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Nazariyat -Yazı Yayın Koşulları

1. Nazariyat dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup yıllık olarak yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe veya İngilizce
dillerinde gönderilebilir.

2. Nazariyat dergisine gönderilen yazılar, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere başka bir
basılı/elektronik mecraya sunulmamış olmalıdır. Böyle bir durumun tespiti halinde süreç iptal edilir. Makale sunum
ücreti iade edilmez.

3. Makaleler mail adresine (kucuktr@hotmail.com) gönderilmeli, dergi editörlüğü ile makale sunum ve değerlendirme
süreçlerine ilişkin tüm iletişim mail üzerinden gerçekleştirilmelidir. Telefonla bilgi verilmez.

4. Nazariyat dergisine sunulan makaleler öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulmakta, uygun
bulunan makaleler en az 2 hakeme sunulmaktadır.

5. Nazariyat’a gönderilen makalelerin hakemlik sürecine girip girmeyeceği iki hafta içinde sonuçlandırılır. Ön İnceleme
sonucunda iade edilmesine karar verilen makalelere ait makale sunum bedeli iade edilir

6. Yayın Kurulu tarafından incelenen makalelere uygun bulunduğu takdirde hakem/ler tayin edilmektedir.
Hakem/ler'den gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar/lar'dan düzeltme,
ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar/lar'a bildirilmektedir.

7. Gönderilen yazılar 1 satır aralıklı, paragraf aralığı önce  0 nk sonra 6 nk, tablo ve şekillerle birlikte en çok 25 sayfa, A4
veya A5 olmayıp Özel Boyut 16x24 cm  sayfası boyutunda, üst ve soldan 2 cm., alt ve sağdan 1,5 cm. boşluk olmalıdır.
Yazı 11 puntoda, Calibri, sola yaslı, Türkçe font kullanılarak hazırlanmalıdır. Şekil şartlarına veya dergi içeriğine
uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Nazariyat Dergisince hakemlere gönderilmeden yazar/lar'a iade edilir.

8. Nazariyat’a gönderilen makalelerin şekil, grafik ve tabloların derginin belirttiği formata uygun olması gereklidir.
Dipnotlar, grafikler ve tablolar olabildiğince atıf yapılan sayfada veya hemen devamında yer almalıdır. Metne konan
tablolar yazılım programı çıktısı olarak konmamalı, sonuçları yazar/lar kendileri tablo haline getirmelidir. Grafik, şekil
ve tablolar dergi yazım boyutunda olmalıdır.

9. Tablo ve makale isimleri üstte, şekil ve grafik isimleri altta yer almalıdır. Yazı büyüklüğü ve girintiler yazım kuralları
ile aynıdır.

10. Gönderilen bütün makalelerin başında, Türkçe başlık, Türkçe özet, İngilizce başlık, İngilizce özet yer almalıdır. Özet
kısımları 120-150 kelime arasında olmalıdır. Özetlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen
gösterilmelidir. Özet kısımlarının altında anahtar kelimeler (keywords) İngilizce ve Türkçe olarak yazılmalıdır. Özetlerde
kısaltma kullanılmamalıdır.

11. Nazariyat’a gönderilecek makaleler, yazar isimli ve isimsiz olmak üzere iki Word dosyası ile gönderilmelidir.

12. Yazar isimleri makale başlığının hemen altında yer almalı, kariyer, kurum, adres ve mail bilgileri dipnotta bu sırayla
verilmelidir.

13. Gönderilen makalelerde mutlaka, iki rakamlı düzeyde (örneğin; Q11) en az bir, en fazla üç adet jel (journal of
economic literature) sınıflaması yapılmalıdır. Makalenin konu başlığına göre seçilmesi gereken jel sınıflamaları için
http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html adresinden yararlanılabilir.

14. Tüm yazılar; Amerikan Psikologlar Birliği (American Psychological Association, APA) tarafından yayınlanan "The
publication manual of the American Psychological Association (5th edition), 2001" isimli kaynakta belirtilen yazım
ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır. Bu kaynak genelde üniversite kütüphanelerinde kolaylıkla bulunabilen bir
materyaldir ve yazım kuralları ile ilgili çok sayıda örnek bulunmaktadır.

15. Makalelerde Türk Dil Kurumu'nun (TDK yazım kılavuzu ve yazım kuralları örnek alınmalıdır. Detaylı bilgi için TDK'nın
web sayfasına bakınız: www.tdk.gov.tr . Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözlükler kullanılmalıdır.
Türkçe'de alışılmamış sözcükler kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilebilir.
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16. Metinde kaynaklara atıfta bulunurken isim (tarih) biçimine, kaynak gösterirken (isim, tarih: sayfa no) (Küçük, 2015:
327) biçimine uyulmalıdır. Birden fazla esere atıfta bulunuluyorsa aynı parantez içinde virgülle ayırmak suretiyle bütün
kaynaklar peş peşe yazılmalıdır. Ayna yazarın aynı yıldaki ikinci ve üçüncü eseri için (2010a) ve (2010b) biçiminde
harfler konmalıdır. Birden fazla yazarlı atıflarda eğer iki yazar varsa iki yazarın soy isimleri birlikte yazılmalı (Demir ve
Soylu, 2015: 45), üç ve daha fazla yazarlı atıflarda ise (Efe vd., 2015: 43) biçiminde gösterim esas olmalıdır.

17. Ayrıca makalenin sonunda Soy isim, isim, tarih, çalışma adı, yayınlandığı eser ve yer bilgilerinin bu sırayla yer aldığı
bir KAYNAKÇA hazırlanmalıdır.

Küçük, Orhan (2014) Lojistik İlkeleri ve Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Demirdöğen, Osman ve Küçük, Orhan (2011), Üretim Yönetimi, 2. Baskı, Ankara: Detay Yayınevi.

Fidan, Yılmaz ve diğerleri (2009), Sorulu Cevaplı Temel Dini Bilgiler, İstanbul: Mart Matbaacılık Yayınları.

Bayram, Güngör ve Şentürk, Suat Hayri (2003), “Hazar Enerji Kaynakları ve Bölge Ekonomileri Açısından Önemi”, Yakın
Dönem Güç Mücadeleleri Işığında Orta Asya Gerçeği, (67-90), Ankara: Gündoğan Yayınları. (Kitapta bölüm)

Karancı, Ahmet (Ed.) (1997), Farklılıkla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği,
Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Müellif: Saîd b. Ali el-Kahtânî (2009), Kitap ve Sünnet’ten Şifa Duaları (Çev.: M. Rahmi Telkenaroğlu), Tercüme ve
Tahric Çalışması, Konya: Hüner Yayınları.

Türkiye İstatistik Kurumu (1996), Küçük Ölçekli İmalat Sanayi İstatistikleri, Ankara: TÜİK Matbaası.

Dumlu,  Emrullah, (2010), “İslam’ın İlk Dönemlerindeki Uygulamalar Ekseninde Kamusal Bir Gelir Olarak Zekât”,
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 33, 91-116.

Cengiz, Ekrem ve diğerleri (2006), “Bütünleşik Kalite-Çevre Yönetim Sistemi”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(1),
247-265.

Şimşek, Selami (2005), “Keşanlı Süleyman Zâtî ve XVIII. Asırda Celvetîlik”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Güllüpunar, Hasan (2010), “Halkla İlişkiler Sosyal Sorumluluk İlkesi: Kamu Kuruluşları Yaklaşımı Bakımından Konya
Büyükşehir Belediyesi Örnekleri”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 1(1),
http://sbedergi.gumushane.edu.tr/sayi1ocakk.html,  (12.12.2011).

Yayla, Yıldızhan (1991), “Anayasa” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içinde, 3, (164-194), İstanbul: Türkiye
Diyanet Vakfı.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (2011), T.C. Resmi Gazete, 6111, 25 Şubat
2011.

Kılıç, Adem - Şafak, Burhan Asaf (Yapımcı), Kılıç, Adem (Yönetmen) (2011), Sümela’nın Şifresi Temel, Türkiye: Üçgen
Yapım Evi.

18. Nazariyat’a gönderilen ve hakemlik sürecine giren makalelerin sunum ücreti, makale yayımlansın-yayımlanmasın
iade edilmez.

19. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur.

20. Dergide yayımlanması kabul edilen ve yayımlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları
Nazariyat’a aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
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Year: 2017 Winter Volume: 2 Number:2 ss: 7-14

Girişimci Sağlığı İle Girişimcilik Düzeyi İlişkisi:

TR 82 Bölgesinde Bir Uygulama*

1Özge KARTAL/İşletme Yüksek Lisans Öğrencisi

okartal@kastamonu.edu.tr
2Okan Ay/İşletme Yüksek Lisans Öğrencisi

okanay@ogr.kastamonu.edu.tr

ÖZET
Girişimcilik düzeyi; bir girişimcinin alması gereken sorumluluklarını ne derece taşıdığı, kararlarını alabilme
derecesi ve riskleri ne derece kendisi üstlendiğini anlamak için geliştirilen bir kavramdır. . Girişimcinin kişilik
özellikleri olarak temelde, risk alma, hızlı karar verme ve kararlılık olarak bilinmekte olup; girişimcilik düzeyi
ile girişimci sağlığı arasında bir ilişkinin olacağı değerlendirilmektedir.

Bu çalışmanın temel amacı, girişimci sağlık durumu ile girişimcilik düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu
çalışma, TR 82 bölgesinde Toptancılar Sitesinde yapılmış, veriler yüz yüze anket yöntemiyle toplanmış, SPSS
programında Anova ve Korelasyon analizi yapılmıştır.

Çalışmanın sonucunda girişimci sağlığı ile girişimcilik düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Bu çalışma sonucunda elde edilen bulguların; ilgililere, işletmelere ve araştırmacılara yol göstermesi
beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Girişimci, Girişimci Sağlığı, Girişimcilik Düzeyi

JEL Kodu: M13

The Relationshıp Between Entreprencurs’ Healt And Entrepreneurship Level And Entrepreneurship
Tendency: An Application In TR 82 Regıon

Abstract

* Bu makale, özet olarak III. Uluslararası Kafkasya Ortaasya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi’nde sunulmuş ve bildiri
özetleri kitabında basılmıştır.
1 Kastamonu Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Öğrencisi/okartal@kastamonu.edu.tr
2Kastamonu Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Öğrencisi/okanay@ogr.kastamonu.edu.tr
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Entrepreneurship constitutes of setting up of an company, taking risks and carrying out related processes.
Entrepreneurship level can be defined as having the essential responsibilities an entrepreneur should have.
It is related with the degree of decision-making and how much he takes the risks of these responsibilities.
The personel traits of an entrepreneur is the ability to make rapid decisions, having entrepreneurship
ambition and achievement desire.

The essential aim of this study is to investigate the relationship between entrepreneur’s health status and
entrepreneur’s entrepreneurship level .This study is made in TR 82 region in Kastamonu. Data is gathered
by face to face using questionnaires. The questionnaire is  analysed by SPSS program. Anova and
correlation analysis are used for evaluation.

Findings of the research show that there is a relationship between entrepreneurs’ health, entrepreneurship
level. It is hoped that the results of this research will help to the companies and academicians.

Key words: Entrepreneurship,  Entrepreneurs’ Health, Entrepreneurship Level

1. TEORİK ÇERÇEVE

Girişimci veya müteşebbis, çevresindekileri görebilen, ihtiyaçların farkında olan, risk alan, yeniliklere daima
açık ve yenilikçi düşünebilen kişilerdir. Girişimci, mevcut ya da potansiyel iş gücü, sermaye ya da diğer
girdileri mal veya hizmet üretmek için kullanabilen topluma yaralı ve refahı yükselten kişi olarak da
tanımlanır (Bozkurt, 2006: 94).

Diğer bir tanımla girişimci; kar sağlamak amacıyla yeni bir ürün yada yeni bir iş kurmak için emeğini, vaktini
ve sermayesini riske atan kişidir (Ferrell, vd., 2017: 17).

Girişimcinin kişilik özellikleri; yenilikçi düşünebilen, çalışma motivasyonun yüksek tutan, kararlarında tutarlı,
sosyal ilişkileri kuvvetli, sözlü ya da yazılı iletişimini etkili kullanabilen, işini isteyerek ve severek yapan, grup
çalışmasında yer alabilen, zamanı verimli ve en etkili şekilde kullanabilen, değişime açık olan, zamanı
kontrol edebilen, ikna yeteneğinin yüksek olması ve güvenilir olabilen, açık bir vizyona sahip ve özel
yaşantısı ile çalışma yaşantısı arasında denge kurabilen bir kişiliğe sahip olması gerekmektedir (Yıldırım, vd.,
2011: 193).

