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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.  

http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html
http://www.tdk.gov.tr/
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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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Girişimcilikte Buzdağı Teorisi: 

Girişimcinin Kuruluş Yeri Kararını Etkileyen Farklı Faktörlerin Belirlenmesi 

Orhan KÜÇÜK1 

ÖZET 
Bir ülkenin kalkınmasında girişimciliğin geliştirilmesi, girişimci özelliklerinin ve niteliğinin iyileştirilmesi, yeni 
fikirlerin hayata geçirilmesi, teknolojik gelişme ve yeni buluşların ortaya çıkması gibi katkıları nedeniyle son 
derece önemlidir.  

Bu çalışmanın amacı, girişimcinin kuruluş yeri kararı ile ulaşım ve pazar gibi temel kuruluş yeri faktörler 
dışında ekonomik, eğitim, sağlık, çevre ve sosyal faktörler gibi diğer faktörlerin ilişkisini ortaya koymaktır. 
Araştırmada, literatür ve daha önce yapılan çalışmalar değerlendirilerek bir veri toplama aracı geliştirilmiş, 
belirlenen örnek kütle ile anket çalışması yapılmış, elde edilen veriler SPSS 20.0 programında analiz edilerek 
sonuçlar paylaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, kuruluş yeri kararı, ekonomik faktörler, çevre faktörleri, eğitim ve sağlık 
faktörleri, sosyal ve kültürel faktörler. 

JEL Kodu: M11, M12, M13 

Determination of Different Factors Affecting the Facility Location Decisions of Entrepreneurs: A Field 
Study 

ABSTRACT 

During the course of development of a country, enhancement of entrepreneurship is essential for its 
contribution to improvement of entrepreneurial characteristics and quality, implementation of new ideas, 
technological advancement and emerging of new inventions.  

  Aim of this study is to present how and to what extend the factors such as economic, education, 
health, environment and social factors relation with decision of investor on location of facility, beyond the 
main location factors such as transportation, and market distance. In this research, a data collecting tool 
has been developed through assessing literature and the previous studies, a survey has been made on an 
assigned group of people and the obtained data has been analyzed in SPSS 20.0 computer program, then 
the results have been shared.   

Key words: Entrepreneurship, location decision, economic factors, environmental factors, education and 
health factors, social and cultural factors. 

1. TEORİK ÇERÇEVE 

                                                           
1
 Prof. Dr. Kastamonu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi, orhank@kastamonu.edu.tr (Bu makalenin veri 

seti Dokuz Eylül Üni. İşletme Fakültesi Dergisi’nde yayımlanmıştır.) 
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Girişimcilik, işsizliğin önlenmesinde, ekonomik büyümenin hızlandırılmasında ve toplumsal yapıda 
değişimci/yenilikçi bir sürecin başlatılmasında temel faktör olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda 
girişimcilik potansiyeline sahip bireylerin sahaya çıkarılabilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bireylerin 
ortaya çıkarılması ve girişimcilik ruhunun geliştirilmesi için; bireyin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve 
kültürel yapı, aile, toplumsal davranış örüntüleri, eğitimin kalitesi, düzeyi, genel ekonomik koşullar ile 
devletin girişimciliğin gelişmesine ilişkin teşvik edici tutum ve uygulamalar geliştirmesi gereklidir. Özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde girişimci ruha sahip kişilerin yetişememesi dış kaynaklı büyümeye neden olarak, 
etkin bir kalkınma süreci içerisine girilmesine engel olacaktır. 

Bu kapsamda girişimcilik ruhunun oluşmasında toplumun kültür yapısının önemli bir etkisi vardır. Birey 
adeta içinde yaşadığı toplumun kültürel değerlerinin taşıyıcısı konumundadır. Bir toplumdaki ekonomik 
gelişmişlik düzeyi de girişimcilik ruhu ile yakından ilgilidir. Girişimcilikle ilgili yapılan çalışmalarda bir ülkenin 
gelişme ve refah düzeyi ile ekonomik gelişmesi arasında olumlu bir ilişki bulunmuştur (Arıkan, 2004: 251). 

Kuruluş yeri; bir işletmenin lojistik, üretim, yönetim ve pazarlama gibi temel işlevlerini en ekonomik biçimde 
yerine getirdiği arazi parçası olup, kuruluş yerinin belirlenmesinde, hammadde, pazar, enerji ve su 
kaynakları, iklim koşulları, ulaşım ve işgücü gibi faktörler genelde gözönünde bulundurulmaktadır (Küçük, 
2013: 78-84).   Bir işletmenin belirleyeceği kuruluş yeri, en düşük maliyetleri, en yüksek satışı veya bir 
şekilde en yüksek kazancı sağlayan yer olmalıdır. Belirlenen yer, uzun süre işletme maliyetlerini ve müşteri 
potansiyelini etkileyecek bir unsur olacaktır.  

Bu nedenle yer seçimi, birçok faktörün dikkatli analiz edilerek alınması gereken bir karardır. Seçilecek yerin 
işletmelerin ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak nitelikte olması gerektiğinden bu ihtiyaçlar objektif olarak 
belirlenerek tanımları eksiksiz olarak yapılmalı, seçilecek yerin işletme faaliyetlerine yapacağı etkileri 
belirleyen özellikler değerlendirilmeli, bilgi ve tecrübesinden yararlanılabilecek uzman kişi ve kurumlardan 
destek alınmalı, karar alırken olabildiğince uzun bir dönem göz önünde bulundurulmalı ve mevcut durumda 
zaman içerisinde meydana gelecek değişiklikler de göz önünde bulundurulmalıdır (Barutçugil, 1988: 73, 
Demirdöğen, Bilgili, 2010:305- 324). 

İşletmelerin küresel rekabet gücünün artırılması ve sürekliliğinin temel şartlarından biri maliyetlerinin 
kontrolü ve azaltılmasıdır. Maliyetlerin azaltılmasında sorunlar yaşanabilir ve bu sorunların temel nedeni 
kuruluş yerinin yanlış seçimidir. İşletmenin yanlış yerde kurulması hammadde temini, pazarlama, taşıma 
maliyetleri, ulaşım, haberleşme ve altyapı sorunları gibi birçok sorun ile bu sorunların giderilmesi için 
harcanması gereken maliyetleri artırmakta, dolayısıyla birim maliyetlerde artışa sebep olmaktadır. 

Yanlış kuruluş yeri, yaşam kalitesi, sosyo kültürel çevreyle ilişkin eksiklikler, aile ve yakın çevrenin 
beklentilerinin karşılanamaması, eğitim ve sağlık gibi pek çok alanda girişimcinin ve girişimciye bağlı hayat 
süren ailesi ve yakınlarının sınırlı hizmet düzeyi ile yetinmek zorunda kalmaları gibi sonuçları da beraberinde 
getirmektedir. Bu hususlar, literatürde fazla dillendirilmemekle birlikte girişimcinin açısından son derece 
önemlidir ve yatırım kararını etkileyen faktörlerdir. 

2. KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE KULLANILAN KRİTERLER 

Kuruluş yeri seçimini etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Yer seçimi, firmaların fiyat, kalite, teslimat 
ve esneklik boyutlarını içeren rekabet öncelikleri ya da performans kriterleri üzerinde önemli etkiye sahiptir 
(Yang ve Lee, 1997:241). Ayrıca, yer seçimini etkileyen çok sayıda nitel ve nicel faktör bulunmaktadır. Yang 
ve Lee (1997), kuruluş yeri seçimini etkileyen nitel faktörleri pazar, ulaşım, işgücü ve toplum 
davranışlarından oluşan dört grupta toplamıştır. Pazar ana kriteri, pazar fırsatları, pazara yakınlık ve 
hammaddeye yakınlık alt kriterlerinden oluşurken, ulaşım ana kriteri, kara, deniz ve hava taşımacılığı 
olanaklarından oluşmaktadır. İşgücü ana kriteri, işgücü kalitesi, işgücü motivasyonu, sendikaların etkinliği, 
işsizlik oranı ve işgücü maliyetlerinden oluşmakta, toplum ana kriteri içerisinde ise kentleşme düzeyi, örgüt 
iklimi ve eğitim bulunmaktadır.  

Chu (2002), Yang ve Lee (1997)’deki gruplandırmaya ek olarak enerji kaynaklarına ulaşılabilirlik ve yatırım 
maliyetlerini ana kriterler olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Tzeng vd.’nin (2002) çalışmasında, her iki çalışmadaki 
faktörlere ilave olarak ekonomik faktörler, rekabet ve çevre kriterleri dikkate alınmıştır. Bununla birlikte, 
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Eddie vd. (2005), Tzeng vd.’nin (2002) çalışmasındaki kriterlere ek olarak başlangıç yatırım maliyetleri ve 
yatırımcı kapasitesini ana kriterler olarak belirlemiştir.  

Chan vd. (2007)’nin çalışmasında ise yukarıdaki kriterlere ilave olarak arazi karakteristiği ve yaşam kalitesine 
önem verilmiştir. MacCarthy ve Atthirawong (2003) ile Kodali ve Routroy (2006)’un çalışmalarında ise 
kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler birçok nitel ve nicel faktörü içerecek biçimde ayrıntılı olarak ele 
alınmıştır. Buna göre, işgücü faktörleri, sosyal ve kültürel faktörler, altyapı olanakları, tedarikçilere yakınlık, 
pazara yakınlık, rekabet gücü, ekonomik faktörler, yasal düzenlemeler ve özel yer seçim faktörleri, yer 
seçimini etkileyen ana kriterler olarak değerlendirilmiştir. 

A. Ekonomik Faktörler 

Ekonomik faktörler kriteri, nicel faktörleri içeren üç alt kriterden oluşmaktadır. Bunlar, dışarıdan sağlanan 
fayda ve hizmet maliyetleri, hammadde ve malzeme maliyetleri ve ulaştırma maliyetleridir (Kodali ve 
Routroy, 2006:100; MacCarthy ve Atthirawong, 2003:797). Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet maliyetleri, 
su, enerji ve iletişimle ilgili maliyetleri içerirken, hammadde ve malzeme maliyetleri ve ulaştırma maliyetleri 
ürünlerin tedarik, üretim ve dağıtımı nedeniyle katlanılan diğer maliyet unsurlarını oluşturmaktadır 
(Galbraith vd., 1990:41, Partovi, 2006:41).Ekonomik faktörler, finansal piyasaları etkileyen ve dolayısıyla 
mevcut finansal ortamda karar alma durumunda olan yatırımcı davranışlarını yönlendiren faktörlerdir. 
Yatırımcılar karar alırken gerek ulusal gerek uluslararası ekonomi ve finans platformlarındaki gelişmeleri göz 
önünde bulundurmaktadırlar. 

Bu alanda yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda bu gelişmelerin sermaye piyasası üzerindeki etkisi ve 
bunun yatırımcı davranışları üzerindeki izdüşümünün araştırıldığı görülmektedir. 

