• Laboratuvar Test, Analiz Hizmetleri.  
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KOSGEB DESTEKLERI  
 

Destek Orani  
(%)  

Destek Ödeme 
Türü  

Destegin Adi  
Yön. 
Mad. 

No 

Üst Limit 
(YTL)  

KÖY NY GY 

G
er

i 
Ö

d
e

m
e

si
z 
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er

i 
Ö

d
e

m
e

li
 Özel Hususlar  

1. Danismanlik ve Egitim Destekleri         

1.1. Danismanlik Destegi 5 15.000 80 70 60 X  

Gruplandirilmis Danismanlik 
Desteginde, Girisimciler ve Yeni 
Girisimciler için destekleme 
orani yöre farki olmaksizin 
%100’dür.  

1.2. Egitim Destekleri 6        

1.2.1.Genel Egitim Programlari   100 90 80 X  

N.Y. ve G.Y. illerinde süresi 6 
saate kadar olan egitim 
programlari %100 
desteklenebilir.  

1.2.2.Genel Girisimcilik Egitim 
Programlari/Genç Girisimci 
Gelistirme Programlari 

     X  

Genel Girisimcilik Egitim 
Programlari /Genç Girisimci 
Gelistirme Programlari 
giderlerinin tamami KOSGEB 
tarafindan karsilanacaktir. 

1.2.3.Özel Egitim Destegi  6.000 80 70 60 X   
2. Teknoloji Gelistirme ve Yenilik  
Destekleri 7        

2.1.Teknoloji Arastirma ve 
Gelistirme Destekleri         

 200.000 80 80 80  X 

Teminat karsiligi temin edilecek 
olan geri ödemeli destek, proje 
süresi bitimini müteakip; ilk 12 
ay ödemesiz dönemden sonra, 
24 ayda 3’er aylik esit taksitler 
halinde geri ödenir  

2.1.1. Malzeme, Teçhizat ve 
Prototip Üretimi ile Ilgili Giderler ve 
Deneme Amaçli Hammadde Temini 
Destegi 

 50.000 50 50 50 X  
Finansal Kiralama yolu ile 
temin edilmesi halinde finansal 
kiralama gideri için verilir. 

 50.000 80 80 80  X 

Teminat karsiligi temin edilmesi 
halinde, destek ödemesini 
müteakip; ilk 12 ay ödemesiz 
dönemden sonra, 12 ayda 3’er 
aylik esit taksitler halinde geri 
ödenir. 

2.1.2. Kalite Gelistirme ve 
Teknolojik Donanim Destegi 

 15.000 50 50 50 X  
Finansal Kiralama yolu ile 
temin edilmesi halinde finansal 
kiralama gideri için verilir. 

2.1.3. Danismanlik Destegi  20.000 80 80 80 X   
2.1.4. Ar-Ge Sonuçlarini Yayinlama 
Destegi  3.000 80 80 80 X   

2.1.5. Teknopark Kira Destegi  20.000 80 80 80 X   

2.1.6. Islik Tahsisi        

Isliklerle ilgili genel gider 
maliyetlerinin her yil basinda 
Merkez Kurullarinca belirlenen 
bir miktari, Isletmelerden genel 
giderlere katilim payi olarak 
tahsil edilir. 
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Destek Orani  
(%)  

Destek Ödeme 
Türü  

Destegin Adi  
Yön. 
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No 
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2.1.7. Yurtdisi Kongre, Konferans, 
Panel, Sempozyum,Toplanti, 
Teknoloji Fuarlarina Katilim Destegi 

 5.000 80 80 80 X   

2.2. Sinai Mülkiyet Haklari Destegi 8        

2.2.1. Patent Belgesi   *6.000 
**10.000 70 70 70 X  

2.2.2. Faydali Model Belgesi   *6.000 
**10.000 70 70 70 X  

2.2.3. Endüstriyel Tasarim Tescil 
Belgesi  *6.000 

**10.000 70 70 70 X  

2.2.4. Entegre Devre Topografyalari 
Tescil Belgesi 

 
 
 

*6.000 
**10.000 70 70 70 X  

*Yurtiçinden alinacak belgeler 
için verilecek üst limit 
** Yurtdisindan alinacak 
belgeler için verilecek üst limit 

3. Bilisim Destekleri         
3.1. Bilgisayar Yazilimi Destegi 9 8.000 50 50 50 X   
3.2. E-Ticarete Yönlendirme 
Destegi 10        