Girişimcilik; çevresel durumlardan yararlanarak fırsatları değerlendirebilmek, bu fırsatları projelere
dönüştürebilmek, bu projeleri hayata geçirerek mal veya hizmet üretebilmek ve insanların yaşamlarını
kolaylaştırma becerilerine sahip olabilmektir. Girişimcilik üç temel kaynağa dayanır; girişimcinin kendi gücü
ve enerjisi, sermeye ve iletişimde bulunduğu insanlardır (Bozkurt, 2006: 94). Girişimcilik düzeyi; bir
girişimcinin sorumluluk alabilme düzeyi, kararlarını ne derece verebildiği ve bu kararları uygulayabildiği,
temel faaliyetlerini ne derecede yürütebildiğini anlamak için geliştirilen bir kavramdır (Küçük, 2016: 820).

Girişimci sağlığı ise; genel sağlık tanımda olduğu gibi girişimcinin fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik olarak
kendisini iyi hissetmesi, iyilik durumu, bedenen ve ruhen kendisinin bir rahatsızlık duymaması, sosyal
anlamda da kaliteli ve verimli ilişkiler içinde olması durumudur (Küçük, 2016: 820).

3. YÖNTEM VE ARAŞTIRMA MODELİ

Çalışmanın temel amacı; girişimcinin sağlık durumu ile girişimcilik düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Araştırma, Kastamonu TR 82 Bölgesinde Toptancılar sitesindeki girişimciler üzerinde yapılmış olup;
araştırmanın ana evrenini bu girişimciler oluşturmaktadır. Çalışmada ana kütlesinin tamamına 120 kişiye
ulaşılmış olup, araştırmaya katılmak isteyen 54 kişiden yüz yüze anket yöntemiyle veriler toplanmıştır.
Ölçekler 5’li likert ölçeği olup; “kesinlikle katılmıyorum” ifadesinden “kesinlikle katılıyorum” (1’den 5’e)
biçimindedir.

Bu doğrultuda araştırmanın modeli Şekil 1.’deki gibi belirlenmiştir.
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H1

Araştırmanın modeli Şekil 1’de gösterilmiştir. Şekil 1’de görüldüğü gibi modelde iki değişken yer almaktadır.
Bunlar; girişimci sağlığı, girişimcilik düzeyidir. Bu araştırmaya göre, bu iki değişkenin ilişkileri incelenecektir.
Girişimcilerin, fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik durumları,  girişimcilik düzeyi bakımından önemlidir. Bu
nedenle girişimcilik; uzun süre çalışabilmeyi, doğru kararlar alabilmeyi, çevresiyle ve çalışanlarıyla iyi ilişkiler
içinde olmayı gerektirir (Küçük,2016: 820). Araştırmada girişimci sağlığı ile girişimcilik düzeyi ilişkisini
literatürdeki bir ölçekten (Küçük, 2016) yararlanılmıştır.

Bu doğrultuda araştırmanın hipotezi bu şekilde belirlenmiştir.

H1: Girişimci sağlığı ile girişimci düzeyi arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Küçük (2016) “Girişimci Sağlığı ile Girişimcilik Düzeyi ve Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: TR90’da Bir Küçük Sanayi
Sitesi Uygulaması” başlıklı makalesinde aralarındaki ilişki araştırılmıştır. Bu çalışmasında, TR 90 Bölgesinde
küçük bir sanayi sitesinde 34 kişi üzerinde uygulanmıştır. Yüz yüze anket yöntemi kullanılmış olup, ölçekleri
girişimcinin sahip olması nitelikler göz önüne alınarak geliştirilmiştir. Çalışma sonucuna göre; girişimci sağlığı
ile girişimcilik düzeyi ve eğilimi arasında pozitif bir ilişki; girişimcilik düzeyi ve girişimcilik eğilimi arasında da
pozitif bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Bu çalışmada, girişimci sağlığı, girişimcilik eğilimi ve girişimcilik
düzeyi ölçeklerinde güvenirlilik analizi (Cronbach's Alpha), KMO Değeri ve Faktör Analizi yapılmıştır. Ayrıca,
bu üç değişkenin aralarındaki ilişkiyi ölçmek için Anova ve Korelasyon Analizinden yararlanılmıştır.

4. BULGULAR

Bu araştırma kapsamında, elde edilen veriler güvenirlik ve geçerlilik analizi ile test edilerek veriler üç
değişken üzerinde ayrı ayrı tablolar halinde gösterilmiştir. Girişimcilik düzeyi bulguları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Girişimcilik Düzeyi Bulguları

Faktör ve Değişkenler Faktör
Yükü

Öz değer Varyans
Açıklama
Oranı (%)

Cronbach
Alfa

Ortalama KMO
değeri

Kendi işimi yapıyorum 4,440

74,487 ,854

3,63

,615

İşletmeyi/şirketi
yönetiyorum 1,958 3,70

Pazarlama, üretim ve
finans işlevlerinden en az
birini ben yürütüyorum

1,051 3,74

İşle ilgili riskleri üstlenmiş
durumdayım. ,797 4,15

Girişimci
Sağlığı

Girişimcilik
Düzeyi
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İşle ilgili sorumluluk bana
aittir. ,632

7,449

4,22

Gerek duyarsam başka
bir yatırım yapabilirim. ,561 3,41

Kararları kimseye
danışmadan alabilirim. ,315 3,37

Finansal olarak
başkalarından
bağımsızım.

,116 3,44

İnsanlara fikirlerini sorma
zorunluluğum yok. ,072 2,93

Gerekirse dış kaynak
kullanırım (Borç) ,059 3,11

Tablo 1’den görüldüğü üzere, tüm ifadelerin faktör yükleri 0,5’in üzerinde olduğu için ölçekler kararlı kabul
edilebilir ve analize uygun olduğu görülmektedir. Girişimcilik düzeyi ölçek sorularında; İnsanlara fikirlerini
sorma zorunluluğum yok ortalaması düşük çıkmıştır. Diğerlerine olumlu cevap verilmiştir. Cronbach Alfa
Katsayısı ise; 1 ile 0,80 arasında ise ölçek yüksek derecede güvenilir olduğuna karar verilmiştir (Küçük, 2016:
231-232). Bu çalışmada ise, girişimcilik düzeyi Cronbach Alfa Katsayısı ,854 olarak saptanmıştır. KMO değeri
0,60’ın üzerinde olması araştırmanın yeterli olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada ise girişimcilik
düzeyinin KMO değeri 0, 615 olarak saptanmıştır. Girişimcilik düzeyinin  Özdeğeri ise 7,449 çıkmıştır.
Özdeğerinin 1’den büyük olması bu çalışmanın bilimsel olarak uygun olduğunu ve ölçeklerin geçerli ve
güvenilir olduğunu göstermektedir. Girişimcilik düzeyi soruların ortalaması 3’den büyüktür. Buradan
hareketle tüm soruların önem düzeyi ve girişimcilik düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 2, 3 ve 4 girişimci sağlık durumu bulgularını göstermektedir.

Tablo2. Fizyolojik Sağlık

Faktör ve Değişkenler Faktör Yükü Öz değer Varyans
Açıklama
Oranı (%)

Cronbach Alfa Ortalama KMO
değeri

Yürürken, hiç bir
güçlük çekmiyorum ,946

4,125 74,214 ,877

3,93

,768

Günlük aktivitelerimi
yerine getirirken
zorlanmıyorum

,869 3,63

Ağrı veya
rahatsızlarım yok ,840 3,74

Kalıcı sağlık sorunum
yok ,776 3,63

Düzenli kullandığım
ilaç yok ,668 3,78

Spor yaparım. ,540 3,07
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Kendimi enerji dolu
hissediyorum. ,398 3,67

Tablo 3. Psikolojik Sağlık

Faktör ve Değişkenler Faktör Yükü Öz değer Varyans
Açıklama
Oranı (%)

Cronbach Alfa Ortalama KMO
değeri

Endişeli/kaygılı
değilim. 4,906

6,097 76,207 ,894

3,44

,776

Moralim düzgündür. 1,191 3,52

Streslerimle baş
edebilirim. ,575 3,63

Öfkemi kontrol
edebilirim. ,485 3,48

Dikkat bozukluğum
yoktur. ,391 3,67

Belirgin
unutkanlıklarım
yoktur.

,203 3,41

Hayatı zevkli
bulduğumu
söyleyebilirim.

,165 3,85

Madde bağımlılığım
yoktur. (sigara
dışında)

,084 4,33

Tablo 4. Sosyolojik Sağlık

Faktör ve Değişkenler Faktör Yükü Öz değer Varyans
Açıklama
Oranı (%)

Cronbach Alfa Ortalama KMO
değeri

Yaptığım işi
seviyorum. ,972

4,683 74,352 ,847

4,37

,776

Bir araya geldiğim
arkadaşlarım var. ,920 4,11

Kulüp veya derneğe
üyeyim/sıcak bakarım. ,896 2,89

Gönüllü sosyal
aktivitelere
katılmaktan keyif
alırım.

,891 3,48

Arayan, ziyarete gelen
arkadaşlarım var. ,686 4,26

Nazariyat
Year 2017 Winter - Volume 2, Number 2

Girişimci Sağlığı İle Girişimcilik Düzeyi İlişkisi: 
TR 82 Bölgesinde Bir Uygulama (pp. 7-14)

Özge KARTAL, Okan AY



12

Akraba ve yakınlarımı
ziyaret ederim. ,672 4,11

Evliyim/ Aileme
zaman ayırırım. ,236 3,70

Hediye alırım/veririm. ,290 3,70

Tablo 2, 3, 4’te görüldüğü üzere girişimci sağlık durumları ile ilgili ifadelerin faktör yükleri, öz değerleri,
güvenirlik değerleri yüksek ve veriler analize uygundur. Fizyolojik sağlık, psikolojik sağlık ve sosyolojik
sağlığın girişimcilik açısından öneminin yüksek olduğu saptanmıştır. Ölçekte Boy/Kilo oranı da yer
almaktadır. Fakat bu konuda veri alınamamıştır. İş yoğunluğundan dolayı bu bilginin takip edilememesi,
sağlığına dikkat etmeleri hususunda bir takım eksiklikleri olduğunu göstermektedir. Fizyolojik, psikolojik ve
sosyolojik sağlıkla ilgili ortalamalar 3’den büyük olduğu görülmekte ve önem düzeylerinin yüksek olduğu
ortaya çıkmaktadır.

Tablo 5. Girişimci Sağlığı ile Girişimcilik Düzeyi İlişkisi

Değişkenler Girişimcilik Düzeyi Girişimci Sağlığı

Girişimcilik
Düzeyi 1

Girişimci Sağlığı ,234 1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tablo 5’te girişimci sağlığı ile girişimcilik düzeyi arasındaki ilişki gösterilmiştir. Girişimci sağlığı ile girişimcilik
düzeyi arasında aynı yönlü fakat zayıf bir ilişki söz konusudur (r=0,234). Bu çıkan sonuca göre; bu iki
değişkenin aralarda güçlü olmayan fakat anlamlı bir ilişki olduğu İfade edilmektedir (Küçük,2016: 250).

Tablo 6.Girişimci Sağlığı-Girişimcilik Düzeyi Ortalaması

Sum of
Squares

df Mean
Square

F Sig.

Between
Groups

Within
Groups

Total

25,493

13,300

38,793

19

34

53

1,342

,391

3,430 ,001

Tablo 6’daki girişimcilik sağlığı ile girişimcilik düzeyi Anova sonuçları doğrultusunda (p<0,001); “H1: Girişimci
sağlığı ile girişimci düzeyi arasında anlamlı bir ilişki vardır” hipotezi kabul edilmiştir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Girişimci özelliği taşıyan, kendi işini kuran, yeni girişimlerde bulunmak isteyen kişiler fizyolojik, psikolojik ve
sosyolojik açıdan sağlık durumlarının iyi olduğu görülmüştür. Yeni ürünler üretmek, yeni pazarlara açılmak,
yeni girişimlerde bulunmak için girişimcilerin sağlığı ile doğru orantılı olarak artış göstermektedir.
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Girişimci sağlığı ile girişimcilik düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bireyin kendi işini
kurması, bu işini ilerletmesi, yani pazarlar ve yeni ürünler geliştirmesi için önce kendi sağlığıyla birebir
ilgilenmesi gerekmektedir. Bunlardan hareket ederek, yeni iş kuracak girişimciler için; fiziksel ve ruhsal
olarak sağlıklı olması, öfkesini kontrol edebilmesi, stresle başa çıkabilmesi, çevresindeki ve çalışanlarıyla iyi
iletişim kurabilmesi, sosyal ilişkilerinin kuvvetli olması, sivil toplum faaliyetlerine katılması, sosyal projelerde
yer alması, vb. koşullara dikkat etmeleri gerekmektedir. İnsanların kendi işini yapması ve bu işte ilerlemeleri
için önce sağlıklarına dikkat etmeleri daha sonra istekli ve kararlı olmaları gerektiği görülmektedir.