Bu bağlamda H1 hipotezi; 

“H1: Ekonomik koşullar ile yatırım kararı arasında ilişki vardır.” şeklinde kurulmuştur. 

B. Yasal ve Hukuki Düzenlemeler 

Yasal ve hukuki düzenlemeler içerisinde yasal düzenlemeler, hükümet politikaları ve endüstri ilişkileri 
dikkate alınmaktadır (MacCarthy ve Atthirawong, 2003: 797). Sigortacılık ve çevresel sınırlamalara ilişkin 
yasal düzenlemeler ve ithalat ve ihracata ilişkin hukuki yaptırım ve düzenlemeler yer seçiminde etkili 
olmaktadır (Kodali ve Routroy, 2006: 100). Hükümet politikaları başlığı altındaki vergi oranları, ticaret 
sınırlamaları, faiz oranları, enflasyon ve döviz kurları (MacCarthy ve Atthirawong, 2003:797; Graf ve 
Mudambi, 2005:258) seçilecek yeri etkilerken, hükümetin ücret politikaları ve yerel yönetimlerin teşvikleri 
de karar vermede etkili olmaktadır (Canel ve Khumawala, 1996: 51). Hukuki koşular işletmenin yasal 
çevresini oluşturmakta, bunun yanında işletme kuruluşunu veya yatırım kararını, tarihi, kültürel ve doğal 
çevre koşulları da etkileyebilmektedir. 

Bu bağlamda H2 hipotezi; 

“H2: Çevre koşulları ile yatırım kararı arasında ilişki vardır.” şeklinde kurulmuştur. 

C. Sosyal ve Kültürel Faktörler 

Sosyal ve kültürel faktörler kategorisini Galbraith (1990) ile MacCarthy ve Atthirawong (2003), kültür, nüfus 
yoğunluğu, iklim – çevre ve yaşam kalitesi olmak üzere dört alt kriter olarak ele almışlardır. 

Yine, kurulması düşünülen tesisin bulunduğu yerdeki kültürün, nüfus yoğunluğunun, iklim ve çevresel 
faktörlerin dikkate alınması gerekir. Ayrıca, hayat pahalılığı, eğitim düzeyi, okullaşma oranı, sağlık 
hizmetlerinin maliyeti ve suç oranı gibi faktörlerden oluşan yaşam kalitesi kriteri de kuruluş yeri seçimini 
etkilemektedir (Chan vd., 2007: 729). 

Sosyal bilimlerde özellikle sosyoloji ve kültürel antropoloji alanında yapılan çalışmalar insanların 
çevrelerinde olup bitenleri algılamada ve değerlendirmede, içinde yaşadıkları toplumun kültürel 
değerlerinden etkilendiklerini ortaya koymuştur. 
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Bu doğrultuda Shiller; “bireylerin davranışlarını içinde yaşadıkları toplumun değer yargıları, sembolleri ve 
düşünce kalıplarının etkilediğini, insanların gündelik yaşamlarını etkileyen modaların, esintilerin aynı 
zamanda hisse senedi fiyatlarını da etkilediğini öne sürmektedir”(Shiller, 2007: 235). 

Bu bağlamda H3 hipotezi; 

“H3: Sosyal faktörler ile yatırım kararı arasında ilişki vardır.” şeklinde kurulmuştur. 

İşletmenin kurulacağı yerdeki eğitim ve sağlık olanaklarının, hem hizmet içi eğitim anlamında örgütün eğitim 
süreçlerine katkı sağlama hem de girişimci bakımından, yine sağlık olanaklarının da işgörenlerin ve 
girişimcinin alacağı sağlık hizmetinin düzeyi anlamında yatırım kararını etkilemesi beklenmektedir.    

Bu bağlamda H4hipotezi; 

“H4: Eğitim ve sağlık koşulları ile yatırım kararı arasında ilişki vardır.” şeklinde kurulmuştur. 

3. YÖNTEM VE ARAŞTIRMA MODELİ 

Bu çalışmada, küçük bir il merkezinde farklı sektörlerden, araştırmaya katılmak istemeyen veya 
ulaşılamayanlar hariç, tam sayım ile ana kütlenin tamamına ulaşılarak, yüzyüze anket yöntemiyle veriler 
toplanmıştır. Eksiklik bilgilerin olduğu belirlenenler dışında toplam 427 girişimciye ait veri toplama aracı 
değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programında analiz edilmiş ve sonuçlar 
paylaşılmıştır. 

Veri toplama aracı için, kuruluş yerinin belirlenmesinde esas alınan temel faktörler dışında yatırım kararını 
etkileyeceği değerlendirilen faktörlerden oluşan beşli bir likert ölçeği geliştirilmiştir. Ölçekte 
cevaplayıcılardan, ölçekteki ifadelerin yatırım kararına etkisini belirlemek üzere, yatırım kararını “1-çok 
etkiler”den “5-hiç etkilemez”e kadar sıralanan seçeneklerden birini tercih etmeleri istenmiştir. Böylece 
1,00-2,33 arası önem düzeyi yüksek, 2,34-3,67 arası orta ve 3,67-5,00 arası çıkanlar ise önem düzeyi düşük 
olarak belirlenmiştir. 

Cevaplayıcıların seçenekleri tercihlerinin dağılımında ve sektör ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre 
tercihlerde istatistiki olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiş, böylece yatırım kararı ile aşağıda 
belirtilen faktörler arasında ilişki olup olmadığı test edilmiştir. 

Bu çalışmadaki yatırım kararları ölçeği 17 madde ve 4 boyuttan oluşmaktadır. Ölçekteki dört boyut sırası ile;  

* Ekonomik Faktörler, 

* Eğitim ve Sağlık Faktörleri, 

* Çevre Faktörleri ve 

* Sosyal Faktörleridir. 

Bu doğrultuda araştırmanın modeli Şekil 1.’deki gibi belirlenmiştir. 
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               Şekil 1. Araştırma Modeli (Girişimcilik Ölçeği Boyutları ile Yatırım Kararı İlişkisi) 

Şekil 1.’den görüleceği üzere, girişimcinin yatırım kararını etkileyeceği düşünülen faktörler ekonomik 
faktörler, eğitim ve sağlık faktörleri, çevre faktörleri ve sosyal faktörler olarak dört alt boyutta 
gruplandırılmıştır. Her bir boyuta ilişkin bir hipotez belirlenerek bu alt boyutlarla yatırım kararı ilişkisi test 
edilmiştir. 

4. BULGULAR 

Elde edilen bulgular başlıklar halinde sunulmuştur. 

A. Demografik Bulgular 

Cevaplayıcılara ilişkin demografik bulgular Tablo 1.’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Demografik Bulgular 

 Sınıf F % 

Sektör 

Hizmet 143 34,0 

Üretim 29 7,0 

Ticaret 246 59,0 

Yaş 

30’a kadar 149 35,0 

31-40 141 33,0 

41-50 97 23,0 

51-60 26 6,0 

61 ve üzeri 11 3,0 

Eğitim ve 

Sağlık Boyutu 

Sosyal Boyut 

 

Çevre Boyutu 

Ekonomik 

Boyut 

Yatırım Kararı 

H

H

H

H
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Eğitim 

İlkokul 21 8,0 

Ortaokul 35 13,0 

Lise 117 43,0 

Üniversite 93 34,2 

Lisans Üstü 6 2,0 

 

Cevaplayıcıların %34’ü hizmet sektöründe iken,%7’si üretim,%59’u ticaret sektöründe çalışmaktadır. Yaşa 
göre sınıflandırıldıklarında %35’i 30 yaşında iken,%33’ü 31-40, %23’ü 41-50, %6’sı 51-60 ve %3’ü 61 ve üzeri 
yaş grubuna sahiptir. 

Eğitim düzeylerine göre %8’i ilkokul, %13’ü ortaokul, %43’ü lise, %34,2’si üniversite ve %2’si lisansüstü 
mezunudur. 

B. Geçerlik ve Güvenirlik 

Alt Boyutların geliştirilmesinde elde edilen verilerin faktör çözümlemesine uygun olup olmadığını test etmek 
için KMO ve Küresellik testi yapılmıştır (Kaiser,1974:31-36). 

Bartlett testi şu formül ile elde edilir (Pedhazur ve Schmelkin,1991:8-17): 

X2 = -[ (N-1) – ( 2k+5/6) ] 1n |R| 

X2 = Bartlett testinden elde edilen değerdir. 

N = Örneklem genişliği 

|R| = Verilerden elde edilen korelasyon matrisinin determinantıdır. Elde edilen bu determinant değeri aynı 
zamanda genelleştirilmiş varyansı vermektedir. Ki-kare test istatistiği için elde edilen serbestlik derecesi ise 
ikili karşılaştırmanın karşılığı olan  

s.d = k(k-1)/2  şeklindedir. 

Tablo 2. Ekonomik Faktörler Alt Boyutu İçin Kaiser-Meyer Olkin (KMO) ve Bartlett Sphericity 
(Küresellik) Testi Sonuçları 

Kaiser-Meyer Olkin  0,661 

Bartlett Sphericity 

Testi 

X2 114,00 

sd 6 

P 0,000** 

Açıklanan Varyans (%) 42,051 

 

Test sonuçlarına göre KMO değerinin 0,661 olduğu bulunmuştur. Böylece verilere uygulanacak faktör analizi 
sonuçlarının yararlı ve kullanılabilir olacağı görülmektedir. BartlettSphericity testi sonucunda değişkenler 
arasında anlamlı düzeyde yüksek ilişkiler bulunmadığı ve verilerin faktör analizi uygulamak için uygun 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (X2:114,00, sd:6, p<0,05).  

Faktör Yük Değeri; maddelerin faktörlerle olan ilişkisini açıklayan bir katsayıdır. Maddelerin yer aldıkları 
faktördeki yük değerlerinin yüksek olması beklenir. Bir faktörle yüksek düzeyde ilişki veren maddelerin 
oluşturduğu bir küme var ise bu bulgu, o maddelerin birlikte bir kavramı-yapıyı-faktörü ölçtüğü anlamına 
gelir (Patır, 2009: 69-86). 
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Tablo 3. Ekonomi Alt Boyutu Faktör Yükleri 

 Faktör 

Yükleri 

Cronbach 

Alfa 

Genel olarak ekonominin iyileşmesi yatırım yapma 
düşüncemi etkiler. 

0,726 0,803 

Bölgesel kamu yatırımları yatırım yapma düşüncemi 
etkiler. 

0,687 0,801 

AB ve kalkınma ajansı projeleri yatırım yapma 
düşüncemi etkiler. 

0,567 0,802 

İnsanların refah düzeyi yatırım yapma düşüncemi 
etkiler. 