3.2.1. Altyapi Destegi  3.000 100 100 100 X  Sinerji Odaklarina verilir. 

3.2.2. E-Ticaret Destegi  *2.000 
**4.000 50 50 50 X  

*Ulusal e-ticaret portallarinda 
yer alacak isletmelere,  
**e-dis ticaret portallarinda yer 
alacak isletmelere verilir  

4. Kalite Gelistirme Destekleri         
4.1. Genel Test, Analiz ve 
Kalibrasyon ve CE Isaretlemesine 
Iliskin Test ve Analiz Destegi 

11 30.000       

4.1.1. Genel Test, Analiz ve 
Kalibrasyon Destegi  10.000 70 60 50 X   

4.1.2. CE Isaretlemesine Iliskin Test 
ve Analiz Destegi  20.000 70 60 50 X   

 
5. Pazar Arastirma ve Ihracati 
Gelistirme Destekleri         

5.1. Yurtiçi Sanayi Fuarlarina Katilim 
Destegi 12        

5.1.1.Sanayi Ihtisas Fuarlari  

*60 
 

** 40 
 

60 60 60 X  

En az 6 m2 / isletme, en fazla 
24 m2 / isletme 
toplam fuar alaninin % 30’unu 
asmamak kaydi ile en fazla 
1.000 m2’dir. Kapali Alanlar için 
100 YTL, Açik Alanlar için 67 
YTL’yi geçmeyen fuarlar için 
verilir. 
*Kapali Alan m2 bedeli 
** Açik A lan m2 bedeli 

5.1.2.Genel Sanayi Fuarlari  

*30 
 

**20 
 

50 --- --- X  

Sadece K.Ö.Y. illerinde 
düzenlenecek fuarlar için 
verilecek olan bu destekte; en 
az 6 m2 / isletme, en fazla 24 
m2 / isletme, toplam fuar 
alaninin % 20’sini asmamak 
kaydi ile en fazla 600 m2’dir. 
Kapali Alanlar için, 60 YTL, Açik 
Alanlar için 40 YTL’yi geçmeyen 
fuarlar için verilir. 
* Kapali Alan m2 bedeli  
**Açik Alan m2 bedelidir. 
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Destek Orani  
(%)  

Destek Ödeme 
Türü  

Destegin Adi  
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5.2. Yurtiçi Uluslararasi Sanayi 
Ihtisas Fuarlarina Katilim Destegi 13 100 70 70 70 X  

En az 6 m2 / isletme, en fazla 
24 m2 / isletme 
toplam fuar alaninin % 40’ini 
asmamak kaydi ile en fazla 
1.500 m2’dir. Metrekare ücreti 
143 YTL’yi geçmeyen fuarlar 
için verilir. 

5.3 Milli Katilim Düzeyindeki Yurtdisi 
Fuarlara Katilim Destegi 14        

5.3.1.Ürün Sergileme  300 65 65 65 X  

Bir isletme bu destekten ayni 
takvim yili içerisinde en fazla iki 
defa yararlanabilir  
En az 6 m2 / isletme 
En fazla 30 m2 / isletme, 
300 YTL m2 bedelidir.  

5.4. Milli Katilim Disindaki Yurtdisi 
Fuarlara Katilim Destegi 15        

5.4.1.Ürün Sergileme  300 60 60 60 X  

Isletmeler, bu destekten ayni 
takvim yili içerisinde; ayni 
ülkeye bir defa olmak üzere en 
fazla iki defa faydalanabilir. En 
az 6 m2 / isletme, 
 En fazla 30 m2 / isletme  
300 YTL m2 bedelidir. 

5.5. Tanitim Destegi 16 10.000 50 50 50 X   
5.5.1.Brosür, Katalog   3.000 50 50 50 X   
5.5.2.Etiket baskili CD  6.500 50 50 50 X   
5.5.3.Web Sayfasi Hazirlama  500 50 50 50 X   

5.6. Markaya Yönlendirme Destegi 17 20.000 50 50 50 X  

Yurtdisi marka tescil belgesi 
bedeli, periyodik dergi reklam 
giderleri, havayolu dergileri 
reklam giderleri, hava limani 
bilboard kira giderlerini kapsar 

6. Uluslar Arasi Isbirligi 
Gelistirme Destekleri         

6.1. Ihracat Amaçli Yurtdisi Is Gezisi 
(IYIG) Programi Katilim Destegi 18        

6.1.1.Ulasim  500 50 50 50 X  Gidis-dönüs ulasim gideri için 

6.1.2.Konaklama  70 50 50 50 X  Bu limit bir geceliktir. Toplam 4 
gece ile sinirlidir. 