Küçük (2016) “Girişimci Sağlığı ile Girişimcilik Düzeyi ve Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: TR90’da Bir Küçük Sanayi
Sitesi Uygulaması” başlıklı makalesinde aralarındaki ilişki araştırılmıştır. Küçük (2016)’nın çalışmada da
görüldüğü gibi aralarında anlamlı biri ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada çıkan sonuçlara göre; bu
üç değişkenin de birbirleriyle anlamlı bir ilişki olduğu açıkça görülmüştür. Bu çalışmaların farklı sektörlerde
yapılması girişimciler açısından önemli olacağı düşünülmekte olup; girişimcilikle ilgili literatür incelendiğinde
bu çalışmanın da araştırmacılara yol gösterici olması bakımından önemli olduğu görülmekte ve ileriki
araştırmalarda katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

Buradan çıkan sonuçlara göre ise;

Girişimcilerin fiziksel, psikolojik, sosyolojik olarak belli bir yeterliliklere sahip olmak, işin gerektirdiği fiziksel
yetkinlikler, ruhsal olarak; stresle başa çıkma, öfkeyi kontrol etme, çevresiyle ve çalışanlarıyla iyi iletişim
içinde olmak, sivil toplum faaliyetlerinde görev almak gibi şartları taşımaları gerektiği önerilmektedir.

Sağlıklı olmalarına rağmen girişimcilik eğilimi gösteremeyen bireylerin, farklı sektörlerde araştırılıp; konu ile
ilgili eksiklikler belirlenip, gerekli önlemler ve öneriler araştırılabilir. Buda girişimciliğin artmasına ve
araştırmacılara girişimcilik açısından yol gösterici olması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.
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NAZARİYAT

Year: 2017    Winter Volume: 2 Number: 2 ss: 15-22

KENTSEL LOJİSTİK VE LOJİSTİK KÖY PERFORMANSLARININ ÖNEM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ:
KASTAMONU ÖRNEĞİ*

ÖZET

Kentsel lojistik; şehirlerin altyapı ve diğer olanaklarını lojistik açıdan değerlendirmek üzere geliştirilmiş bir
kavram olup, lojistik köy ise taşıma, dağıtım, yükleme-boşaltma, depolama, elleçleme ve ilgili lojistik
faaliyetlerin yerine getirildiği, lojistik modları arasında düşük maliyetli, hızlı, güvenli, aktarma alan ve
donanımlarına sahip organize alanlardır.

Araştırmanın amacı kentsel lojistik ve lojistik köy performanslarının önem düzeyinin belirlenmesi ve
aralarında ilişki olup olmadığının incelenmesidir.

Araştırma Kastamonu il merkezinde bulunan toptan ticaret yapan işletmeler üzerinde yapılmış olup veriler
yüz yüze anket yöntemiyle elde edilmiştir. Elde edilen bulgular SPSS 23 programında güvenirlik ve geçerliği
test edilmiş, performans ifadelerinin önem düzeyleri belirlenmiş ve kentsel lojistik performansı ile lojistik
köy performansı arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Kentsel lojistik performans bulgularına göre
karayolu alt yapısının yeterli, demiryolu alt yapısının ise yetersiz olduğu; lojistik köy performans bulgularına
göre kent merkezine erişimin uygun ve karayolu alt yapısının yeterli olduğu sonuçlarına varılmıştır. Yapılan
korelasyon analizi sonucunda kentsel lojistik performansı ile lojistik köy performansı arasında anlamlı ve
pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Lojistik, Kentsel Lojistik, Lojistik Köy

JEL: R40

* Bu makale, özet olarak III. Uluslararası Kafkasya Ortaasya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi’nde sunulmuş ve bildiri
özetleri kitabında basılmıştır.
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Bu makale, III. Uluslararası Kafkasya ve Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresinde sunulmuş ve özet kitabında
basılmıştır.

ABSTRACT

Urban logistics; A concept developed to assess the infrastructure and other facilities of cities in terms of
logistics, Logistics village is a low cost, fast, secure, transfer area and equipped organisation area among the
logistic modes in which transportation, distribution, loading-unloading, storage, handling and related
logistics activities are performed.

The aim of the research is to determine the importance level of urban logistics and logistic village
performances and to examine whether there is a relation between them.

The research was carried out on wholesale trade enterprises located in Kastamonu city center and the data
were obtained by face to face survey method. The findings were tested for reliability and validity in SPSS 23
program, the importance levels of performance expressions were determined, and the relationship
between urban logistics performance and logistic village performance was examined. According to urban
logistics performance findings, the road infrastructure is adequate and the rail infrastructure is inadequate;
According to the findings of logistic village performance, it is concluded that access to the city center is
convenient and the road infrastructure is sufficient. As a result of the correlation analysis, it was
determined that there is a meaningful and positive relationship between urban logistics performance and
logistic village performance.

Key words: Logistics, Urban Logistics, Logistics Village

JEL: R40

1. GİRİŞ

Günümüzde kent nüfusunun artmasıyla mevcut kent planları yetersiz kalmakta ve sosyal, ekonomik,
çevresel, trafik, enerji tüketimi gibi çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Kentlerdeki yaşam kalitesinin artırılması, kent içinde faaliyet gösteren sektörlerin ve kentin rekabet gücünü
artırmak, lojistik teslimatların daha iyi ve verimli yapılabilmesini sağlamak, kaynakların kullanımını optimize
etmek, gecikmeleri ve maliyetleri en aza indirgemek, trafik sorunlarını azaltmak, çevre kirliliğini önlemek,
mevcut yollar, araçlar ve iş gücü kullanımını en üst düzeye çıkarmak gibi amaçlar ile kentsel lojistik
kavramının önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

Kentsel lojistik; şehirlerin yükleme, boşaltma ve depolama kapasitesi ile ulaşım imkânları gibi lojistik
performans faktörleri bakımından öne çıkan güçlü yönleri ve fırsatları ile zayıf yönlerini ve tehditlerini
ortaya koyan, o yerleşim yerinin altyapı ve diğer olanaklarını lojistik açıdan değerlendirmek üzere
geliştirilmiş bir kavramdır (Küçük, 2016: 31).

Kentsel lojistik bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geleceğe yönelik yenilikçi çözümler sunmayı
amaçlar. Kentlerde karşılaşılan çeşitli problemler sebebiyle dağıtım ve ulaşım faaliyetlerinin etkin olarak
yapılamaması lojistik darboğazlara neden olmaktadır (Philippe, vd.,2013).

Kentsel lojistik performans faktörlerinin ve önem düzeylerinin belirlenmesi kentin gelişmişlik seviyesinin
açıklanması ve sorunların giderilmesi açısından önem taşımaktadır.

Kentsel lojistik performanslarının belirlenmesi ve sorunların giderilmesiyle uzun vadede şoförsüz araçlar,
otomatik sipariş sistemleri gibi teknolojilerin uygulanabilir hale getirilebilir. Bu sistemler iş gücünü azaltmak
ve teslimat sürelerini kısaltmak için kullanılabilir (Ministry of Communications and Information Singapore
Government).
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Farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin işlemlerini hızlı, kaliteli ve en az maliyetle gerçekleştirme
amaçlarına ulaşmayı sağlayacak bir diğer kavram ise lojistik köylerdir.

Lojistik köyler ulusal ve uluslararası taşıma, dağıtım ve ilgili lojistik faaliyetlerin yerine getirildiği, depolama,
bakım-onarım, yükleme-boşaltma, elleçleme (yeniden ambalajlama), paketleme gibi faaliyetleri
gerçekleştirme imkânları olan ve taşıma modları arasında düşük maliyetli, hızlı, güvenli, aktarma alan ve
donanımlarına sahip organize alanlardır (Erdumlu, 2006).

Lojistik köyler işletmelere daha esnek, entegre ve katma değerli hizmetler sunmaktadır. Lojistik faaliyetlerin
çeşitli lojistik modlar yardımıyla yapılması işletmelere malların daha verimli ve düşük maliyetle taşıma
avantajı sağlamaktadır.

2. AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEM

Araştırmanın amacı kentsel lojistik ve lojistik köy performanslarının önem düzeyinin belirlenmesi ve kentsel
lojistik performansı ile lojistik köy performansı arasında ilişki olup olmadığının incelenmesidir.

Kentsel lojistik ve lojistik köy performanslarının önem düzeylerini belirleyerek Kastamonu ilinin bu ölçütler
açısından üstün ve zayıf yönlerini ortaya koymak, çözüme yönelik hem hizmet hem de üretim işletmelerinin
faaliyetlerini artıracak öneriler getirmek araştırmanın önemini oluşturmaktadır.

Araştırma Kastamonu il merkezinde bulunan toptan ticaret yapan işletmeler üzerinde yapılmıştır.
Araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden yargısal örnekleme tekniği (Küçük, 2016: 98)
kullanılmış olup veriler yüz yüze anket yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırmada geri dönüş sağlanan 34 anket
formu değerlendirmeye alınmıştır.

Araştırma kapsamında Küçük (2017) tarafından geliştirilen Kentsel Lojistik ve Lojistik Köy Performans
ölçeklerinden yararlanılmıştır. Ölçek; 1 Tamamen Katılıyorum, 2 Katılıyorum, 3 Ne Katılıyorum Ne
Katılmıyorum, 4 Katılmıyorum ve 5 Tamamen Katılmıyorum olmak üzere beşli likert ölçeğine göre
hazırlanmıştır (Küçük,2016: 81-83). Kentsel lojistik performans ölçeği 18 ifadeden, lojistik köy performans
ölçeği ise 19 ifadeden oluşmaktadır.

Ölçek yardımıyla toplanan verilerin güvenirlik ve geçerliği test edilmiş, performans ifadelerine ilişkin ağırlıklı
ortalamalar bulunmuş ve kentsel lojistik ile lojistik köy performansı arasında ilişki olup olmadığını incelemek
amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma modeli Şekil 1’deki gibidir.

Şekil 1. Araştırma Modeli

Küçük (2017) tarafından yapılan kentsel lojistik performans faktörlerinin ve lojistik köy performans
faktörlerinin önem düzeylerinin belirlenmesi çalışmaları incelenmiş ve bu doğrultuda H1 hipotezi aşağıdaki
gibi belirlenmiştir.

H1: Kentsel lojistik performansı ile lojistik köy performansı arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır.

Kentsel Lojistik
Performansı

Lojistik Köy
Performansı

H1
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3. BULGULAR

Araştırma kapsamında Kentsel Lojistik ve Lojistik Köy Performans ölçeklerinden elde edilen verilerin geçerlik
ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Elde edilen Kentsel Lojistik Performansına ait bulgular Tablo 1’de ve
Lojistik Köy Performansına ait bulgular ise Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Kentsel Lojistik Performans Bulguları

Kentsel Lojistik
Performans Faktörleri

Faktör
Yükü

Öz
değer

Varyans
Açıklama
Oranı(%)

Cronbach
Alfa

Ortalama KMO
değeri

1. Çoklu lojistik altyapısı
yeterlidir.

,616

3,585 83,604 0,853

2,71

,383

2. Demiryolu altyapısı
yeterlidir.

,789 4,06

3. Denizyolu altyapısı
yeterlidir.

,898 3,38

4. Depolama alanları
yeterlidir.

,819 3,06

5. Ekonomik büyüklük
uygundur.

,823 2,94

6.Elleçleme (yeniden
ambalajlama) kapasitesi
yeterlidir.

,865 3,26

7. Havayolu altyapısı
yeterlidir.

,855 3,24

8. İhracat ithalat rakamları
yeterlidir.

,851 3,47

9. Kalifiye işgücü
yeterlidir.

,602 3,24

10. Karayolu altyapısı
yeterlidir.

,820 2,41

11.Lojistik maliyetler
uygundur.

,678 3,09

12. Lojistik yetkinlik
yeterlidir.

,635 3,06

13. Nüfus miktarı uygun
büyüklüktedir.

,637 2,74

14. Sigorta hizmetleri
yeterlidir.

,866 2,62

15. Şehirleşme planı
yeterlidir.