0,601 0,805 

 

4 maddelik ölçekte tüm maddeler tek boyut altında toplanmaktadır. Maddelere ait faktör yükleri 
incelendiğinde tüm yüklerin değerleri 0,400’ün üzerindedir. Dolayısıyla hiçbir maddenin ölçekten 
çıkartılmasına gerek yoktur. 

Tablo 4. Eğitim ve Sağlık Faktörleri Alt Boyutu İçin Kaiser-Meyer Olkin (KMO) ve Bartlett Sphericity 
(Küresellik) Testi Sonuçları 

Kaiser-MeyerOlkin  0,663 

 
BartlettSphericityTesti 

X2 152,287 

sd 6 

P 0,000** 

Açıklanan Varyans (%) 44,570 

 

Tabloya göre, KMO değerinin 0,663 olduğu bulunmuştur. Böylece verilere uygulanacak faktör analizi 
sonuçlarının yararlı ve kullanılabilir olacağı görülmektedir. BartlettSphericity testi sonucunda değişkenler 
arasında anlamlı düzeyde yüksek ilişkiler bulunmadığı ve verilerin faktör analizi uygulamak için uygun 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (X2:152,287, sd:6 p<0,05). 

 

Tablo 5. Eğitim ve Sağlık Alt Boyutu Faktör Yükleri 

 Faktör 
Yükleri 

Cronbach 
Alfa 

Adalet ve yargıya güven yatırım yapma düşüncemi etkiler. 0,641 0,797 

Tam teşekküllü sağlık kuruluşlarının varlığı yatırım yapma 
düşüncemi etkiler. 

0,768 0,792 

Yeterli eğitim kuruluşlarının varlığı yatırım yapma düşüncemi 
etkiler. 

0,669 0,798 

Bölgeye olan manevi bağlılık yatırım yapma düşüncemi 
etkiler. 

0,579 0,797 

 

4 maddelik ölçekte tüm maddeler tek boyut altında toplanmaktadır. Maddeler ait faktör yükleri 
incelendiğinde tüm yüklerin yük değerlerinin 0,400’ün üzerindedir. Dolayısıyla hiçbir maddenin ölçekten 
çıkartılmasına gerek yoktur. 

Tablo 6. Çevre Faktörleri Alt Boyutu İçin Kaiser-Meyer Olkin (KMO) ve Bartlett Sphericity (Küresellik) 
Testi Sonuçları 



14 
 

Kaiser-MeyerOlkin  0,755 

 
BartlettSphericityTesti 

X2 331,663 

sd 10 

P 0,000** 

Açıklanan Varyans (%) 45,642 

 

Tabloya göre, (KMO) değerinin 0,755 olduğu bulunmuştur. Böylece verilere uygulanacak faktör analizi 
sonuçlarının yararlı ve kullanılabilir olacağı görülmektedir. BartlettSphericity testi sonucunda değişkenler 
arasında anlamlı düzeyde yüksek ilişkiler bulunmadığı ve verilerin faktör analizi uygulamak için uygun 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (X2:331,663 sd:10 p<0,05). 

Tablo 7. Çevre Alt Boyutu Faktör Yükleri 

 Faktör 
Yükleri 

Cronbach 
Alfa 

Yöresel yatırım alanlarının varlığı(altın, gümüş işletmeciliği, 
pestil-köme vb.) yatırım yapma düşüncemi etkiler. 

0,581 0,798 

Çevre düzenlemesi hizmetleri ve temizlik yatırım yapma 
düşüncemi etkiler. 

0,639 0,789 

Tabiat varlıkları ve doğal koşullar yatırım yapma düşüncemi 
etkiler. 

0,774 0,790 

Tarihi ve turistik yerler yatırım yapma düşüncemi etkiler. 0,705 0,788 

Doğal beslenme olanakları yatırım yapma düşüncemi etkiler. 0,664 0,793 

 

5 maddelik ölçekte tüm maddeler tek boyut altında toplanmaktadır. Maddeler ait faktör yükleri 
incelendiğinde tüm yüklerin yük değerlerinin 0,400’ün üzerindedir. Dolayısıyla hiçbir maddenin ölçekten 
çıkartılmasına gerek yoktur. 

 

Tablo 8. Sosyal Faktörler Alt Boyutu İçin Kaiser-Meyer Olkin (KMO) ve BartlettSphericity (Küresellik) 
Testi Sonuçları 

Kaiser-MeyerOlkin  0,658 

BartlettSphericityTesti 
X2 265,837 

sd 6 

P 0,000** 

Açıklanan Varyans (%) 49,467 

 

Tabloya göre, (KMO) değerinin 0,658 olduğu bulunmuştur. Böylece verilere uygulanacak faktör analizi 
sonuçlarının yararlı ve kullanılabilir olacağı görülmektedir. BartlettSphericity testi sonucunda değişkenler 
arasında anlamlı düzeyde yüksek ilişkiler bulunmadığı ve verilerin faktör analizi uygulamak için uygun 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (X2:265,837 sd:6 p<0,05). 

Ölçeğin tek boyut altında %49,467’si açıklanabilmektedir. 

 

Tablo 9. Sosyal Alt Boyutu Faktör Yükleri 
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 Faktör 
Yükleri 

Cronbach 
Alfa 

Toplumun genel olarak yatırımlara ve girişimcilere bakışı 
yatırım yapma düşüncemi etkiler. 

0,510 0,803 

Şehir içi trafik ve park imkânları yatırım yapma düşüncemi 
etkiler. 

0,807 0,787 

Şehir içi ulaşım yatırım yapma düşüncemi etkiler. 0,820 0,790 

Alışveriş ve eğlence merkezleri yatırım yapma düşüncemi 
etkiler. 

0,628 0,803 

 

4 maddelik ölçekte tüm maddeler tek boyut altında toplanmaktadır. Maddeler ait faktör yükleri 
incelendiğinde tüm yüklerin yük değerlerinin 0,400’ün üzerindedir. Dolayısıyla hiçbir maddenin ölçekten 
çıkartılmasına gerek yoktur. 

Tüm alt boyutlara ilişkin yapılan güvenirlik ve geçerlik analizine göre,  girişimcilik ölçeğinde yer alan ve 
geçerliliği veya analizde kullanılabilirliği faktör yükleri ile belirlenen ifadelerin aynı zamanda güvenilir 
oldukları tespit edilmiştir. 

Burada ayrıca doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve güvenirlik seviyesi doğrulanacak şekilde yeniden test 
edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarını Şekil 2.’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Faktör Ölçeği Alt Boyutlarının Doğrulayıcı Faktör Analizi Amos 16 Sonuçları 

 

Bu çalışmada ölçek 5’li Likert tipi derecelendirme sistemi ile değerlendirilmiştir (1=Çok Etkiler, 2=Etkiler, 
3=Fikrim Yok, 4=Etkilemez, 5=Hiç Etkilemez). 

Yukarıda verilen açıklayıcı faktör analizinden sonra ölçeğin yapısal geçerliliğini ölçmek amacıyla doğrulayıcı 
faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre uyum endeksleri RMSEA=0,059, CFI=0,865, IFI=0,870, 
CMIN(X2)=282,071, DF=113 ve p=0,000 olarak kabul edilebilir düzeyde gerçekleşmiştir (Hu ve Bentler, 1998, 
s. 449, Hu ve Bentler, 1999, s. 4 ile Reisinger ve Mavondo, 2006, s. 57).  

Tablo 10’da da ayrıca, tüm ölçeğin güvenirlik katsayısı ve genel X2 değeri verilmiştir. 

Tablo 10. Faktör Ölçeği Alt Boyutları Güvenilirlik Analizi ve X2 İstatistiği 

 

Faktörler Cronbach 

Alfa 

Güvenilirlik 

Düzeyi 

X2 (X2 4, 0,05= 7,82) 

Ekonomi 

Eğitim ve Sağlık 

Çevre 

Sosyal 

0,778 Oldukça 

güvenilir 

 

261,65 

Tablo 10.’da görüleceği üzere, geçerliliği veya analizde kullanılabilirliği faktör yükleri ile belirlenen 
girişimcilik ölçeğindeki ifadelerin, aynı zamanda güvenilir oldukları tespit edilmiştir. 
İstatistiği de genel olarak tercihler arasında istatistiki olarak anlamlı fark olduğunu, alt boyut ayrımı 
olmaksızın ayrıca ortaya koymaktadır. 
 
C. Girişimciliği Etkileyen Ekonomik, Eğitim-Sağlık, Sosyal ve Çevre Faktörü Bulguları 
Girişimcilik faaliyetlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik sorulara verilen yanıtların dağılımı 
Tablo 11.’de paylaşılmıştır. 

 
Tablo 11. Ekonomik Faktörler Alt Boyutu 

 

 

Ekonomik Faktörler Alt 

Boyutu 

 

Ç
o

k 
et

ki
le

r 

Et
ki

le
r 

Fi
kr

im
 y

o
k 

Et
ki

le
m

ez
 

H
iç

 e
tk

ile
m

ez
 

O
rt

al
am

a 

 

X2 

(4,0,05) 

= 7,82 

Genel olarak ekonominin 

iyileşmesi yatırım yapma 

düşüncemi etkiler. 

N 

 

% 

176 

 

40,6 

204 

 

47,1 

20 

 

4,6 

25 

 

5,8 

2 

 

,5 

1,77 463,68 

Bölgesel kamu yatırımları 

yatırım yapma düşüncemi 

etkiler. 

N 

 

% 

121 

 

27,9 

215 

 

49,7 

47 

 

10,9 

38 

 

8,8 

6 

 

1,4 

2,05 337,04 
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AB ve kalkınma ajansı 

projeleri yatırım yapma 

düşüncemi etkiler. 

N 

 

% 

70 

 

16,2 

158 

 

36,5 

82 

 

18,9 

86 

 

19,9 

31 

 

7,2 

2,65 99,28 

İnsanların refah düzeyi 

yatırım yapma düşüncemi 

etkiler. 

N 

 

% 

149 

 

34,4 

206 

 

47,6 

28 

 

6,5 

36 

 

8,3 

8 

 

1,8 

1,94 354,97 

 

Faktörlerin önem düzeyleri incelendiğinde 1,77 ortalama ile ekonominin iyileşmesi faktörü, refah düzeyi 
(1,94) ve 2,05 ile bölgesel kamu yatırımları faktörlerinin önem düzeyleri göreli olarak yüksek, 2,65 ortalama 
ile AB ve kalkınma ajansı projeleri ise orta düzeyde önemli çıkmıştır. 

X2 istatistiği her bir faktör için tablo değerinden büyük çıkmış, yani tercihlerin seçenekler arasındaki 
dağılımının farklılaştığı belirlenmiştir. Önem düzeyi de yüksek olduğundan, istatistiki olarak anlamlı farklılık 
olacak şekilde ekonomik faktörlerin yatırım kararlarını etkilediği ifade edilebilir.  