6.2. Eslestirme Destegi 19 *8.500 50 50 50 X  
6.2.1. Temel Hizmetler  250 50 50 50 X  
6.2.2. Organizasyonel Hizmetler  1.250 50 50 50 X  
6.2.3. Danismanlik Hizmetleri  5.000 50 50 50 X  

6.2.4. Daimi Sergi/ Showroom 
Hizmetleri  **2.000 50 50 50 X  

* Isletmelere her bir Eslestirme 
Merkezi için ödenecek 
maksimum destek tutari 3.000 
YTL.’yi asamaz 
 
** Daimi Sergi/Showroom alani 
en fazla 6 m2 / isletme ve 
ürünlerin en az 6 ay süre ile 
sergilenmesi gerekmektedir. 

7. Bölgesel Kalkinma Destekleri         
7.1. Yerel Ekonomik Arastirma 
Destegi 20 15.000 80 70 60 X   

7.2. Ortak Kullanim Amaçli Makine-
Teçhizat Destegi 21        
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7.2.1. Makine-Teçhizat Destegi 
( Finansal Kiralama Gideri Için Geri 
Ödemesiz) 

 100.000 70 60 50 X  

Finansal kiralama giderleri 
destek tutari, Isletici Kurulus’ta 
ortak sayisinin 5’den fazla 
olmasi halinde ilave beher 
ortak Isletme için 
ORTKA/ORTLAB’larda:10.000 
YTL artirilir, ancak toplam 
destek tutari 150.000 (yüz elli 
bin) YTL’ yi geçemez. 

7.2.2. Makine-Teçhizat Destegi (Geri 
Ödemeli) 
 

 400.000 80 70 60  X 

Teminat karsiliginda geri 
ödemeli verilecek bu destekte, 
Isletici Kurulus’ta ortak 
sayisinin 5’den fazla olmasi 
halinde ilave beher ortak 
Isletme için ORTKA / 
ORTLAB’larda: 20.000 YTL 
artirilir, ancak toplam destek 
tutari 500.000 (bes yüz bin) 
YTL’ yi geçemez. 

7.3. Altyapi ve Üstyapi Uygulama 
Projesi Destegi 22 10.000 50 ----- --- X  

Yaptirilacak olan binalarin 
Üstyapi Uygulama Projesi için 
brüt kapali kullanim alaninin bir 
metrekaresine 3 (üç) YTL, KSS 
Altyapi Uygulama Projelerinde 
ise; KSS içindeki bir isyeri için 
150 (yüz elli) YTL’ye kadar 
proje destegi verilir. 

7.4. Nitelikli Eleman Destegi 
 

23 
 

 
       

7.4.1. Dört Yillik Yüksek Okul 
Mezunlari Için  

 
18.000 

 
80 70 60 

 
 
X 

 

4 yillik yüksek okul mezunlari 
tüm yörelerde desteklenir. 
Aylik üst limit 1.000 YTL’dir. 
(Destek kapsaminda; Özürlü, 
1. derece Sehit Akrabasi veya 
Gazilerin istihdam edilmesi 
durumunda tablodaki destek 
oranlari tüm yörelerde 10 puan 
artirilir.) 

7.4.2. Iki Yillik Yüksek Okul 
Mezunlari Için  12.600 80 ---- ---- X  

2 yillik MYO mezunlari, sadece 
K.Ö.Y.’lerde desteklenir. Aylik 
üst limit 700 YTL’dir. 

8. Girisimciligi Gelistirme Destekleri          
8.1. Yeni Girisimci Destegi 24        
8.1.1. Is Kurma  4.000 100 100 100 X   

8.1.2. Sabit Yatirim (Finansal 
Kiralama Gideri Için Geri Ödemesiz)  10.000 70 60 50 X  

Finansal Kiralama yolu ile 
temin edilmesi halinde, finansal 
kiralama giderleri için geri 
ödemesiz destek verilir  

8.1.3. Sabit Yatirim  (Geri Ödemeli)  40.000 90 80 70  X 

Teminat karsiligi temin edilmesi 
halinde, destek ödemesini 
müteakip; ilk 12 ay ödemesiz 
dönemden sonra, 24 ayda 6’sar 
aylik esit taksitler halinde geri 
ödenir. 

8.2. Is Gelistirme Merkezi Destegi  25 50.000 80 70 60 X  Isletme giderleri olarak, 
personel ve kira için verilir. 
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