,703 3,26

16. Teknolojik altyapı
yeterlidir.

,708 3,18

17. Trafik yoğunluğu
uygundur.

,795 2,97

18. Yükleme kapasitesi
yeterlidir.

,867 3,09

Tablo 1’de görüldüğü gibi Kaiser-Meyer Olkin (KMO) değeri 0,383 olarak bulunmuştur. Bu değer 0,4’e
oldukça yakın olduğu için örneklemenin yeterli olduğu ve araştırma verilerinden anlamlı faktörler elde
edilebileceğini göstermektedir. Tüm ifadelerin faktör yükleri 0,5’in üzerinde ve öz değerleri 1’den büyük
olması ifadelerin analizde kullanılmak için uygun olduğunu göstermektedir. Cronbach alfa katsayısı 0,853
olarak bulunmuştur. Bu değer 0,80’den büyük olduğu için ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu
göstermektedir (Küçük, 2016: 226-232). Varyans açıklama oranı ise %83,604 düzeyindedir.
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Araştırma sonuçlarına göre demir yolu altyapısının önem düzeyi 4,06 olarak bulunmuştur. Bu değer 3,67-
5,00 düşük önem aralığında olduğundan demir yolu alt yapısının yetersiz olduğu sonucuna varılmaktadır
(Küçük,2016:239). En yüksek önem yüzeyine sahip karayolu alt yapısının da yeterli olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Lojistik Köy Performans Bulguları

Lojistik Köy Performans
Faktörleri

Faktör
Yükü

Öz
değer

Varyans
Açıklama
Oranı(%)

Cronbach
Alfa

Ortalama KMO
değeri

1. Çoklu lojistik altyapısı
yeterlidir.

,905

2,742 85,094 0,836

3,06

,354

2. Demiryolu altyapısı
yeterlidir.

,968 4,06

3. Denizyolu altyapısı
yeterlidir.

,898 3,38

4. Depolama alanları
yeterlidir.

,774 3,12

5. Ekonomik büyüklük
uygundur.

,778 3,00

6. Elleçleme (yeniden
ambalajlama) kapasitesi
yeterlidir.

,886 2,88

7. Havayolu altyapısı
yeterlidir.

,698 3,21

8. Hinterland(Ard bölge-
limanın gerisindeki kara
sahası) genişliği yeterlidir.

,774 3,47

9. İhracat ithalat rakamları
yeterlidir.

,469 3,35

10. İşletmelerin ekonomik
yapısı yeterlidir.

,585 3,00

11. Kalifiye işgücü
yeterlidir.

,801 2,85

12. Karayolu altyapısı
yeterlidir.

,751 2,74

13. Kent merkezine erişim
uygundur.

,833 2,56

14. Lojistik maliyetler
uygundur.

,925 3,15

15. Lojistik yetkinlik
yeterlidir.

,528 3,09

16. Sigorta hizmetleri
yeterlidir.

,745 3,03

17. Şehirleşme planı
yeterlidir.

,665 2,79

18. Teknolojik altyapı
yeterlidir.

,679 2,97

19. Yükleme kapasitesi
yeterlidir.

,570 2,79

Tablo 2’de görüldüğü gibi Kaiser-Meyer Olkin (KMO) değeri 0,354 olarak bulunmuştur Bu değer 0,4’e
oldukça yakın olduğu için örneklemenin yeterli olduğu ve araştırma verilerinden anlamlı faktörler elde
edilebileceğini göstermektedir.  “İhracat ithalat rakamları yeterlidir” ifadesi dışında diğer ifadelerin faktör
yükleri 0,5’in üzerinde ve öz değerleri 1’den büyük olması ifadelerin analizde kullanılmak için uygun
olduğunu göstermektedir. Cronbach alfa katsayısı 0,836 olarak bulunmuştur. Bu değer 0,80’den büyük
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olduğu için ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir (Küçük,2016:226-232). Varyans
açıklama oranı ise %85,094 düzeyindedir.

Araştırma sonuçlarına göre 2,56 ile önem düzeyi en yüksek olan “kent merkezine erişim uygundur”
ifadesidir. Kastamonu il merkezi dışına kurulabilecek bir lojistik köy projesinin kent merkezine erişiminin
uygun olması işletmelerin projeye destek vermeleri ve tercih etmeleri bakımından önem taşımaktadır.
Karayolu altyapısı ifadesinin önem düzeyinin de yüksek çıkması lojistik köy projesinin uygulanabilmesi için
yeterli olduğunu göstermektedir.

Kentsel lojistik performansı ile lojistik köy performansı arasında ilişki olup olmadığı korelasyon analizi ile
incelenmiştir. Analiz sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3. Kentsel Lojistik Performansı ile Lojistik Köy Performansı Arasındaki İlişki

Değişkenler Kentsel Lojistik Performansı Lojistik Köy Performansı
Kentsel Lojistik Performansı 1
Lojistik Köy Performansı ,585* 1

Analiz sonucunda kentsel lojistik performansı ile lojistik köy performansı arasındaki Pearson korelasyon
katsayısı 0,585 olarak bulunmuştur. Kentsel lojistik performansı ile lojistik köy performansı arasında anlamlı
ve pozitif bir ilişki vardır (Küçük, 2016:249-252). H1 hipotezi kabul edilmiştir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Kastamonu bulunduğu konum itibariyle önemli bir doğal lojistik alt yapıya sahiptir.

Araştırma kapsamında yararlanılan ölçeğin güvenirliği test edilmiş ve yüksek derecede güvenilir olduğu
görülmüştür. Araştırma verilerinden elde edilen bulgulara göre aşağıdaki çıkarımlarda bulunulmuştur.

İnebolu- Kastamonu- Çankırı, Kastamonu Havaalanı Yolu, Karabük- Kastamonu ve Kastamonu ile ilçeleri
arasında yapımı devam eden ve biten yol projelerinin ve 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nin açılmasıyla karayolu
alt yapısı açısından kentsel lojistik performansı yüksek olarak değerlendirilmiştir.

Araştırma bulgularından; deniz ve hava yolu lojistiklerinin, sınırlı kapasiteleriyle kentsel lojistik
performanslarının orta düzeyde olduğu, demiryolu alt yapısının çevre illerde bulunmasına rağmen yetersiz
olduğu görülmektedir.

Kastamonu, Samsun- Filyos arasında yaklaşık 500 km bir alanda bulunan İnebolu Limanı’na sahiptir. Batı
Karadeniz ve İç Anadolu hinterlandına hitap eden bu limanın daha aktif olarak kullanılması Kastamonu
ekonomisi açısından oldukça önemlidir.

Lojistik köy performans bulgularına göre kent merkezine erişimin uygun ve karayolu alt yapısının yeterli
olduğu sonuçlarına varılmıştır.

Kentsel lojistik performansı ile lojistik köy performansı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu
belirlenmiştir. Kentsel lojistik performans faktörlerinde yapılacak olan iyileştirmeler lojistik köy performans
faktörlerini olumlu yönde etkileyecektir.

Gelir kaynaklarının ve iş imkânlarının sınırlı olması, istihdam oluşturucu yatırımların bulunmayışı, eğitim ve
sağlık imkânlarındaki yetersizlikler sebebiyle dışa göç verme hızı bakımından ilk sıralarda yer alan kentin
lojistik faaliyetlerinin iyileştirilmesi için araştırma sonuçları ışığında; hava ve deniz yolu lojistik alt yapılarının
güçlendirilmesi, demir yolu lojistik alt yapısının kente ulaştırılması, elleçleme ve depolama alanlarının
oluşturulması, kent içi trafik düzenlemelerinin yapılması, kalifiye işgücünün artırılması, sigorta hizmetlerini
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iyileştirici tedbirlerin alınması, ihracat- ithalat rakamlarının yeterli hale getirilebilmesi için gerekli
bağlantıların kurulması gibi önerilerde bulunulabilir. Ayrıca kent sakinlerine, hizmet ve diğer sektörlerde
faaliyet gösteren işletmelere kentsel lojistik ve lojistik köy kavramlarının öneminin açıklanmasıyla
maliyetlerde azalma, verimlilik ve rekabet gücünde artış gibi avantajlar elde edilebilir.
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NAZARİYAT

AFET LOJİSTİĞİ PERFORMANSI FAKTÖRLERİNİN ÖNEM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ:

TR82 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA*

Okan AY*

Özge KARTAL**

ÖZET

Afet ve acil olaylara müdahale ederken müdahale ekipmanların ve araçların olay yerine hızlı ulaşmasına ve
müdahale verimliliğinin sağlanması toplumun hayat ve faaliyetlerinin tekrar eskiye dönmesinde afet
lojistiğinin önemi büyüktür.

Lojistik performansının belirlenmesi ve performans ölçülerine uygun olarak işlemlerin gerçekleştirilmesi,
afete müdahale hızı ve verimliliğinde son derece önemi arz etmektedir.

Bu çalışmanın amacı, afet lojistiği performansı faktörlerinin önem düzeylerinin belirlenmesi.

Bu çalışmada TR82 bölgesinde afet lojistiği konusunda sorumlu bir kurumda 20 personeline yüz yüze anket
yöntemiyle veriler toplanmıştır. Elde edilen bulgular SPSS 20.0 programında analiz edilmiştir.

Araştırma sonucunda Afet Lojistik Performansı ölçeği faktörlerinin önem düzeyi yüksek çıkmıştır

Anahtar Kelimeler: Afet Lojistiği, Lojistik Performansı

ABSTRACT

When disaster and emergency events intervene, intervention equipment and tools are quickly replaced,
and intervention efficiency is ensured, and returning to the life and activities of the community is a great
asset to disaster logistics.

* Bu makale, özet olarak III. Uluslararası Kafkasya Ortaasya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi’nde sunulmuş ve bildiri
özetleri kitabında basılmıştır.
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Determination of logistic performance and realization of operations in accordance with performance
measures are very important in the speed and efficiency of intervention.

The purpose of this study is to determine the importance levels of the disaster logistics performance
factors.

In this study, 20 personnel were gathered in face to face survey method in an institution responsible for
disaster logistics in the TR82 region. The findings were analyzed in the SPSS 20.0 program.

As a result of the research, Disaster Logistics Performance scale factors have high importance level.

Keywords: Disaster logistics, Logistics Performance

1.GİRİŞ

Toplum için hem maddi hem manevi kayıplar yaratan, normal hayatı durduran veya kesintiye uğratan
olaylara afet denir.

Performans, belirlenen koşullar dahilinde bir işin ya da görevin yerine getirilme düzeyi ya da davranış
biçimidir (Özdemir, 2007: 3)

Lojistik performansı, işletmelerin, kentlerin veya tedarikçilerin lojistik yetkinlikleri bakımından karşılaştırmalı
durumunu ortaya koyan değerler bütünüdür (Küçük, 2016: 142).

Afet lojistiği, olağanüstü durumlardan etkilenen, yardıma ihtiyacı olan ve yardıma muhtaç insanlara yardım
edebilmek için insanların, kaynakların, teknik imkanların ve bilginin toplanmasını kapsayan sistemler ve
süreçler olarak tanımlanmaktadır (Van, 2006: 475-489).

Afet ve acil durumlara müdahale ihtiyaç duyulacak tüm güç ve kaynakları ulusal ve yerel düzeyde
planlamak, bu güç ve kaynakların olay bölgesine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, müdahale
hizmetlerini ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu ana ve destek çözüm ortaklarının ve yerel
düzeyde sorumlu birimlerin görev ve sorumlulukları ile planlama esaslarını belirlemek üzere Afet ve Acil
durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği yayınlanmıştır.(Acar, 1992: 85-108).

2.ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMİ

Araştırmanın amacı, afet lojistiği performansı faktörlerinin önem düzeylerinin belirlenmesi.

Araştırma TR82 bölgesi Kastamonu ili İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne yapılmıştır. İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü 20 personeline yüz yüze anket yöntemiyle veriler toplanmıştır.

Araştırma kapsamında Küçük (2014) performans ölçeğinden yararlanılmıştır. Beşli likert ölçeğine göre
hazırlanmış olup 1’tamamen katılıyorum’dan 5 ‘tamamen katılmıyorum’ a doğru bir sıralamayı içermektedir
(Küçük, 2016: 81).

Elde edilen veriler istatiksel olarak analizleri SPSS 20.0 programında yapılmış, geçerlik ve güvenirlik test
edilmiş yapılmıştır.