Tablo 12.’den görüleceği üzere, eğitim ve sağlık faktörleri alt boyutunda, yeterli eğitim kuruluşları en önemli 
faktör olarak belirlenmiştir. X2 istatistiği her bir faktör için tablo değerinden büyük çıkmış, yani tercihlerin 
seçenekler arasındaki dağılımının farklılaştığı belirlenmiştir. Önem düzeyi de yüksek olduğundan, istatistiki 
olarak anlamlı farklılık olacak şekilde eğitim ve sağlık faktörlerinin yatırım kararlarını etkilediği ifade 
edilebilir.  

 

 

 

Tablo 12. Eğitim ve Sağlık Faktörleri Alt Boyutu 

 

Eğitim ve Sağlık Faktörleri 

Alt Boyutu 

 

Ç
o

k 
et

ki
le

r 

Et
ki

le
r 

Fi
kr

im
 y

o
k 

Et
ki

le
m

ez
 

H
iç

 

et
ki

le
m

ez
 

O
rt

al
am

a 

X2 

(4,0,05) 

= 7,82 

Adalet ve yargıya güven 

yatırım yapma düşüncemi 

etkiler. 

N 

 

% 

94 

 

21,7 

149 

 

34,4 

79 

 

18,2 

72 

 

16,6 

32 

 

7,4 

2,53 84,39 

Tam teşekküllü sağlık 

kuruluşlarının varlığı 

yatırım yapama 

düşüncemi etkiler. 

N 

 

% 

90 

 

20,8 

202 

 

46,7 

47 

 

10,9 

61 

 

14,1 

27 

 

6,2 

2,37 223,62 

Yeterli eğitim 

kuruluşlarının varlığı 

yatırım yapma düşüncemi 

etkiler. 

N 

 

% 

122 

 

28,2 

224 

 

51,7 

28 

 

6,5 

42 

 

9,7 

9 

 

2,1 

2,04 371,34 
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Bölgeye olan manevi 

bağlılık yatırım yapma 

düşüncemi etkiler. 

N 

 

% 

111 

 

25,6 

171 

 

39,5 

46 

 

10,6 

59 

 

13,6 

39 

 

9,0 

2,40 145,36 

 

Tablo 13. ise çevre faktörleri alt boyutunu göstermektedir. Yöresel yatırım alanları faktörü 2,10 ortalama ile 
en yüksek önem seviyesine sahip faktör olarak hesaplanmıştır. 

 

Tablo 13. Çevre Faktörleri Alt Boyutu 

 

Çevre Faktörleri Alt Boyutu 

 
Ç

o
k 

et
ki

le
r 

Et
ki

le
r 

Fi
kr

im
 y

o
k 

Et
ki

le
m

ez
 

H
iç

 

et
ki

le
m

ez
 

O
rt

al
am

a 

X2 

(4,0,05) 

= 7,82 

Yöresel yatırım alanlarının 

varlığı (altın-gümüş işleme, 

pestil-köme vb.) yatırım 

yapma düşüncemi etkiler. 

N 

 

% 

134 

 

30,9 

191 

 

44,1 

38 

 

8,8 

53 

 

12,2 

11 

 

2,5 

2,10 261,65 

Çevre düzenlemesi 

hizmetleri ve temizlik 

yatırım yapma düşüncemi 

etkiler. 

N 

 

% 

79 

 

18,2 

200 

 

46,2 

46 

 

10,6 

78 

 

18,0 

23 

 

5,3 

2,45 219,18 

Tabiat varlıkları ve doğal 

koşullar yatırım yapma 

düşüncemi etkiler. 

N 

 

% 

74 

 

17,1 

174 

 

40,2 

56 

 

12,9 

87 

 

20,1 

35 

 

8,1 

2,61 133,64 

Tarihi ve turistik yerler 

yatırım yapma düşüncemi 

etkiler. 

N 

 

% 

115 

 

26,6 

174 

 

40,2 

43 

 

9,9 

70 

 

16,2 

24 

 

5,5 

2,33 170,54 

Doğal beslenme olanakları 

yatırım yapma düşüncemi 

etkiler. 

N 

 

% 

50 

 

11,5 

174 

 

40,2 

52 

 

12,0 

109 

 

25,2 

38 

 

8,8 

2,79 153,89 

 

X2 istatistiği her bir faktör için tablo değerinden büyük çıkmış, yani tercihlerin seçenekler arasındaki 
dağılımının farklılaştığı belirlenmiştir. Önem düzeyi de yüksek olduğundan, istatistiki olarak anlamlı farklılık 
olacak şekilde çevre faktörlerinin yatırım kararlarını etkilediği ifade edilebilir. 

Sosyal faktörler alt boyutunu gösteren Tablo 14.’den görüleceği üzere şehir içi ulaşım (2,05) en önemli 
faktör olarak belirlenmiştir. X2 istatistiği her bir faktör için tablo değerinden büyük çıkmış, yani tercihlerin 
seçenekler arasındaki dağılımının farklılaştığı belirlenmiştir. Önem düzeyi de yüksek olduğundan, istatistiki 
olarak anlamlı farklılık olacak şekilde sosyal faktörlerin yatırım kararlarını etkilediği ifade edilebilir. 
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Tablo 14. Sosyal Faktörler Alt Boyutu 

Sosyal Faktörler Alt Boyutu  

Ç
o

k 
et

ki
le

r 

Et
ki

le
r 

Fi
kr

im
 y

o
k 

Et
ki

le
m

ez
 

H
iç

 

et
ki

le
m

ez
 

O
rt

al
am

a 

X2 

(4,0,05) 

= 7,82 

Toplumun genel olarak yatırımlara 

ve girişimcilere bakışı yatırım yapma 

düşüncemi etkiler. 

N 

 

% 

94 

 

21,7 

185 

 

42,7 

80 

 

18,5 

57 

 

13,2 

9 

 

2,1 

2,30 196,07 

Şehir içi trafik ve park imkânları 

yatırım yapma düşüncemi etkiler. 

N 

 

% 

105 

 

24,2 

183 

 

42,3 

31 

 

7,2 

78 

 

18,0 

28 

 

6,5 

2,39 190,80 

Şehir içi ulaşım yatırım yapma 

düşüncemi etkiler. 

N 

 

% 

130 

 

30,0 

212 

 

49,0 

30 

 

6,9 

37 

 

8,5 

16 

 

3,7 

2,05 332,28 

Alışveriş ve eğlence merkezleri 

yatırım yapma düşüncemi etkiler. 

N 

 

% 

123 

 

28,4 

176 

 

40,6 

43 

 

9,9 

60 

 

13,9 

23 

 

5,3 

2,26 187,74 

 

Tablo 15. yatırım kararı alt boyutlarının genel ortalama ve standart sapma değerlerini vermektedir. 

 

 

Tablo 15. Alt Boyutların Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Alt Boyut Ortalama Standart Sapma 

Ekonomik Faktörler 2,10 0,976 

Eğitim ve Sağlık Faktörleri 2,34 1,149 

Çevre Faktörleri 2,46 1,166 

Sosyal Faktörler 2,25 1,113 

 

Tablo 15.’den görüleceği üzere, ekonomik faktörlerin ortalaması 2,10,eğitim ve sağlık faktörlerinin 2,34, 
çevre faktörlerinin 2,46 ve sosyal faktörlerin ortalaması 2,25 olarak hesaplanmıştır. 

Yatırım kararında ekonomik, çevre, sosyal ve eğitim ile sağlık faktörleri arasında ilişkinin varlığı bakımından 
girişimcilerin değerlendirmeleri incelendiğinde, hesaplanan X2 istatistiği değerleri tablo değerlerinden (X2 4, 
0,05= 7,82) büyük çıktığı için alternatifler arasında istatistikî olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. 

Bu sonuçlarla; cevaplayıcılar ekonomik, çevre, sosyal ve eğitim ve sağlık faktörlerinin, kuruluş yerinin 
belirlenmesinde önemli oldukları ve yatırım kararının bu faktörlerle ilişkili olduğu ifade edilebilir. 
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Tablo 16.’da ise, yatırım kararını etkileyen faktörler ile cevaplayıcıların sektör ve eğitim durumları arasındaki 
ilişki değerlendirilmiştir. 

Tablo 16. Girişimcilik Ölçek Boyutları İle Sektör ve Eğitim Düzeyi İlişkisi 

 
      
 
          

 
 
 

(a:çok etkiler, 
b:etkiler, c:fikrim 

yok, 

d:etkilemez, e:hiç etkilemez) 

 

Tablo 16.’da girişimcilik ölçek boyutları ile bağlı yatırım kararı arasındaki ilişkisinin sektör bakımından 
farklılık gösterip göstermediği incelendiğinde sadece doğal beslenme imkanları (Pearson Chi-Square= 
15.063, Asymp. Sig. (2-sided)=0,049<0,05) ve adalet ve yargıya güven ifadelerinde (Pearson Chi-Square= 
20,139, Asymp. Sig. (2-sided)=0,010<0,05) anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Yani farklı sektörlerdeki girişimcilerin düşünceleri arasında farklılık bulunmakta, ya da farklı sektörlerdeki 
girişimcilerin bu faktörlere bağlı olarak yatırım kararı vermeleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

Ayrıca eğitim düzeyi ile bu faktörlere bağlı yatırım kararı arasındaki ilişki incelendiğinde ise; sadece tam 
teşekküllü sağlık kuruluşlarının (PearsonChi-Square = 28,091, Asymp. Sig. (2-sided) = 0,031<0,05), yeterli 
eğitim kuruluşlarının  (Pearson Chi-Square = 26,401, Asymp. Sig. (2-sided) = 0,049 < 0,05) ve tarihi ve turistik 
yerlerin varlığının (Pearson Chi-Square = 26,356, Asymp.Sig. (2-sided) = 0,049 < 0,05) yatırım kararına etkisi 
bakımından, farklı eğitim düzeylerindeki girişimcilerin bakış açıları farklılaşmaktadır. 

Girişimcilik Ölçeği Sektör Eğitim 

Pearson 

Chi-Square 

Asymp.Sig 

(2-sided) 

Pearson 

Chi-Square 

Asymp.Sig 

(2-sided) 

 

Ekonomik Faktörler 

5,638 ,688 14,423 ,567 

5,210 ,735 21,133 ,173 

4,068 ,851 12,893 ,681 

6,795 ,559 10,787 ,822 

 

Eğitim ve Sağlık Faktörleri 

6,043 ,642 19,226 ,257 

15,063 ,049 20,264 ,209 

9,272 ,320 28,091 ,031 

4,253 ,834 26,401 ,049 

 

Çevre Faktörleri 

10,712 ,219 20,173 ,213 

6,852 ,553 15,970 ,455 

8,512 ,385 10,426 ,843 

8,177 ,416 26,356 ,049 

9,364 ,313 19,617 ,238 

 

Sosyal Faktörler 

8,040 ,430 8,040 ,430 

6,814 ,557 15,399 ,496 

20,139 ,010 9,155 ,907 

5,698 ,681 8,265 ,689 
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Yapılan analizler sonucunda; Ekonomik koşullar ile yatırım kararı arasında ilişki vardır biçimindeki H1 

hipotezi, Çevre koşulları ile yatırım kararı arasında ilişki vardır biçimindeki H2 hipotezi, Sosyal faktörler ile 
yatırım kararı arasında ilişki vardır biçimindeki H3 hipotezi ve Eğitim ve sağlık koşulları yatırım kararı arasında 
ilişki vardır biçimindeki H4 hipotezi kabul edilir. 