3.BULGULAR VE ANALİZ

Araştırma kapsamında elde edilen bulgulardan, güvenirlik ve geçerliği test edilerek analiz edilmiştir.

Tablo 1de Lojistik performansı bulgularını vermektedir.

Tablo 1.Afet Lojistik Performansı Bulguları
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Faktör ve
Değişkenler

Fakt
ör
Yükü

Öz değer Var
yan
s
Açı
kla
ma
Ora
nı
(%)

Cronb
ach
Alfa

Ortalama KMO
değeri

İnovasyon
yönlülük

,833

4,596 34,
936

0,86

1,35

,658

Araçlar
iyileşmiştir

,829 1,35

Araçların hızı
iyileşmiştir

,794 1,70

Araçların
kapasitesi
iyileşmiştir

,940 1,80

Araçların sayısı
artmıştır

,915 1,45

Ulaşım
alternatifleri
artmıştır

,833 2,60

Ekipmanlar
iyileşmiştir

,851 1,80

Yollar iyileşmiştir ,791 2,70

Depolama
olanakları
iyileşmiştir

,705 1,95

Organizasyon
altyapısı
iyileşmiştir

,823 2,80

Sigorta
uygulaması
gelişmiştir

,797 3,85

Tablo 1 den görüleceği üzere tüm ifadelerin faktör yükleri 0,5’in üzerinde olduğu için ölçekler kararlı kabul
edilebilir ve analize uygun olduğunu görülmektedir. En yüksek faktör yüklerine sahip faktör ve değişkenler
0,940 araçların kapasitesi iyileşmiştir, 0,915 ile araçların sayısı artmıştır ve 0,851 ile ekipmanlar iyileşmiştir.
En düşük faktör yüklerine sahip faktör ve değişkenler 0,705 ile depolama olanakları iyileşmiştir, 0,791 ile
yollar iyileşmiştir ve 0,794 ile araçların hızı iyileşmiştir. Öz değer 4,596 çıkmış ve öz değerlerin 1 den büyük
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olması bu çalışmanın bilimsel olarak uygun olduğunu ve ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğunu
göstermektedir. KMO değeri 0,658 olarak bulunmuş ve KMO değeri 0,60’ın üzerinde olması araştırmanın
yeterli olduğunu göstermektedir. Cronbach alpha katsayısı 0,86 olarak saptanmış ve 0,80 ve 1 arasında ise
ölçek yüksek derecede güvenilir olduğu belirlenmiştir (Küçük,2016: 231-232).

4.SONUÇ VE ÖNERİLER

Lojistik performansında araçların, ulaşımın, ekipmanların vs. afete müdahale de hızlı ve verimli müdahale
etmelerine ve hayatın kısa sürede normale dönmesinde ilişkisinin güçlü olduğu sonucuna varılmıştır. Ölüm
ve yaraların kurtarılma olasılığı artmış ve daha yerinde ve hızlı müdahaleler ile sonuçlandırılmaktadır.

Araştırma verilerinden yola çıkarak afete müdahale de kullanılan araçların hızı, sigorta uygulaması
gelişmemiş, depolama olanakları yetersiz olduğundan bu araç ve uygulamaların geliştirilmesi lojistik
performansını arttıracaktır.

Küçük, Orhan ; Dilek, Serkan ; Küçük,Nurten (2016) ‘’ Afet Lojistiği Performansı Faktörlerinin Önem
Düzeylerinin Belirlenmesi” başlıklı makalesinde aralarındaki ilişki incelenmiştir ve aralarında anlamlı bir ilişki
ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; iki değişkenin de aralarında anlamlı bir ilişkisi ortaya çıkmıştır.

Akyol (2015) ‘’Afetlere Müdahale Eden Örgütlerde İşgören Tatmini İle Başarı Algısı İlişkisi: Afad Örneği’’
başlıklı yüksek lisans tezi aralarındaki ilişki incelenmiştir ve aralarında anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmanın diğer il afet ve acil müdürlüklerinde yapılması afet lojistik performansında yararlı olacağı
düşünülmektedir. Afetle ilgili literatür incelendiğinde bu çalışmanın araştırmacılara yol gösterici olup, ileriki
araştırmalarında katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
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ÖZET

Helal Lojistik; lojistik işlemleri gerçekleştirilirken siparişten depolamaya, sevkiyattan bilgi aktarımı ve
ödemeye, beraberinde konaklama hizmetlerinden yolcu taşımaya kadar her uygulamanın İslâmi kurallar
dikkate alınarak yerine getirilmesi biçiminde tanımlanabilir.

Dünya üzerinde de bölgesel olarak ülkemizde de farklı inançlarda insanlar yaşamakta olup, insan hak ve
hürriyetleri, bireysel özgürlükler ve din ve inanç özgürlüğü bağlamında insanların artan beklentilerinin
karşılanması büyük önem arz etmektedir.

İnanç ekseninde değerlendirildiğinde, yolcuların konaklama tesisine ulaşması esnasında sunulan
hizmetlerden, konaklama işletmelerinde sunulan hizmete varana kadar insanlar, beklentilerinin tam ve
eksiksiz olarak karşılanmasını, beklentilerine ötelemeden ve ötekileştirme olmaksızın cevap verilmesini
istemektedirler.

Yine satın alınan ürünlerin içeriği, hangi koşullarda üretildiği ve depolandığı, hangi ürünlerle bir arada
bulundurulduğu bilgisinin tüketici ile paylaşılması gerekmektedir.

Tüm bunların bir zorlamaya vardırmaksızın ve tüketici baskısına gerek kalmaksızın yapılması, insanlığın,
değer yargılarımızın ve önce insan anlayışının bir gereğidir.

Bu çalışmanın amacı; helal lojistik kavramına ülkemizde ilk olacak şekilde bir kavramsal çerçeve
oluşturulması ve bilimsel alt yapı hazırlanmasıdır.

Bu nedenle kavram, lojistik ilkeleri ve işlemleri kapsamında teorik olarak ele alınacak ve alt yapısı
oluşturularak çerçeve belirlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Helal lojistik, lojistik karması, helal lojistik bileşenleri

JEL KODU: R40
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GİRİŞ

Lojistik, insan, hasta, organ ve canlı hayvan gibi risk düzeyi yüksek değerli varlıklardan, eşya, petrol,
yük vb. farklı unsurlara kadar taşımaya konu her unsurun taşınması, gönderilmesi ve iletilmesi süreci olarak
tanımlanmaktadır.

Helal Lojistik ise; lojistik işlemleri gerçekleştirilirken siparişten depolamaya, sevkiyattan bilgi
aktarımı ve ödemeye, beraberinde konaklama hizmetlerinden yolcu taşımaya kadar her uygulamanın İslâmi
kurallar dikkate alınarak yerine getirilmesi biçiminde tanımlanabilir.

Burada anlaşılması gereken temel husus, Helal Lojistik kavramının temelde farklı bir alt yapı ortaya
koymadığı, lojistik uygulamalarının, işlemlerinin ve faaliyetlerinin İslâm dini esasları dikkate alınarak
gerçekleştirilmesidir. Bunun temel nedeni de insan ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması, böylece
memnuniyetinin sağlanmasıdır.

Temel neden olarak ifade edilen husus, aynı zamanda Helal Lojistik kavramına uygulamaları ile ne
kadar ihtiyaç olduğunun anlaşılmasına katkı sağlamaktadır ve Helal Lojistik kavramı, ihtiyaçlardan
doğmuştur.

Bugün insanlar satın aldıkları ürünün taşınma koşullarını soramamakta fakat endişe duymakta,
güvenilir koşullarda bu aktarmaların yapılmasını arzu etmektedirler.

Ülkemizde farklı dinlerden insanlar yaşamakta beraberinde küreselleşme ile birlikte dünyanın her
tarafında eğitim alma, ticaret yapma veya turizm amaçlı geziler yapma gibi nedenlerle insan hareketliliğinde
ciddi artış nedeniyle bir arada yaşamanın bugün bir gereklilik olduğu söylenebilir. İnsanlar nerede ne
yediklerini, bunun kesim usullerinin kabul edilebilir olup olmadığını, yedikleri gıdaların içeriğinde neler
bulunduğunu, bir arada istiflendiği ürünlerin mahiyetinin ne olduğunu bilmek istemekte, beklentilerine
uygun çözümler üretilmesini haklı olarak arzu etmektedirler.

Yine uzun yolda otobüste kiminle yan yana oturacaklarını sorgulamakta, şehir içinde seçici
davranmakta, gerektiğinde ayakta durmakta fakat örneğin vapurda, uçakta veya hızlı trende böyle bir
isteğin taşıyıcıyı zora sokabileceğini değerlendirerek sorun çıkaran olmaktan çekinmekte, duruma rıza
göstermektedir. Zaman zaman bazı tatsızlıklar da yaşanmakla beraber bu razı oluş, onların rahat oldukları
veya bir sorun olmadığı anlamına gelmemektedir. Beraberinde kalite sorumlularının kalite düzeyini, müşteri
beklentilerinin ötesine geçirmeleri gerekmekte, müşterilerin hayal edemeyeceği taleplerini öngörerek
sunmaları gerekmektedir.

Lojistik hizmet alımında ödeme biçimi ve aracıların yapısı da ayrı bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Katılım ücreti, aidat, ATM’den para çekme veya para aktarma gibi her durumda işlem
yapanlardan para kesen, doğrudan bir katkısı olmadan sistemin kendisine yönlendirmesiyle insanların rızası
dışında paralarından kesinti yapan bankaların işleyişi de ele alınmalı ve düzenlenmelidir.
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Benim her türlü inançtan müşterilerim var diyen bir kasaba aynı bıçağı her ürün için kullanıp
kullanmadığını sorgulamak, ürünü para verip satın alan müşterilerin hakkıdır. Koşerlenmemiş ürünleri satın
almayan, koşerli olmayan dükkânlardan alış veriş yapmayan Yahudilere gösterilen saygının tüm inanç
sahiplerine gösterilmesi gerekmektedir. Bunlar aslında insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız
haklardır. Kimsenin bu konuları sorgulamaya, akıl öğretmeye, yol göstermeye, meseleyi tevil etmeye, farklı
taraflara çekmeye hakkı yoktur. İş dünyasının yapması gereken, kolaycılık adına beklentileri
anlamsızlaştırmak değil, bu beklentileri karşılamaktır.

Otel hizmetlerinden yararlanmak isteyen müşterilerin en ince detayına kadar beklentileri araştırılıp
karşılanırken, belli müşterilerin yiyecekler veya hizmetin belli gruplarla sunulmasının istemeleri veya
yiyecek-içeceklerin önceden belirlenen talebe göre dolaplarda, reyonlarda bulunması biçimindeki masum
taleplerinin dikkate alınması, uygun sunum ve ortamların var edilmesi gerekmektedir.

Bu kısımda ifade edilmeye çalışılan konular bakıldığında aslında insani talepler ve bunun karşılığında
lojistik tarafının atması gereken adımlardır. O yüzden; “bizim hizmetimiz budur, ancak bunu sunarız!”
denemez. Beraberinde insanlar bilinçlendikçe, pazar büyüdükçe veya beklentisini ifade edenler artıp talep
yükseldikçe farklı beklentilere farklı çözümler sunma adına yapılacak yatırımlar, reel sektör açısından
rasyonelliğin de bir sonucu olacaktır.

1. Lojistik İlkeleri (Lojistikte 10 İlke)
Lojistik ilkeleri ile anlatılmak istenen, lojistik faaliyetleri yürütülürken göz önünde bulundurulası gereken
temel esaslardır. Bunların önemlileri, Lojistikte 10 İlke olarak anılmakta olup, bu ilkeler başlıklar halinde
aşağıda ifade edilmiştir (Küçük, 2017: 72).

Maliyet optimizasyonu: Lojistik faaliyetlerinin mevcut talebi karşılayacak en düşük maliyetle
karşılanmasıdır. Bunu için işletmenin uygun yani optimum ölçekte kurulması gerekmektedir.

Uygun lojistik modu: Lojistik türünün seçiminde veya çoklu bir lojistik modu sözkonusu olacaksa bunların
bileşiminde, lojistik amaçları ile maliyetlerinin karşılaştırılarak uygun bir bileşenin seçilmesidir.

Lojistik araçlarının optimizasyonu: Lojistik moduna ilaveten, ilgili moda uygun araç tercihidir.

Mesafenin optimizasyonu: Mümkün olan en kısa mesafenin, farklı taşıma modlarını da dikkate alarak
seçilmesidir.

Sadece tek bir yükleme ve boşaltmanın olduğu lojistikte bunu yapmak kolay olabilir. Fakat farklı taşıma modları
ve toplanma noktaları devreye girdiğinde mesafenin optimizasyonu önemli bir problem haline gelir. Böyle
durumlarda optimizasyon problemlerini çözümünde yararlanılan yöntemler ve paket programlar kullanılabilir.

Yükleme araçlarının optimizasyonu: Yükün miktarı, tek seferde yüklenecek miktar, bölünebilme durumu,
ambalaj, taşıma mesafesi ve taşıma aracı gibi hususlar dikkate alınarak, en uygun araç veya araç
kombinasyonu ile yüklemenin yapılmasıdır.

Ambalaj seçimi: Taşınacak ürün, mesafe ve yükleme modu dikkate alınarak uygun ambalajın tercih
edilmesidir.

Sigorta: Sigorta kapsamının, ürünün taşınacağı mesafe, ülkeler ve diğer rizikolar dikkate alınarak
belirlenmesi, fazla geniş tutulup maliyetlerin artması ve kapsamın riski artıracak şekilde daraltılması
arasında optimum bir tercihin yapılmasıdır.

Bir diğer husus da güvenilirlik ile birlikte sigortacının riski paylaşma ve ücretlendirmesine dikkat edilmesidir.
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Ödeme: Özellikle uluslararası lojistikte ödemenin ne şekilde yapılacağı, peşin, konsinye veya akreditif gibi
hangi yöntemin tercih edileceğinin belirlenmesi, lojistik optimizasyonunda önemli karar ve ilkelerden biridir.

Teslim biçimi: Teslimatın hangi şekilde gerçekleştirileceğinin tercihi de lojistik optimizasyonunu
belirlemektedir.

Malzeme taşıma: Araçla ve elle taşıma etkinliklerinin optimizasyonu ile birlikte, mesafe ve araç
optimizasyonunu da kapsamaktadır.

Lojistik ilkeleri açısından Helal Lojistik bakımından bir farklılık sözkonusu değildir. Burada dikkat edilecek
hususlar; malzeme taşımanın uygun yöntemle yapılması, bir arada taşınan ya da stoklanan ürünlere dikkat
edilmesi, sunumun veya teslimatın kabul edilebilir şekilde olması, sözleşmede belirtildiği şartlara uygun
olarak yapılması (sözde durulması), uygun ambalaj seçimi, ödemenin söz verildiği gibi  ve kabul edilen
kanallarla yapılması, nihayet tedarik zinciri boyunca aldatmanın ortadan kaldırılması ifade edilebilir.

2. Lojistik Karması (7 L)

Lojistik karması veya bir diğer ifadeyle Lojistik Bileşenleri, lojistik kapsamında gerçekleştirilen eylemler ve
lojistik işlemlerinin temelini oluşturan unsurlardır. Lojistik karması baş harfler dikkate alınarak “7 L”
biçiminde formüle edilebilir ve Lojistiğin 7 L’si şeklinde ifade edilebilir. Lojistik karması elemanları şunlardır
(Küçük, 2017: 73):

 Lojistik modu,

 Lojistik aracı,

 Lojistik rotası,

 Lojistik ücreti,

 Lojistik sigortası,

 Lojistik dokümanları ve

 Lojistik süreci.

Lojistik hizmeti, sürecin her aşamasında müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde, dürüstlük, aldatmama ve
inanç değerleri dikkate alınarak sürdürülmelidir. Lojistik karması Şekil 1.’de verilmiştir.

Şekil 1.’de verilen lojistik karmasının lojistiğe konu ürün ve müşteri beklentileri doğrultusunda uyumlu
biçimde bir araya getirilmesi veya belirlenmesi gerekmektedir.
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Şekil 1. Lojistik Karması (Bileşenleri)

Lojistik karması bakımından da Helal Lojistik itibariyle ciddi bir uygulama farklılığı önerilmemektedir.
Müşterilerin aldatılmaması temel koşulu yanında, lojistik rotası belirlenirken yolcuların veya müşterilerin
hassasiyetlerinin dikkate alınması, sigortanın kabul edilebilir koşullarla yapılması gibi konular dikkat edilmesi
gereken temel hususlardır.

Helal Lojistik Bileşenleri, moral değerleri içerecek şekilde Şekil 2.’de paylaşılmıştır.

Rota

Ücret

Sigorta Doküman

Süreç

Araç

Mod

LOJİSTİK
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Şekil 2. Helal Lojistik Bileşenleri

Şekil 2.’den görüleceği üzere Helal Lojistik, lojistik bileşenlerinin moral değerler ve inanç sistemi gözönünde
bulundurularak bir araya getirilmesidir. Burada mevzu sadece helal/haram konusu da olmayıp, dürüstlük,
aldatmama, verdiği sözde durma gibi toplumsal değerlere de vurgu yapılmaktadır.

3. Lojistik İşlemleri
Temel lojistik işlemleri aşağıda açıklanmıştır (Küçük, 2016: 77).

Lojistik karmasının belirlenmesi: Lojistik modu, aracı, rotası, ücreti, sigortası, dokümanı ve sürecinden
oluşan lojistiğin “7 L”sinin optimum ve uyumlu biçimde bir araya getirilmesidir.

Depolama: Depolama işlemi, basite alınamayacak kadar önemli br işlemdir. Uygun ısıtma veya soğutma
tertibatına sahip, yeterli ve gerekli miktarda aydınlatma, ısıtma veya soğutma sağlayan, maliyet etkinliği ile
beraber depolanacak ürünlerin yükleme, boşaltma türü, boyut ve şekilleri ile uyumlu bir depolama
yapılmalıdır.

Sipariş işleme: Verilen ve alınan siparişlerin kaydının düzenli bir biçimde tutulması, bu kayıtların ilgilileri
uyaracak programlar ile desteklenmesidir.

Evrak tanzimi: Teslim alınan, teslim edilen, sigortalatılan veya hangi işlem yapılırsa yapılsın ilgili işlemi ispat
edecek dokümanın hazırlanmasıdır.
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Hasar tespiti: Gerekli hallerde ilgili eksper ile birlikte hasar tespitinin doğru biçimde yapılması, bu işlemin
standart ve kabul edilebilir uygulamalara dönüştürülmesidir.

Sigortalama: Tüm lojistik faaliyetinin rizikosunun sigorta şirketine devredilmesi, lojistik maliyetleri
kapsamında müşteriye yükletilen sigorta maliyetleri ile her türlü rizikonun uzaklaştırılmasıdır.

Elleçleme: Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin
değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri,
havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri karşılamaktadır.

Malzeme yönetimi: Minimum stok ve maksimum hizmete bağlı her düzeyden müşteri memnuniyeti
arasında denge sağlayacak şekilde, her türlü malzemenin akışının planlanması, örgütlenmesi,
koordinasyonu ve denetimidir.

Diğer lojistik işlemleri ise;

 Paketleme,

 Yükleme ve

 Boşaltmadır.

Burada da yine asıl olan, ürünlerin birbiriyle karıştırılmaması, depolama ve sunumda bu ayırıma dikkat
edilmesi, turizm tesislerinde hizmet sunumunun müşteri talep ve beklentilerine uygun olarak
gerçekleştirilmesi ve temelde de sözleşmede belirtilen şartlara uyarak hizmet verilmesidir.

4. Sonuç ve Öneriler
Helal Lojistik, lojistik temel ilkeleri, işlemleri ve lojistik karması (7L) çerçevesinde değerlendirilen, sadece bu
uygulamalarda, müşterilerin inanç eksenindeki beklentileri ve moral değerler doğrultusundaki istekleri
dikkate alınarak, kişilere ayrı ortamlarda hizmet sunumu, ürünlerin birbiriyle karıştırılmadan sunulması, bu
yapılırken sözleşme koşullarına mutlak riayet ve dürüstlük çerçevesinde işlem yapılmasını tespit etmek
üzere tarafımdan geliştirilmiş bir kavramdır.

Bu kapsamda lojistik kuruluşlarına şu öneriler yapılabilir:

* Lojistik işlemlerinin önemli bir aşamasını ifade eden Konaklama hizmetlerinde farklılaştırılmış sunumların
yapılması yaygınlaştırılmalıdır.

* Ulaşım ve konaklamada müşteri tercihlerine göre sunumlar yapılmalıdır.

* Destinasyonlar, müşterilerin öngörülen talep ve beklentilerine göre, müşteri sınıflandırması yapılarak
planlanmalıdır.

* Bir arada sunulan ürünlerin mahiyetine dikkat edilmelidir.

* Bir arada sunulan ürünlerin sunumunda yararlanılan araçların farklı olmasına dikkat edilmelidir.

* Lojistik hizmetleri yürütülürken dürüstlükten asla taviz verilmemeli, verilen sözler yerine getirilmelidir.

* Ödemelerde katılım bankaları da sürece dahil edilmelidir.

Bu çalışma, ihtiyaç dahilinde ortaya attığım Helal Lojistiğin kavramsal çerçevesini çizmeye çalıştığım teorik
bir çalışma olup araştırmacılar bu uygulamanın reelde karşılığının olup olmadığını yapacakları saha
araştırmalarıyla test edebilir, farklı inanç mensuplarının konuya nasıl yaklaştıklarını inceleyebilir, bunun
ekonomik büyüklüğünü araştırabilirler
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ÖZET
Günümüzde işletme faaliyetlerinin her aşamasında son derece önemli lojistik performansın
değerlendirilmesi işletme başarı açısından büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin lojistik performansındaki
başarısı işletmenin ve işgörenlerin hedeflerine ulaşma düzeyi ile ifade edilmektedir. Bu nedenle işletmelerin
ve çalışan bireylerin performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, işletmenin lojistik faaliyetlerinde
etkinlik ve verimlilik sağlamada zorunlu hale gelmiştir. Çalışmamızın amacı, turizm işletmelerinde işgören
performansı ve işgören memnuniyetinin lojistik performans üzerindeki etkisini ortaya koymaktır.
Çalışmadaki Veriler anket yoluyla elde edilmiş ve turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek ve
seyahat işletmeleri) lojistik faaliyetlerden sorumlu yöneticilere uygulanmıştır. Toplanan veriler SPSS 22
programında analiz edilmiş, işgören performansının ve işgören memnuniyetinin lojistik performans
üzerinde pozitif etkisi olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: İşgören Performansı, İşgören Memnuniyeti, Lojistik Performans ve Turizm Lojistiği.

THE IMPACT OF EMPLOYEE PERFORMANCE AND EMPLOYEE SATISFACTION ON LOGISTIC PERFORMANCE:
A CASE STUDY IN TOURISM SECTOR.

Abstract
Nowadays, the evaluation of extremely important logistic performance at every stage of business activities
is very important for business performance. The success of an enterprise's logistics performance is
expressed in terms of the level of achievement of the objectives of the enterprise and the business. Due to
this reason, the measurement and evaluation of the performance of businesses and working individuals of
the business in ensuring effectiveness and efficiency in logistics activities has become mandatory. This
study was carried out in order to determine employee performance and employee satisfaction effect
logistic performance in tourism enterprises. The data in study has been collected through a questionnaire
administered and it has been applied to managers who are responsible for logistic activities in the tourism
companies (accommodation, food-drinks and travel agent). The collected data were analyzed in the SPSS 22
program and it was determined that employee performance and employee satisfaction were positively
related to the logistic performance.

* Arş. Gör. Dr., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü,
gkocaman@agri.edu.tr
3 Bu çalışma Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü tarafından kabul edilen doktora tez çalışmasından
faydalanılarak oluşturulmuştur
Bu makale, III. Uluslararası Kafkasya ve Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresinde sunulmuş ve özet kitabında basılmıştır.
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1.1. TEORİK ÇERÇEVE

İşletmelerde lojistik faaliyetler, işletmelerin faaliyetlerini etkin ve etkili bir şekilde gerçekleştirerek
müşterilere en iyi mal ve hizmeti sunmasında ve bütünsel olarak işletme başarısının sağlanmasında önemli
bir konuma gelmiştir. Özellikle işletmelerin faaliyet gösterdiği pazarda yaşanan değişim ve gelişimle oluşan
rekabet ortamı, işletmelerin tedarik zincirleri ve lojistik faaliyetlerine yansımıştır (Kayabaşı ve Özdemir,
2008: 197). İşletmelerde lojistiğin üstlendiği önemli rolün farkına varmakta ve işletme içi veya dışı
oluşturulan bu birime ayrı bir önem vermektedirler. Hizmet işletmelerinde de lojistik birimi, üretim
işletmelerinde olduğu gibi üretici, dağıtıcılar, müşteriler ve dış tedarikçiler arasındaki koordinasyonu
sağlayan önemli bir birim haline gelmiştir (Sezen, Yılmaz ve Gezgin, 2002: 135).