SONUÇ 

Yapılan analizlerde cevaplayıcılar ekonomik, çevre, sosyal ve eğitim ve sağlık faktörlerinin, yatırım kararlarını 
etkileme bakımından yüksek öneme sahip olduğunu ifade etmişlerdir. Yani, bu faktörlerin, yatırım 
düşüncesi olanların girişimcilik kararlarını, önemli ölçüde etkilediği ifade edilebilir. 

Yatırım kararında ekonomik, çevre, sosyal ve eğitim ile sağlık faktörleri arasında ilişkinin varlığı bakımından 
girişimcilerin değerlendirmeleri incelendiğinde, hesaplanan X2 istatistiği değerleri tablo değerlerinden (X2 4, 
0,05= 7,82) büyük çıktığı için alternatifler arasında istatistikî olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir.  

Ayrıca kontrol değişkenleri ile bu faktörler bakımından yatırım kararının farklılık gösterip göstermediğinin 
incelendiği test sonucunda; doğal beslenme olanakları ve adalet ve yargıya güven ile girişimcilerin yatırım 
kararı arasındaki ilişkinin farklı sektörler için anlamlı farklılık oluşturduğu belirlenmiştir.  

Farklı eğitim düzeylerindeki girişimcilerin bakış açıları incelendiğinde ise, tam teşekküllü sağlık 
kuruluşlarının, yeterli eğitim kuruluşlarının ve tarihi ve turistik yerlerin varlığının yatırım kararı ile ilişkisi 
bakımından farklılaştığı tespit edilmiştir. 

Böylece bu faktörle yatırım kararı arasında ilişki olduğu yönünde kurulan hipotezler kabul edilmiştir. 

Kuruluş yeri seçiminde alınacak kararın işletmeyi uzun bir süre belirli koşullar altında çalışmak zorunda 
bırakacağından dolayı, bütün faktörlerin göz önünde tutulması gerekir. Başlangıçta ideal gibi görünen bir 
kuruluş yeri, dikkate alınmayan bir faktör ya da gelişme nedeniyle kısa bir sure sonra bu özelliğini 
kaybedebilir. Bu nedenlerle kuruluş yerinin belirlenmesinde, hem işletmecilikle ilgili, hem de girişimcinin 
kendisi ve ailesini dikkate alan çok sayıda faktör değerlendirilmelidir. 

Kuruluş yeri işletmenin önemli karar problemlerinden, önemli maliyet kalemlerinden ve rekabet 
faktörlerinden biridir. Bu yüzden kuruluş yeri belirlenirken yol, kaynaklar gibi faktörlerin yanında eğitim, 
sağlık gibi faktörlerin de göz önünde bulundurulması yararlı olacaktır. Hatta bu faktörler fazla görünmeyen, 
bilinmeyen, belki hesaplanmayan, fakat yatırımcının kararını önemli ölçüde etkileyen faktörlerdir. Bu 
nedenle bu faktörler buzdağının görünmeyen kısmı olarak da değerlendirilebilir ve ikincil gibi görünen bu 
faktörlerin girişimciliğe etkisi, Girişimcilikte Buzdağı Teorisi olarak ifade edilebilir. 

Yerleşim yerleri veya alternatif kuruluş yerleri, bu faktörler açısından da ne derece uygun kuruluş yeri 
alternatifi sunduklarını iyi değerlendirmelidir. Yerel yönetimler bu konuda gerekli adımları atmalıdır. 

Girişimciler bu faktörleri de dikkate alarak kuruluş yerini, bir anlamda belki de yaşayacakları yeri 
belirlemelidirler. 

Bu çalışmada bir ile yönelik genel veriler incelenmiştir. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalar farklı illeri 
kapsayacak şekilde genişletilebilir ve böylece karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılabilir. 
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TÜKETİCİ TEORİSİNE YENİ BİR YAKLAŞIM 

Doç. Dr. Serkan DİLEK2 

ÖZET 

Günümüzde tüketici davranışları genelde ordinal fayda teorisi ile ele alınmaktadır. Ordinal fayda 

yaklaşımına göre tüketiciler, farksızlık eğrilerini dikkate alarak tercihlerini belirlemektedirler. Teori, 

tercihlerin monoton olduğunu yani daha fazlanın daha iyi olduğunu söylemektedir. Eğer bütçe kısıtı olmasa 

tüketiciler doyumsuz birer varlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysa tüketicilerin faydalarını sadece bütçe 

kısıtlamaz. Gereğinden fazla tüketmek her zaman tüketiciye daha fazla fayda sağlamaz.  

Bu çalışmanın amacı tüketicinin kendisi için maksimum faydayı sağlayan mal çifti miktarlarının kısıtlı olması 

durumunu incelemektir. Bu amaç çerçevesinde çalışmada klasik iktisat teorisindeki gibi insan doyumsuz bir 

varlık olarak ele alınmayacak, tüketici teorisine farklı bir açıdan yaklaşılacaktır. Bunun sonucunda tüketici 

teorisine İslami bakış açısının getirilmesi beklenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Tüketici Teorisi, Farksızlık Çemberleri, Doyum Noktası 

A NEW APPROACH TO CONSUMER THEORY 

ABSTRACT 

Today, consumer behavior is generally studied by the help of ordinal utility theorem. According to ordinal 

utility approach, consumers determine their choices by caring about indifference curves. Theorem says that 

preferences are monotonic and more is better for consumers. If there is no budget constraint consumers 

are thought to be insatiable creature. However, budget is not only thing constraints consumers’ utility. 

Consuming much always does not provide more utility to consumers.  

The aim of this study is to investigate the situation and equilibrium if the amount of good bundles is limited 

and known by consumers. In this study consumer theory is studied by different direction. Human is not 

handled as insatient creature. As a result of this, the improvement of new Islamic approach to consumer 

equilibrium is waited.  

Keywords: Consumer Theory, Indifference circles, Bliss Point 
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Mikro iktisat teorisi tüketici faydasını farksızlık eğrileri yaklaşımına göre belirlemektedir. Farksızlık eğrileri 
yaklaşımının ise iki temel sorunu mevcuttur. Birincisi; tüketicileri doyumsuz bir kişi olarak ele almaktadır. 
İkincisi ise kişilerin hangi durumlarda tasarruf edeceğini açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Aslında insanların 
doyumsuz olmalarının ve daima daha fazlasını istemelerini bilimsel olarak meşru göstermektedir. Doyumsuz 
davranan kişiler ise kaynakları heba etmekte, toplumun diğer kesimine maliyet yüklemektedir. 

Farksızlık eğrisi yaklaşımına göre Tüketici için daha fazla tüketmek daha iyidir. Oysa bu varsayım tüketicinin 
bütçe kısıtı olmasa sonsuz sayıda mal tüketmesi sonucuna ulaştırmaktadır. Fakat bir insan günde üç öğün 
yemek yiyebilir, fiziki kapasitesinin üzerinde yemek yerse sağlık sorunları ile yüzleşir. Bir insan bir ayda 
sonsuz sayıda giysi giyemez. Giysi değiştirmek için gerekli zaman, giysileri evde saklayacak yer gibi kısıtlar 
nedeniyle tüketici bütçesi yeterli olsa dahi sonsuz sayıda giysi giyemez. Yani insan için mal tüketiminde tek 
kısıt bütçe değildir. Farksızlık eğrisi yaklaşımına göre ise tüketici mümkün olduğunca fazla sayıda mal 
tüketmek istemekte ama sadece bütçesinin onu sınırlaması nedeniyle gerçekleştirememektedir. Yani insan 
ihtiyaçları sonsuz olan bir varlık gibi ele alınmaktadır. Gerçek hayatta ise gereğinden fazla tüketim insanın 
faydasını artırmamakta tersine azaltmaktadır. Tüketici fayda maksimizasyonu için optimal seviyeleri 
bulmalıdır.  

 
“(O kullar), harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.” (İsra, 67).  
 

İnsanın doyumsuz bir varlık gibi ele alınması ise tasarruf olgusunun veya zekât müessesesinin 
açıklanamamasına neden olmaktadır. Ayrıca insanların doyumsuz olması durumunda zenginler kaynakları 
israf ederek toplumun diğer kesimlerine maliyet yüklemektedir. Farksızlık eğrileri kişilerin doyumsuzluğunu 
meşrulaştırmak suretiyle toplumun refahını olumsuz etkilemektedir. Oysa insanlar belli bir doyuma 
ulaştıktan sonra tasarruf etmekte, zekât vermekte veya bütçesinin geri kalanını farklı biçimlerde 
değerlendirmektedir.  

Özellikle İslam dininde insanlar arası dayanışma ve yardımlaşma önem taşımaktadır. İslam toplumunda 
zekât, fitre, sadaka gibi kurumlar aracılığıyla zengin olan kişiler toplumun fakir olan kesimine yardım 
etmektedir. Batıdaki kapitalist toplumlarda mutlu bir azınlığın bulunurken mutsuz bir çoğunluğun varlığı 
kapitalist toplumun önemli bir sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bu çalışmada tüketiciler için gereğinden fazla tüketmenin de onların refahı için iyi olmadığını varsayarak 
analiz yapılacaktır. Tüketiciler için optimal miktar çifti olan doyum noktası ve farksızlık çemberleri 
çevresinde yeni bir yaklaşım geliştirilmeye çalışılacaktır. Böylece farksızlık eğrileri yaklaşımına alternatif bir 
yaklaşım geliştirilmeye çalışılacaktır. Bu yaklaşım insanların doyumsuz olmadığını varsayması, hangi 
durumlarda tasarruf edilebileceğini göstermesi açısından farksızlık eğrileri yaklaşımından güçlüdür.  

2. Farksızlık Çemberleri 

Ordinal fayda teorisinde farksızlık eğrileri araç olarak kullanılmakta ve orijinden uzaklaştıkça tüketici için 
daha yüksek refah seviyesi gösterildiğine inanılmaktadır. Matematiksel olarak Y= K/X (K>0) olarak ifade 
edilen farksızlık eğrilerinin veri zamanda kişinin tüketim miktarının sınırı olmadığını göstermektedir (Hatırlı, 
2014:141; Dilek, 2011; Varian, 1992:98; Ünsal, 2012:174; Özdemir vd 2014:20; Şahin, 2008:31; Mas-Colel, 
1995;). Oysa kişinin belli miktardan fazla tüketimi gerçekleştirmesi tüketiciyi çeşitli açılardan rahatsız 
edecektir. Örneğin; normal bir insan ayda 30 öğün yemek yemektedir, daha fazla öğün yemesi durumunda 
sağlık sorunları ile karşılaşabilir. Olması gereken optimal noktanın belirlenerek analizin yapılmasıdır.  
Optimal nokta olarak doyum noktası ele alınmaktadır.  