Lojistik ürünlerin tedarikçilerinden müşterilere akışına ilişkin kapsamlı tedarik, stok ve teslim
uygulamalarını içine alan faaliyetlerin bütünüdür (Küçük, 2014: 2). Lojistik, turizm sektöründe, müşteri
memnuniyeti, işgören performansı, işgören memnuniyeti ve işletme performansı açısından çok önemli rol
oynamaktadır. Konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, seyahat acenteleri havayolu şirketleri,
turistik destinasyonlar ve tur operatörleri yaygın şekilde lojistik süreç yönetiminden faydalanmaktadır. Bu
kapsamda son yıllarda ‘‘Turizm lojistiği’’ kavramı ortaya çıkmıştır. Turizm lojistiği, “tüketicinin turizm
hizmetlerine yönelik doğru ürünü, doğru yerde, doğru fiyata mümkün olan en düşük maliyetle sağlanan
malzeme, bilgi, enerji ve para akışının sağlanması” olarak tanımlanmaktadır (Mrnjavac ve Ivanovic, 2007:
540).

İşletmelerde lojistik sistem içerisinde gerçekleştirilen çok sayıda faaliyet vardır. Bu faaliyetler
depolama, sınıflandırma, dağıtım, satış vb. unsurları kapsamaktadır. Lojistik, genel olarak üretim
işletmelerinde yer alan bir birim olduğu düşünüldüğünden literatürde yapılan çalışmalarda genellikle üretim
işletmelerinin lojistik faaliyetleri ele alınmaktadır. Ancak hizmet işletmelerinde de lojistik faaliyetler
gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle turizm işletmelerinin faaliyetlerini tam zamanında ve yüksek kalitede
yerine getirilmesini etkileyen sahip oldukları lojistik faaliyetleri çok önemlidir. Özellikle lojistik faaliyetlerini
eksizsiz ve sorunsuz yerine getiren işletmeler mal ve hizmet sunumunu müşterinin istediği yer, zaman,
kalite, miktar ve maliyetle gerçekleştirerek sektörde rekabet üstünlüğü sağlamaktadırlar (Suvacı ve Tonus,
2015: 20).

İşletmelerdeki başarılı lojistik yönetimi, üretimde etkinlik ve verimlilik sağlanması, arzu edilen müşteri
ilişkilerinin düzeyinin sürdürülmesi, maliyetlerinin minimize edilmesi, çalışanların ve diğer birimlerin
koordinasyonun oluşturularak işletmelerdeki lojistik faaliyetlerin eş zamanlı ve verimli bir şekilde uyumlu
çalıştırılmasına bağlıdır. Bu nedenle işletmelerde lojistik faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine
getirilmesinde işgörenlerin performansı ve memnuniyeti önemlidir. Özellikle işletmede işgörenlerin
gereksinimlerini tatmin etmek, işgörenlere uygun görev ve sorumluluklar vermek ve istediklerini elde etmek
için zaman ve çaba harcamasına fırsat vermek işgörenlerin memnuniyetlerini ve performansını
yükseltmekte, bu durumda faaliyet performanslarını doğrudan etkilemektedir (Eren ve Akyüz, 2014, 171).

Yapılan birçok çalışmada işgören performansı, işgören memnuniyetti ile lojistik performans arasında
ilişki belirlenmiştir.  Ballou (1987) çalışmasında lojistik işletmelerde kullanılabilecek performans ölçütlerini
tanımlamış ve bu ölçütlerin işletme içi önemini sıralamıştır. Fawcett ve Cooper (1998), yaptıkları çalışmada
işletmelerde lojistik performans ölçüm çabaları ve bu çabaların organizasyon yapısındaki başarıya katkıları
incelenmiştir. Lojistik performans kriterleri, yönetim, maliyet, verimlilik ve müşteri hizmetleri lojistik kalite
boyutları ile değerlendirilmiştir. Sezen, Yılmaz ve Gezgin (2002) ise işletmelerdeki üretim, pazarlama ve
lojistik işlevlerinin performans üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Sonuç olarak bu işlevlerin etkin
koordinasyonu sonucunda elde edilecek genel işletme performansının, normal çalışma şartlarında elde
edilecek olan performanstan daha yüksek olacağını sonucuna varmışlardır. Ayrıca çalışma ile üretim ve
lojistik işlevlerinin birlikteliğinin önemini ve lojistik işlevinin üretim ve pazarlama işlevleri arasındaki
bağlayıcı rolü olduğunu belirlemişlerdir.
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Chow vd. (1995) lojistik performans tanımı ve ölçümü ile ilgili çalışma yapmışlardır. Çalışmada
işletmelerin lojistik faaliyetlerinde strateji geliştirmesi ve bu stratejiler doğrultusunda performans ölçüm
boyutları belirlenmesi gerektiği vurgulanmış, performans artırmada kalite ve memnuniyet için öneriler
sunulmuştur. Üstüner ve Özçelik (2012), lojistik hizmet veren işletmeler için önemli bir iç dinamik olan iş
gören memnuniyeti üzerine bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada iş görenlerin özelliklerinin dikkate
alınması iş memnuniyetlerini etkilediği belirlenmiştir. Suvacı ve Tonus (2015) çalışmasında, bir hizmet
işletmesi olarak otellerde yerine getirilen lojistik faaliyetler ve bu faaliyetler üzerinde etkili olan lojistik
kaynakları ortaya koymaya çalışmıştır. Lojistik kaynakları, bilgi ve yenilik kaynakları, teknolojik kaynaklar,
insan kaynakları ve operasyonel kaynaklar olarak dört boyutta incelemişlerdir. Sonuç olarak, araştırma
yapılan işletmelerde İnsan Kaynakları ve Operasyonel Kaynakların sanayi işletmelerinde olduğu gibi lojistik
faaliyetlerin yerine getirilmesinde önemli bir boyut olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, literatüre baktığımızda işgören performans ve işgören memnuniyetinin lojistik performans
üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak etkisinin olduğunu ortaya koyan çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda

çalışmamızda işletmelerin lojistik performansında, işgören memnuniyeti ve işgören performansının etkisi
incelenmeye çalışılmıştır.

1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMİ
Çalışmanın amacı turizm sektöründe faaliyet gösteren turizm işletmelerinin işgören performansı ile işgören
memnuniyetinin lojistik performansı üzerine etkisini incelemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bu temel amaç

çerçevesinde; turizm işletmelerinde lojistik birimden sorumlu yöneticilerine yönelik gerçekleştirilmiş ve
işgören performansı ile işgören memnuniyetinin lojistik performansına etki düzeyi tespit edilmeye

çalışılmıştır.
Çalışmanın amaçları doğrultusunda literatür taraması yapılmış işgören memnuniyeti, işgören

performansı ve lojistik performansını belirlemek üzere geliştirilen ölçekler kullanılmıştır. Çalışma verileri
ülkemizde faaliyet gösteren Turizm Bakanlığı İşletme Belgesine sahip 5 yıldızlı otel işletmelerinde ve yiyecek
içecek işletmelerinde, TÜRSAB’a bağlı A grubu seyahat acenteleri yöneticilerle yüz yüze anket çalışması ile
elde edilmiştir. Toplanan verilerin SPSS 22 (Statistical Package for the Social Sciences) programında analiz
edilerek, bulgulara ve sonuçlara ulaşılmıştır.

1.3. MODEL ve HİPOTEZLER

İşgören performansının, işgören memnuniyetinin ve lojistik performansın incelendiği araştırmanın
modeli Şekil 1.’de gösterilmiştir.

Şekil 1.  Araştırmanın Modeli

Bu bağlamda çalışmamızın hipotezleri;
H1 : İşgören Performansı, lojistik Performansı etkiler.
H2:İşgören memnuniyeti, lojistik Performansı etkiler şeklinde kurulmuştur.

1.4. VERİLERİN ANALİZİ

 Araştırmanın Bulguları

İşgören
Memnuniyeti

İşgören
Performansı

Lojistik
Performans

Nazariyat
Year 2017 Winter - Volume 2, Number 2

İşgören Performansı ve İşgören Memnuniyetinin Lojistik Performansa Etkisi:
Turizm Sektöründe Bir Uygulama  (pp.35-45)

Gülşen KOCAMAN



38

Turizm işletmelerinde ankete cevap veren lojistik hizmetlerden sorumlu yöneticilerin cinsiyet, yaş,
eğitim durumu ve çalışma yılı ile ilgili demografik özellikleri aşağıdaki Tablo 1. ’de gösterilmiştir

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri
Demografik
değişkenler

Konaklama
işletmeleri

Seyahat
işletmeleri

Yiyecek–içeçek
işletmeleri

Cinsiyet Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde
Erkek 202 79.8 236 61 154 67.8
Kadın 51 20.2 151 39 73 32.2
Toplam 253 100 387 100 227 100
YAŞ Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde
20 yaş ve altı 9 3.6 22 5.7 14 6.2
21-30 yaş 98 38.7 145 37.5 36 15.9
31-40 yaş 116 45.8 114 29.5 92 40.5
41-50 yaş 19 7.5 73 18.9 55 24.2
51 yaş ve üstü 11 4.3 33 8.5 30 13.2
Toplam 253 100 387 100 227 100
Eğitim Düzeyi Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde
İlköğretim 8 3.2 21 5.4 14 6.2
Ortaöğretim 131 51.8 103 26.6 130 57.3
Lisans 85 33.6 240 62 62 27.3
Lisansüstü 29 11.5 23 5.9 21 9.3
Toplam 253 100 387 100 227 100
Çalışma Yılı Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde
2 ve daha az 88 34.8 74 19.1 22 9.7
3-5 yıl 117 46.2 143 37 71 31.3
6-9 yıl 32 12.6 122 31.5 87 38.3
10 ve daha
fazla yıl 16 6.3 48 12.4 47 20.7

Toplam 253 100 387 100 227 100

Araştırma kapsamında konaklama işletimlerinde ankete 253 yönetici katılmıştır. Katılımcıların %
79.8’si erkek, % 20.2’si kadınlardan oluşmaktadır. Yaş değişkenine bakıldığında, % 37.7’si 21-30 yaş, % 45.8’i
31-40 yaş ve % 7.5’i ise 41-50 yaş arasında oldukları tespit edilmiştir. Bununla birlikte katılımcıların en az
değere sahip değişkenleri % 3.6’si 20 yaş ve altı ile % 4.3’si 51 yaş üstünde olduğu belirlenmiştir.
Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında ise % 51.8’i ortaöğretim, % 33.6’si ön lisans/lisans, % 11.5’i
lisansüstü ve % 3.2’si ilköğretim eğitimine sahip oldukları görülmektedir. Çalışma sürelerine bakıldığında 2
ve daha az yıl % 34.8’ i, % 46, 2’si 3-5 yıl, % 12.6’si 6-9 yıl ve % 6.3’ü ise 10 ve daha fazla yıl olduğu
belirlenmiştir.

Seyahat işletmelerinde ankete 387 yönetici katılmıştır. Katılımcıların % 61’i erkek, % 39’u kadınlardan
oluşmaktadır. Yaş değişkenine bakıldığında, % 37.5’i 21-30 yaş, % 29.5’i 31-40 yaş ve % 18.9’u ise 41-50 yaş
arasında oldukları tespit edilmiştir. Bununla birlikte katılımcıların en az değere sahip değişkenleri % 5.7’si 20
yaş ve altı ile % 8.5’i 51 yaş üstünde olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında ise
% 26.6’si ortaöğretim, % 62’si ön lisans/lisans eğitim düzeyine sahiptir. Ayrıca % 5.9’ü lisansüstü ve %5.4’ü
ilköğretim eğitimine sahip oldukları görülmektedir. Çalışma sürelerine bakıldığında 2 ve daha az yıl % 19.1’i,
% 37’si 3-5 yıl, % 31.5’i 6-9 yıl ve % 12.5’i ise 10 ve daha fazla yıl olduğu belirlenmiştir.