Grafik 1., doyum noktası ve farksızlık çemberlerini göstermektedir. 
Yatay ve dikey eksende sırasıyla X ve Y malları bulunmaktadır. Yani modelde X ve Y olmak üzere iki mal 
bulunduğunu varsayalım. Tüketici için optimal tüketim miktarı (X0, Y0) noktası doyum noktası olarak ele 
alınmaktadır. Tüketicinin faydasını maksimize etmesi için X malından X0 ve Y malından Y0 miktarında 
tüketmesi gereklidir. Tüketicinin fayda düzeyini ise (X0, Y0) noktasına olan uzaklık belirlemektedir. Bu uzaklık 
ne kadar az olursa tüketici faydası o kadar yüksek olacaktır. Merkezi (X0, Y0) noktası olan dairelere ise 
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farksızlık çemberleri adı verilebilir. Farksızlık çemberleri tüketicinin optimum tüketim miktarı olan doyum 
noktasına eşit uzaklıktaki tüketim bileşenlerinin bulunduğu çemberdir. Grafik 1’de merkezi C(X0, Y0) noktası 
olan I0 farksızlık eğrisi bulunmaktadır. Farksızlık çemberleri üzerindeki tüm noktalar merkeze yani (X0, Y0) 
doyum noktasına eşit uzaklıktadır. Dolayısıyla tüketiciye sağladıkları fayda düzeyi açısından bir farklılık 
bulunmamaktadır.  

 
 
Grafik 1. Doyum Noktası ve Farksızlık Çemberleri 

Y Malı 

                                                B 

 

                                   A 

 

                                                                        X malı 

Grafik 1’de A ve B noktaları bulunmaktadır. Her ikisi de I0 farksızlık eğrisinin üzerindedir ve doyum noktasına 
çemberin yarıçapı kadar uzaklıktadır. Dolayısıyla tüketici için aynı fayda seviyesindedirler. Ancak farksızlık 
eğrileri yaklaşımına göre B noktası, tüketiciye daha yüksek fayda sağlamaktadır. Bu ise insanın doyumsuz 
olduğu gibi bir sonucu ortaya çıkarabilir. A ve B noktalarının her biri C(X0, Y0) noktasına r kadar yakın 
olmaktadır.  
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Yukarıda A ve B noktalarının merkez C(X0, Y0) noktasına olan uzaklıkları matematiksel olarak ifade 
edilmektedir. Her ikisi de kendi farksızlık çemberleri üzerinde olduğundan aynı uzaklıktadırlar. Matematiksel 
olarak rA=rB eşitliği sağlanır. Tüketicilerin faydaları ise bu uzaklıklar ile ters orantılıdır. Fayda fonksiyonları ise 
aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 
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Eğer (1.2) biraz daha düzenlenirse (1.3) elde edilebilir.  
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Grafik 2’deki A noktasının (XA, YA) ve B noktasının (XB, YB) mal çiftlerini sembolize ettiğini varsayalım. Yani A 
noktası tüketici için XA miktarında X malı ve YA miktarında Y malı tüketimini gösterdiğini varsayalım. Buna 
karşılık B noktası tüketici için XB miktarında X malı ve YB miktarında Y malı tüketimini göstersin. Aynı 
farksızlık çemberi üzerinde bulunmaları nedeniyle tüketici her iki nokta arasında bir farklılık görmeyecektir. 
(XA, YA)≈ (XB, YB) tercih bağıntısı geçerli olacaktır. Farksızlık eğrileri yaklaşımına göre ise XB>XA ve YB>YA 
olduğundan dolayı tüketici (XB, YB) mal çiftini tercih edecektir. Farksızlık eğrileri orijinden uzaklaştıkça daha 
yüksek fayda seviyesini gösterir ve fayda fonksiyonu monoton artandır. Oysa farksızlık çemberlerinde orjine 
uzaklık veya yakınlık önem taşımaz. Önemli olan doyum noktasına olan yakınlık veya uzaklıktır. XB-X0=XA-X0 
ve YB-Y0=YA-Y0 olduğundan (XA, YA)≈ (XB, YB) geçerli olacaktır.  
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Grafik 2 Farksızlık Çemberleri Paftası 
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Aynı merkeze (doyum noktasına) sahip birden fazla farksızlık çemberinin bulunduğu duruma farksızlık 
çemberleri paftası adı verilir. Farksızlık çemberleri paftası Grafik 2’de gösterilmiştir. A noktası doyum 
noktasıdır. Grafikte B ve E noktaları doyum noktasına en yakın çember üzerinde bulunmaktadır. B 
noktasında hem X hem Y malından daha fazla tüketim miktarının olması tüketiciye E noktasından daha fazla 
fayda sağladığı anlamına gelmez. Aynı farksızlık çemberi üzerinde olmalarından dolayı B ve E noktaları 
tüketiciye eşit fayda sağlamaktadır. C ve D noktaları ise doyum noktasına (A) daha uzak farksızlık çemberleri 
üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenden tüketiciye daha düşük fayda düzeyi sağlamaktadırlar. En dıştaki 
çember üzerinde olan D noktası tüketici için en düşük fayda düzeyini sağlamaktadır.  

3. Tüketici Dengesi 

Geleneksel mikro iktisat teorisine göre tüketici dengesi farksızlık eğrilerinin bütçe doğrusuna teğet geçtiği 
noktada oluşmaktadır (Hatırlı, 2014:153; Dilek, 2011; Varian, 1992; Ünsal, 2012:188; Özdemir vd 2014:36; 
Şahin, 2008:36; Donduran, 2012; Turanlı, 2000). Dolayısıyla tüketici dengesi bütçe doğrusu üzerinde 
bulunmakta ve tüketiciler bütçelerinin tümünü tüketimle değerlendirmektedir.  

Farksızlık çemberleri doyum noktasından uzaklaştıkça daha düşük fayda düzeyini ifade eder. Burada 
farksızlık eğrileri yaklaşımından olan temel fark orijine değil doyum noktasına olan uzaklığın temel 
alınmasıdır. Tüketici için fayda maksimizasyonu problemi ise aşağıdaki gibi çözülür. Tüketicinin amacı 
doyum noktasına ulaşmaktır veya doyum noktasına sıfır mesafede olan noktaya ulaşmasıdır. 
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Tüketicinin doyum noktasına ulaşıp ulaşmaması tüketicinin bütçesine bağlıdır. Fayda maksimizasyonu için 
tüketici bütçe doğrusuna ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü tüketici mevcut bütçe imkânlarından daha fazlasını 
elde edemeyecektir. Bütçe doğrusunun ele alınması açısından farksızlık eğrileri yaklaşımı ile farksızlık 
çemberleri yaklaşımı arasında bir fark bulunmaz. Tüketicinin fayda maksimizasyonu için iki farklı durum 
vardır. Birinci durumda tüketici mevcut bütçe imkânları ile doyum noktasına ulaşamamaktadır. İkinci 
durumda ise doyum noktası tüketicinin bütçe imkânları ile ulaşabilmektedir. Bu iki durumda da tüketici 
dengesi farklı biçimde ortaya çıkmaktadır.  

İlk olarak tüketicinin mevcut bütçesi ile doyum noktasına ulaşamadığı durumu Grafik 3’e gösterilmiştir. 
Grafik 3’de A noktası tüketici için doyum noktasıdır. Ulaşılabilecek en yüksek fayda seviyesi (XA, YA) mal çifti 
ile sağlanabilir. Ancak tüketicinin bütçesi yeterli gelmediği için tüketici doyum noktasına ulaşamaz. Tüketici 

     A.        
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mevcut bütçesi ile doyum noktasına ulaşamadığı için doyum noktası bütçe doğrusunun sağ üst kısmındadır. 
Tüketici bütçe doğrusu ise grafikteki negatif eğimli doğrudur. X malının fiyatı Px ve Y malının fiyatı Py ise bu 
bütçe doğrusunun eğimi –Px/Py olmaktadır. Tüketici geliri M olarak kabul edilirse dikey ekseni kestiği nokta 
M/Py ve yatay ekseni kestiği nokta M/Px olmaktadır. Kısaca farksızlık eğrileri yaklaşımında ele alınan bütçe 
doğrusunun kendisidir. Tüketici mevcut bütçesi ile faydasını maksimize etmeye çalışırken karşılaştığı kısıt 
denklemi ise (1.5) gibidir. 
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Eğer (1.5) bütçe doğrusunu yeniden düzenlersek (1.6) elde edilebilir. 
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Grafik 3. Denge ( Doyum Noktasına Ulaşılamıyorsa) 
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Bu durumda tüketici faydasını maksimize eden hangi noktadır? Doyum notasına en yakın farksızlık çemberi 
üzerinde B noktası (XB, YB) bulunmaktadır. Ama B noktası tüketici dengesi değildir. Çünkü tüketici mevcut 
bütçesi ile ne B noktasına ne de B noktasının üzerinde bulunduğu farksızlık eğrisinin herhangi bir noktasına 
ulaşabilmektedir. Tüketici doyum noktasına ulaşamadığı gibi B noktasına da ulaşamamıştır.  

C noktasında farksızlık çemberi ile tüketici bütçe doğrusu birbirine teğet geçmektedir. C noktası tüketicinin 
mevcut bütçesi ile ulaşabileceği en yüksek fayda seviyesidir. C noktası ile aynı farksızlık çemberi üzerinde 
bulunan F noktası da denge değildir. Çünkü tüketici mevcut bütçesi ile F noktasına ulaşamayacaktır. F 
noktası için (XF, YF) yani X malından XF ve Y malından YF kadar mal tüketimi görülmektedir. Hem XF>XC hem 
de YF>YC olmaktadır. Bu nedenle C ile F noktaları aynı fayda düzeyini göstermesine rağmen tüketici için 
denge noktası C’dir. Dikkat edilmesi gereken C ve F noktalarını kapsayan farksızlık çemberinde tüketici 
sadece (XC, YC) tüketim miktarları ile ulaşabilir. Ayrıca C noktasının üzerinde bulunduğu farksızlık 
çemberinden doyum noktasına daha yakın bir başka farksızlık eğrisine tüketicinin mevcut bütçe imkânları ile 
ulaşması imkânsızdır.  