Yiyecek-içecek işletmelerinde ankete ise 227 yönetici katılmıştır. Katılımcıların % 67.8’i erkek, %
32.2’si kadınlardan oluşmaktadır. Yaş değişkenine bakıldığında, en yüksek aralıklar 31-40 yaş (% 40.5) ile 41-
50 yaş (% 24.2) olarak belirlenmiştir. Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında ise % 57.3’ü
ortaöğretim, % 27.3’ü önlisans/lisans eğitim düzeyine sahiptir. Ayrıca % 9,3’ü lisansüstü ve % 6.2’si
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ilköğretim eğitimine sahip oldukları görülmektedir. Çalışma sürelerine bakıldığında % 9.7’si 2 ve daha az yıl,
% 31.3, 3-5 yıl, % 38.3’ü 6-9 yıl ve % 20.7’si ise 10 ve daha fazla yıl olduğu belirlenmiştir.

 Faktör- Güvenilirlik Analizleri
Çalışmamızda kullandığımız ölçekler için güvenilirlik analizleri yapılmış Cronbach Alpha

değerleri işgören memnuniyeti α = 0.87, işgören performansı α = 0.84 ve lojistik performans α =
0.94 olarak bulunmuştur. Elde edilen Cronbach alfa katsayılarına bağlı olarak ölçeklerin
güvenilirliği, 0.80 ≤ α ≤ 1.00 arasında yüksek derecede güvenilir olduğu ifade edilmektedir. İlgili
değerler incelendiğinde her bir ölçeğin sahip olduğu güvenirlik katsayısının sosyal bilimler alanında
yapılan araştırmalar açısından yüksek olduğu görülmektedir (Küçük, 2016: 250).

Faktör analizinde, her bir ölçek için elde edilen 0.50’nin üzerindeki KMO değeri, örneklemin
yeterliliğini ve araştırma verilerinden anlamlı faktörler elde edilebileceğini göstermektedir (Küçük,
2016: 229). İşgören memnuniyeti ölçeğinin faktör analizi sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. İşgören Memnuniyeti Ölçeğinin Faktör Analizi Sonuçları
İŞGÖREN
MEMNUNİYETİ

—İşletmemizde
uygulanan lojistik
faaliyetler;

Faktör
Yükü

Özdeğer

Varyans
açıklam
a oranı
(%)

Ort

3.140 62.797 3.9
6

…yerine getirilirken
işgörenlerin
düşünceleri dikkate
alınmaktadır.

.867

…personele uygun
yetki ve sorumluluk
hakkı verilmektedir.

.842

… işgörenlere ihtiyaç
duyulan konularda
eğitim verilmektedir.

.839

…iş görenlerin iş
memnuniyeti düzeyi
yüksektir.

.736

…karşılaştıkları
problemde yönetimce
destek verilmektedir

.657

TOPLAM
62.797

İşgören memnuniyeti ölçeği için faktör analizi sonuçları 5 ifade yer alan tek boyutta
değerlendirilmiştir. Toplam varyansı açıklama oranı ise %62.797 düzeyindedir.

Tablo 3. İşgören Performans Ölçeğinin Faktör Analizi Sonuçları
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İŞGÖREN PERFORMANS
DEĞİŞKENLERİ

Faktör
Yükü

Özdeğer

Varysns
açıklam
a oranı
(%)

Ort

3.932 56.167

3.7
8

Yaptığı işi düzenli ve
dikkatli yapar .828

Bilgisini ve deneyimini
işinde kullanma becerisi
ve başarısına sahiptir.

.826

Yaptığı işte
Müşteri/kalite odaklı
çalışır.

.809

İşiyle ilgili yazılı ve sözlü
olarak öneri geliştirme
ve sunma yeteneğine
sahiptir.

.768

Zamanı etkin kullanma
yeteneğine sahiptir. .765

Birden fazla
operasyonda çalışır. .632

İş ile ilgili Bilgilerini
güncelleme, araştırma,
yenilikleri izleme
yeteneğine sahiptir.

,577

TOPLAM
56,167

Tablo 3.’de İşgören performans ölçeği içinde faktör analizi uygulanmış ve ölçek 7 ifade yer alan tek
boyutta değerlendirilmiştir. Toplam varyansı açıklama oranı ise % 56.167 düzeyindedir.

Tablo 4. Lojistik  Performans Ölçeğinin Faktör Analizi Sonuçları
LOJİSTİK PERFORMANS
DEĞİŞKENLERİ

—İşletmemizde uygulanan
lojistik faaliyetler;

Faktör
Yükü Özdeğer

Varyans
açıklama
oranı
(%)

Ort.

Kalite Boyutu 11.152 41.303

Nazariyat
Year 2017 Winter - Volume 2, Number 2

İşgören Performansı ve İşgören Memnuniyetinin Lojistik Performansa Etkisi:
Turizm Sektöründe Bir Uygulama  (pp.35-45)

Gülşen KOCAMAN



41

…çalışma talimatlarına ve
kalite prosedürlerine uygun
olarak gerçekleştirilmektedir.

.876

…taşıma ve teslimat
hasarlarını, sipariş devri,
stoksuzluk, envanter
bilgilerinin hataları vb.
sorunların yaşanmasını
önlemektedir.

.873

…müşterilerin ihtiyaç ve
beklentilerini karşılamada
diğer birimleri
desteklemektedir.

.852

…müşterilere mal ve hizmeti
zamanında sunmamızı
sağlamaktadır.

.831

…faaliyetler/ faaliyetlerden
sorumlu personel güvenilirdir. .501

Esneklik Boyutu 2.802 10.378

…esnek çalışma usul ve
sistemlerini desteklemektedir. .826

…talepler doğrultusunda mal
ve hizmet üretimi
programlarına uygundur.

.819

…esnek
işlem/operasyonların/üretimin
yerine getirilmesini
sağlamaktadır.

.805

…sorumlu personeller lojistik
konusunda deneyimli ve
bilgilidir.

.774

…beklenmedik olaylar
karşılama yeteneğine sahiptir .768

…müşterilerin özel ya da rutin
olmayan isteklerini
karşılamada etkilidir.

.685

Zaman Boyutu 2.206 8.169

…sayesinde sunulan mal ve
hizmetin müşteriye ulaşma

.862
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süresi kısadır.

4.01

…sayesinde müşteri ihtiyaçları
kısa zamanda belirlenir ve
işletmeye uyarlanır.

.847

…koordinasyon (mal tedariki,
depolanması, nakliyesi gibi
işlemlerin uyumlu olarak
gerçekleştirilmesi) vardır

.832

…sayesinde sunulan mal ve
hizmetler tam zamanında
oluşturulur.

.780

…karşılaşılan problemler en
kısa sürede çözebilmektedir .570

Maliyet Boyutu 1.262 4.674

…satın almada ve teslimatta
sistem ve düzen oluşumunu
sağlar.

.789

… satın alma ve satış talebinin
tahmininde isabet kaydetme
oranı artırmaktadır.

.785

…teslim ve satın almada
zaman problemlerini
azaltmaktadır.

.769

…işletmelerin teknolojik
yatırımlarının ve alt yapı
unsurlarının hızlı gelişimini
sağlamaktadır.

.697

…işletmenin maliyet
unsurlarını planlamada
etkinlik ve stratejik yaklaşımı
sağlanmaktadır

.596

…maliyet yönetimi işletmenin
etkinliğini artmaktadır .543

Çeviklik Boyutu 1.191 4.410

…ürün ve hizmet
model/konfügürasyon
esnekliği sağlamaktadır.

.879

…yeni teknolojiye hızlı uyumu
ve gelişimi sağlamaktadır. .852
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…düşük maliyet
sağlamaktadır. .845

…yeni ürünle pazarda hızlı
hareket etme yeteneği
sağlamaktadır.

.834

…üretimde hacim esneklik
hızını artırmaktadır. .771

TOPLAM 68.934

Tablo 4.’ de Lojistik performans boyutlarına yönelik yapılan faktör analiz sonucunda özdeğer ve
varyans yüzdeleri ele alınmıştır. Buna göre özdeğeri 1 den büyük 5 değer anlamlı olarak belirlenmiştir
(Küçük, 2016: 229). Birinci faktör toplam varyansın % 41.303’ ünü, ikinci faktör % 10.378’ ini, üçüncü faktör
% 8.169’ unu, dördüncü faktör % 4.674’ ünü ve beşinci faktör ise % 4.410’ unu açıklamaktadır. Beş faktörün
toplam varyansı ise % 68.934’ dür. Toplam varyansı açıklama oranı açışından bakıldığında ise kalite
boyutuna yönelik algılarının ilk sırada yer aldığı görülmektedir.

Değişkenlerin ortalama değerlerine bakıldığında, her bir ölçeğin 2,5’un oldukça üzerinde olduğu
görülmektedir. Her bir değişkenin ortalama değerlerine bakıldığında, lojistik performans 4.01, iş gören
performansı 3.78 ve iş gören memnuniyeti ise 3.96 ortalama sahiptir. Bu durum değişkenlere yönelik
değerlendirmenin olumlu yönde olduğu söylenebilir.

 Regreasyon Analizi ve Sonuçları
İşgören memnuniyeti ile işgören performansının algılarına yönelik katılımcı yöneticilerin lojistik

performansı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla basit regresyon analizi yapılmıştır. Tablo 6’da işgören
performansının ve lojistik performansı arasında etki incelenmiştir.

Tablo 5. İşgören performansı ile lojistik performans arasındaki ilişki

Model R² F
Std.
Edilmiş
Beta (r)

t P

İŞGÖREN
PERFORMANS .437 670.824 .661 22.

697 .000

Bağımlı değişken: LOJİSTİK PERFORMANS
p<0,01

Tablo 5’deki sonuçlara göre, işgören performans ile lojistik  performans arasındaki ilişki p<0,01
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca r= .661 değeri ile değişkenler arasında pozitif
yönlü ve orta düzey bir ilişki belirlenmiştir. Ayrıca belirlilik katsayısı R²= .437 olarak hesaplanmıştır bu
değere göre işgören performansın, lojistik performans üzerinde % 44 etkili olduğu görülmektedir. Yani
lojistik performansın, işgören performansına bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Sonuç olarak H1 : “İşgören
Performansı, Lojistik Performansı etkiler.” hipotezi kabul edilmiştir.

Tablo 6. İşgören memnuniyeti ile lojistik performans arasındaki ilişki

Model R² F
Std.
Edilmiş
Beta (r)

t P

İŞGÖREN
MEMNUNİYETİ .426 640.

951 .652 23.476 .000

Bağımlı değişken: LOJİSTİK  PERFORMANS
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p<0,01
Tablo 6.’daki sonuçlara göre, işgören memnuniyeti ile lojistik performansı arasındaki ilişki p<0,01

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca r=,652 değeri ile değişkenler arasında pozitif
yönlü ve orta düzey bir ilişki belirlenmiştir. Ayrıca belirlilik katsayısı R²=, 426 olarak hesaplanmıştır bu
değere göre işgören memnuniyetinin, lojistik  performans üzerinde % 43  etkili olduğu görülmektedir. Yani
lojistik performansın, işgören memnuniyetine bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Sonuç olarak H2: “İşgören
memnuniyeti, Lojistik Performansı etkiler.” hipotezi kabul edilmiştir

2. SONUÇ

Çalışma turizm sektöründe faaliyet gösteren turizm işletmelerinin işgören performansı ile işgören
memnuniyetinin lojistik  performansı üzerine etkisini incelemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla
işgören performansı, işgören memnuniyeti ve lojistik performansını belirlemeye yönelik ölçekler
kullanılmıştır.

Turizm işletmelerinden elde edilen veriler değerlendirildiğinde katılımcı yöneticilerin işgören
performansı, işgören memnuniyeti ve lojistik performansa yönelik algılarının 3,5’un üzerinde olduğu
belirlenmiştir ve ölçeklere yönelik algılarını olumlu değerlendirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın
ölçekleri değerlendirildiğinde en yüksek algının lojistik performansa ait olduğu belirlenmiştir.

Çalışmada işgören memnuniyeti ve işgören performansının lojistik performansına etkisini belirlemek
amacıyla regreasyon analizi yapılmış sonuç olarak araştırma model dahilinde işgören memnuniyeti ve
işgören performansının lojistik performans üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.
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Sonuç olarak turizm işletmeleri açısından önemli olan işgören performanıs ve işgören memnuniyeti,
lojistik performansı doğrudan etkileyen unsurlardır. Bu doğrultuda İşletmelerde lojistik yönetimi
kapsamında lojistik faaliyetlerin işgören memnuniyeti ve işgören performansı arasındaki ilişkinin ve karşılıklı
etkinin değerlendirilmesi ve faaliyetlerin olumlu yönde geliştirilmesinde lojistik performansın önemi
büyüktür.
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