Belki akla D ve E noktalarının neden tüketici dengesini sağlamadığı gelebilir? D (XD, YD)ve E(XE, YE) 
noktalarına tüketicinin mevcut bütçe imkanları ile ulaşması mümkündür, ancak C noktasına kıyasla 
tüketiciye daha düşük fayda düzeyini sağlamaktadırlar. Doyum noktasına daha uzak farksızlık çemberi 
üzerinde bulunmaktadırlar. Rasyonel tüketiciler ise böyle bir durumda C noktasını, D ve E noktalarına tercih 
edecektir. Böylesi bir durum tüketicinin bütçesinin yeterli olmadığı durumdur. Tüketici faydasını maksimize 
eden doyum noktasına ulaşamadığı için tasarruf edemeyecektir. Tüketici bu durumda mümkün olduğunca 
doyum noktasına en yakın farksızlık çemberine ulaşmaya çabalayacak ve tüm bütçesini harcayacaktır. 
Tüketici dengesi farksızlık eğrisi yaklaşımından farklı değildir. 
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İkinci durum ise tüketicinin mevcut bütçesiyle doyum noktasına ulaşabildiği durumdur. Bunu Grafik 4 ile 
görmek mümkündür. 

Grafik 4’de tüketicinin bütçe doğrusu negatif eğimli düz eğridir. Doyum noktası (A) ise bütçe doğrusunun sol 
tarafında yer alan kesikli doğru üzerinde bulunmaktadır. Yani tüketici mevcut geliri ile doyum noktasına 
ulaşabildiği gibi üstüne para da biriktirebilmektedir. Bu durumda tüketicinin işi oldukça kolaydır. Faydasını 
maksimize etmek isteyen tüketici doyum noktasını tercih edecektir. Yani tüketici dengesi doyum noktasında 
gerçekleşecektir. Bu durum kişinin yeterince zengin olduğu durumu ele almaktadır. Yeterince zengin olan 
kişi tüketimi dışında kalan kısmı tasarruf edecektir. Y malından BC uzunluğu, X malından ise AC uzunluğu 
miktarında tasarruf edebilecektir. Tasarruflar ise şimdi veya gelecekte yatırıma yöneleceği için uzun 
dönemde ekonomik büyümeyi sağlayacaktır. Tasarruf etmese bile zekat, fitre, sadaka gibi kurumlar 
aracılığıyla toplumda ihtiyacı olan kişilere yönlendirebilir. Böylece toplumsal refah artacaktır. Toplumda 
çatışmalar azalacak ve ortaya çıkan huzur ortamı zenginlerin de daha mutlu olmasına neden olacaktır. 
Tüketicinin mevcut bütçe imkânları ile doyum noktasına ulaşabildiği durumda tüketici dengesi, farksızlık 
eğrisi yaklaşımından farklılık arz etmektedir 

Grafik 4. Denge (Doyum Noktasına Mevcut Bütçe ile Ulaşılabilirse) 

       Y malı  

 

 

                                                                                          B 

 A          C 

    

                                                                                                                                                 X malı 

 
Farksızlık çemberleri yaklaşımında tüketici yine rasyonel davranmaktadır. Ancak rasyonellik kavramı “daha 
çok daha iyidir” anlayışından farklıdır. Farksızlık çemberleri yaklaşımında rasyonel tüketici için amaç optimal 
tüketim miktarına (doyum noktasına) ulaşmayı amaçlamaktadır. Rasyonellik anlayışı kişinin sadece tüketim 
yapması anlamına gelmemektedir. Böylece kişinin tüketim dışında da parasını değerlendirmesinin önü 
açılmaktadır.  

4.Fiyat Değişimleri 

X veya Y mallarında değişimler meydana gelebilir. Bu durumlarda Bütçe doğrularının değişimleri farksızlık 
eğrileri yaklaşımında olduğu gibidir. Eğer Y malı fiyatı ucuzlarsa bütçe doğrusunun dikey ekseni kestiği nokta 
yukarıya doğru kayar. Eğer X malı ucuzlarsa bu sefer bütçe doğrusunun yatay ekseni kestiği nokta sağa 
doğru kayar. Grafik 5’de X malı fiyatının ucuzlaması durumu gösterilmektedir.  

A noktası doyum noktası iken iki farksızlık çemberi grafikte gösterilmektedir. Farksızlık çemberlerinden 
birinde B noktası diğerinde C noktası bulunmaktadır. Öncelikle tüketicinin mevcut bütçesiyle doyum 
noktasına ulaşamadığı durum olduğu varsayılmaktadır. X malı fiyatının ilk anında denge C noktasındadır. 
Sonra X malı fiyatının ucuzlaması ile bütçe doğrusunun yatay ekseni kestiği nokta sağa doğru kayar. Denge C 
noktasından B noktasına doğru kayar. B noktası, doyum noktasına daha yakın olduğu için tüketicinin fayda 
düzeyi yükselmiştir. X malı fiyatı ucuzlamaya devam ederse tüketicinin fayda düzeyi yükselmeye devam 
edecek ve en sonunda tüketici mevcut bütçesiyle doyum noktasına ulaşabilecektir. Eğer yine tüketici 
mevcut bütçesiyle doyum noktasına ulaşamıyorken Y malı fiyatı ucuzlarsa aynen X malı fiyatının ucuzlaması 
gibi bir durum karşımıza çıkacaktır. Tüketici daha yüksek fayda seviyesine ulaşacaktır.  
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Grafik 5. X Malı Fiyatının Ucuzlaması 

                                        Y malı  

 

 

 

              A. 

    Yb C            .B 

 

 X malı 

 
Eğer ilk durumda tüketici mevcut bütçesiyle zaten doyum noktasına ulaşabiliyorsa X veya Y malı fiyatının 
ucuzlamasının tüketici dengesine hiçbir etkisi olmayacaktır. Tüketici dengesi doyum noktasıdır ve fiyat ne 
kadar ucuzlarsa ucuzlasın tüketici dengesi doyum noktasından farklı bir noktada oluşmayacaktır. Sadece 
tüketicinin tasarruf etme, çevresine sadaka, fitre veya zekat gibi kurumlar aracılığıyla yardım etme imkanı 
artmış olacaktır.  

5. Sonuç 

İktisat teorisinde tüketici dengesi farksızlık eğrileri ve bütçe doğruları yaklaşımı ile anlatılmaya 
çalışılmaktadır. Ancak farksızlık eğrileri yaklaşımının iki temel noktada zaafiyeti bulunmaktadır.  

Birincisi; farksızlık eğrileri orjinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda düzeyini göstermektedir. Yani tüketici ne 
kadar fazla mal çifti tüketimini artırırsa o kadar iyi duruma gelecektir. Oysa tüketici için gereğinden fazla 
tüketmek her zaman iyi değildir. Tüketici mal tüketimlerinde optimal seviyeyi bulmalıdır. Gereğinden fazla 
yemek yemek, gereğinden fazla giyinmek veya tüketmek tüketiciye negatif marjinal fayda sağlayabilir.  

İkincisi; farksızlık eğrileri yaklaşımına göre tüketici dengesi tüketicinin tüm bütçesini harcadığı noktada 
oluşmaktadır. Tüketicinin tasarruf etmek; zekât, fitre, sadaka vermek gibi durumlar için elinde yeterince 
kaynak kalmamaktadır. 

Farksızlık çemberleri yaklaşımı, farksızlık eğrileri yaklaşımının bu iki temel noktadaki zafiyetini ortadan 
kaldırmaktadır. Tüketici için amaç doyum noktası adı verilen optimal tüketim seviyelerine ulaşmaktır. 
Tüketici bütçe imkânları dahilinde ise doyum noktasına ulaşabilmektedir. Ancak bütçe imkânları dahilinde 
değilse tüketici doyum noktasına mümkün olduğunca yaklaşmaya çalışacaktır.  

Bu çalışma ayrıca ileride rasyonelliğin sadece daha fazla tüketmek anlamına gelmediği yolunda sağlam bir 
temel kurmaktadır. İlerideki çalışmalarda rasyonelliğin sadece tüketen insan olmadığını inceleyen akademik 
çalışmalar yapılmalıdır. Sadece daha fazla tüketmek amacı ile hareket eden bireyler kaynakların kötü 
kullanılmasına, toplumsal refahın düşmesine neden olabilir. Rasyonellik anlayışını Batı’nın kurguladığından 
farklı biçimde ele almak iktisat teorisinin gerçek hayata daha uygun olmasını sağlayabilecektir.  
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YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN SCOR YAKLAŞIMI 
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ÖZET 

Çevre konusunda giderek artan endişeler nedeniyle, şirketler ve kamu kuruluşları çevreye daha az zarar 

veren ürünler üretmeye ve tasarlamaya yönelik çabalarına hız vermişlerdir. Çevreye duyarlı ürünler 

üretmenin yanı sıra bu ürünlerin dağıtımı ve tüketicilere ulaştırılması işlemlerinin de çevreye duyarlı ve an 

az atık (katı, sıvı, gaz) üretir hale getirilmesi de önem kazanmıştır. Atıkların en çok üretildiği ve tasarrufun 

önem kazandığı lojistik operasyonları da perakendecilerden üreticilere birçok şirketin ilgi alanına 

girmektedir. Bu alanlarda yapılacak düzenlemeler hem maliyetleri düşürmekte hem de çevreye daha az 

zarar vermektedir. Tedarik zinciri yönetimi (TZY) şirketlerin kaynaktan son tüketim noktasına ürünleri en az 

maliyetle ve aynı zamanda belirli bir müşteri hizmet seviyesini de yakalayarak ulaştırmalarını 

hedeflemektedir. Bunu yaparken de bilgi akışları, malzeme akışları ve para akışları ön plana çıkmaktadır. 

SCOR Modeli 1996 yılında kurulan Tedarik Zinciri Konseyi tarafından önerilmiş ve günümüzde de hala 

referans olarak kullanılan bir TZY modelidir. Tedarik Zinciri İşlemleri Referans (SCOR) modeli, bu ihtiyaçlar 

doğrultusunda 800’den fazla şirket üyesi bulunan Tedarik Zinciri Konseyi (SCC) tarafından bütünsel tedarik 

zinciri yönetimi anlayışı ile geliştirilen bütünleşmiş bir iş modeli olma özelliği taşır. Tedarik Zinciri Konseyi, 

bağımsız, kâr amacı gütmeyen, TZY sistem ve uygulamaları alanında çalışmalar yaparak, bu alandaki son 

gelişmeleri, tüm işletmeler ve üyeleri ile paylaşma arzusunda olan bir organizasyondur. 2014 senesi 

içerisinde Tedarik Zinciri Konseyi, APICS olarak adlandırılan Amerikan Üretim ve Envanter Kontrol Topluluğu 

ile birleşmiştir. Bu model tedarik zinciri yönetimi için endüstriler arası standart kabul edilmiş dünyada ilk ve 

tek referans model olma özelliğini taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: SCOR modeli, Sürdürülebilirlik, Tedarik Zinciri, Lojistik, Yeşil Yönetim, Geri Dönüşüm 
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SCOR APPROACH FOR THE GREEN SUPPLY CHAIN 

ABSTRACT 

Due to growing concerns about the environment, companies and public organizations are looking for ways 

to produce less environmentally damaging products. Thus, they have accelerated their efforts to design 

environmentally sensitive products. Supply chain management (SCM) is a continually evolving field, 

relying on breaking down internal and external organizational barriers to gain efficiencies, improve 

customer support and increase flexibility, thereby resulting in lower costs and increased market share. An 

emerging area in supply chain practice is green supply chain management, which integrates environmental 

management with traditional supply chain management. Green supply chain management is seen as an 

important step companies need to take on the road to sustainable practices. Recycling and/or waste 

minimization is a prerequisite for sustainable value and green environment (Gencer, 2016). SCOR Model 

(Supply Chain Operations Reference) has been developed by the Supply Chain Council (SCC now merged 

with APICS) in order to guide companies applying SCM principles. The GreenSCOR model was also 

developed as an integrated green supply chain management tool that allows companies to manage 

their supply chain’s environmental impacts, resulting in more efficient operations which have minimal 

impact on the environment. This chapter will talk about how SCM principles can be modified to reduce the 

adverse effects of company operations on the environment, especially using the GreenSCOR model. 

Keywords: GreenSCOR, Recycling, SCOR model, Supply chain, Sustainability, Waste minimization 

1. GİRİŞ 

Tedarik zinciri yönetimi, hizmet ve ürünlerin hammaddeden dönüştürülmesi ve müşteriye ulaştırılması ile 

ilgili tüm fonksiyon ve aktiviteleri kapsamakla birlikte, bilgi akışıyla ilgili olanak ve etkinlikleri de 

içermektedir. Tedarik Zinciri Yönetimi “tedarik” “üretim” ve “teslimat” süreçlerinin entegre edildiği bir grup 

olarak düşünülebilir. Başka bir deyişle, TZY tedarik, üretim ve dağıtım basamaklarının şirketsel işlevleriyle 

ilgilenir. Tedarik Zinciri Yönetimi hizmet(hastane, fast food, süpermarket, perakende), petrol, kimyasal, 

tekstil ve benzeri birçok sektöre uygulanabilir. TZY uygulamaları, diğer faktörlerle birlikte süreç tipinden 

(sürekli, parçalı, proje tabanlı, seri), stok tutma biriminden ve hükümet düzenlemelerinden etkilenmektedir. 

Genellikle ekonomik değerlendirmelere odaklanan Tedarik Zinciri Yönetimi konuları, artık çevresel ve sosyal 

faktörlerden de etkilenir hale gelmişlerdir (Elkington, 2004). Bahse konu bu üç faktör; günümüz dünyasında 

işletmelerde karar verme süreçlerinde önemli bir etken olarak öne çıkmaktadır (Carter & Rogers, 2008; 

Kleindorfer, Singhal, & van Wassenhove, 2005). Literatürde güncel çalışmalarda operasyon yönetimi 

süreçlerinde de sosyal ve çevresel faktörlerin etkisi işlenmiştir (Drake & Spinler, 2013; Zhu, Sarkis & Lai, 

2013; Fahimnia, Sarkis & Davarzani, 2015; Govindan, Rajendran, Sarkis & Murugesan, 2015).  

Geleneksel TZY'nin aksine, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi çevresel veya sosyal hedeflerin açıkça 

entegrasyonu ile değerlendirilmektedir (Seuring & Müller, 2008). Bu yüzden sürdürülebilir bir tedarik zinciri 

yönetimi için artık çevresel faktörlerin gözardı edilmesi düşünülmemelidir. Yeşil Tedarik Zinciri uygulamaları 

tam da bu noktada tedarik zinciri yönetimi ve operasyon yönetimi literatüründe önemli bir yer almaya 

başlamıştır (Sarkis, 2012).  Özellikle 20.yy’ın ikinci yarısından dünya genelinde çevresel sorunlara çözüm 

bulamama problemi firmaları yeşil tedarik zinciri uygulamalarına yöneltmiştir (Büyüközkan & Vardaloğlu, 

2008).  

Firmalar yürüttükleri operasyonların kaynaksal sonuçlarına odaklandıkça sürdürülebilir tedarik zincirleri 

daha da önemli hale gelmektedir. Sürdürülebilirliğin önemli elementleri; insan, kâr(kazanç) ve 

gezegen(yerküre) olarak listelenebilir. Bu kavramlar tedarik zinciri operasyonlarına da kolaylıkla 

uygulanabilir. Dünya nüfusu arttıkça ortaya çıkan atık miktarı da artmaktadır. Tedarik Zinciri 

operasyonlarına ilişkin dört temel prensip sayesinde çoğalan atık probleminin etkileri azaltılabilir: 
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 Azaltmak (REDUCE): Örneğin, paketleme için kullanılan madde miktarını azaltacak 

yoğunlaştırılmış deterjanların üretimi. 

 Yeniden kullanmak (REUSE): Yeniden kullanılabilen paketler kullanmak. 

 Geri dönüştürmek (RECYCLE): Taşıma ve ulaştırmada kullanılan paketleri geri dönüştürüp 

yeni paketlerin üretiminde kullanmak 

 Geri kazandırmak (RECOVER): Atıkları yeniden enerji kazanmak için kullanmak. 

Sürdürülebilir bir tedarik zinciri yaratmaya ürünlerin tasarımı ile başlamak mümkün. Ürünler daha az 

hammadde gerektirecek, taşıması daha kolay ve maliyetsiz olacak şekilde tasarlanabilir. Örneğin, polyester 

kumaşlar %100 geri dönüştürülebilir, polar iplikleri geri dönüştürülmüş içecek şişelerinden üretilebilir, 

ayrıca yeni BMW i30’un iç mekânı geri dönüştürülmüş materyallerden üretiliyor. Firmalar çevre ve DFE’ye 

(Çevreye Uygun Tasarım – Design for Environment) uygun tasarım için şu yöntemleri izleyebilir: 

 

 

 

>>Daha az materyal kullanmak  

>>Geri dönüştürülmüş materyaller veya kurtarılmış bileşenler kullanmak 

>>Doğal materyallerin her daim daha iyi olduğu varsayımından bulunmamak 

>>Enerji tüketimini göz ardı etmemek 

>>Ürünlerin kullanım ömrünü uzatmak 

>>Tüm tedarik zincirini kapsamak ve böylece çevresel sorumlulukları paylaşmak 

>>Dizaynı değiştirmek, bazı müşterilerin ihtiyacı üründen ziyade servis hizmeti olabilir. Örneğin, çamaşır 

makinesi satmak yerine çamaşır yıkama kurutma hizmeti vermek 

Yukarıdaki yöntemleri uygulayan bir örnek olarak Walmart’ı görebiliriz. Bazı oyuncak serilerinde uyguladığı 

paketleme kısıtlamasıyla ulaştırma maliyetleri yıllık 2,4 milyon dolar azalmıştır. Bu da 3800 ağaç ve 1 milyon 

varil yağa tekabül etmektedir. Mağazalarında güneş paneli, rüzgârgülü, tavan penceresi gibi yapılar 

kullanarak enerji tüketimlerini azaltıyorlar. Atık yemekler gübreleştiriliyor ve %0 israf kuralını uygulamak 

üzere gübre olarak satılıyor. Mağazalarında kompakt floresan ve LED gibi enerji tasarrufu sağlayan ampuller 

satıyorlar. 

Geri dönüşüm, atık materyalleri yeni ürünlere dönüştürerek faydalı olma potansiyeline sahip materyallerin 

ziyan olmasının önlenmesi, enerji ve yeni materyal kullanımının, hava kirliliği, su kirliliği ve sera gazı 

emisyonunun azaltılması süreci olarak tanımlanabilir. Aşağıdaki materyaller ve daha birçok materyal geri 

dönüştürülebilir (EPA, 2015): 

 

 Demir 

 Çelik 

 Bakır 

 Alüminyum 

 Batarya ve Piller 

 Kâğıt 
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 Karton  

 Diğer Kâğıtlar 

o Renkli defterler 

o Oluklu mukavva 

o Gazete kâğıdı 

o Çeşitli müsvedde kâğıtları 

o Karışık atık kâğıtlar 

 Plastikler 

 PET(SPI=1) 

 HDPE(SPI=2) 

 PVC(SPI=3) 

 LDPE(SPI=4) 

 Polypropylene (SPI=5) 

 Polystyrene (SPI=6) 

 Diğer (SPI=7) 

 Kauçuk 

 Makine yağları 

 Diğer yağlar 

 Tekstiller 

 Lastikler 

 Beton 

 Röntgen filmleri 

 Elektronikler 

 Organik Atık 

 Cam 

 Su şişeleri 

 DVD ve VCD’ler 

 Maden suyu şişeleri 

 

2. TEDARİK ZİNCİRİ KONSEYİ VE APICS 

Tedarik Zinciri Konseyi (Supply Chain Council), diğer adıyla SCC 1996 yılında Pittiglio Rabin Todd & McGrath 

(PRTM) ve AMR Araştırma tarafından kuruldu ve başlangıçta 69 gönüllü üye şirketi kapsıyordu. Şimdi ise 

dünya çapında 1000’e yakın üyesi ve Kuzey Amerika, Avrupa, Çin, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda, 

Güneydoğu Asya, Brezilya ve Güney Afrika’da uluslararası bölgeleri var. Hindistan ve Güney Amerika için ise 

çalışmaları sürüyor. SCC üyeliği üretim, servis sağlayıcılığı, dağıtıcılık, toptancılık gibi geniş bir sektör ağını 

kapsamaktadır. Nisan 2014’te SCC’nın APICS (Amerikan Üretim ve Stok Kontrol Derneği) ile birleşimi 

duyuruldu ve birleşme 5 Ağustos 2014’te tamamlandı (APICS-SCC, 2015; APICS, 2015).  

SCC bağımsız ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir dernek. 1996’da şirketlerin hızlı ve dramatik bir şekilde 

büyüyen tedarik zinciri operasyonlarına yardım ve fayda sağlayacak bir standart endüstri süreci referans 

modeli oluşturmak ve geliştirmek için kuruldu. SCC tedarik zinciri uygulamaları ve performanslarını 

değerlendirmek için dünya çapında en yaygın kabul edilen altyapıyı – SCOR süreci referans modeli -  
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oluşturdu. Bu model küçük ya da büyük tüm şirketlerin tedarik zinciri operasyonlarını ve diğer şirketlerle 

olan operasyonlarını hızlı ve kolayca değerlendirmesine olanak veriyor. SCC devamlı olarak yöntemlerini 

geliştiriyor ve üyelerini bu yöntemlerin kullanımı konusunda eğitiyor. SCC 2014 Ağustos’unda APICS 

(Amerikan Üretim ve Stok Kontrol Derneği) ile birleşti. 

APICS SCC dünyanın tedarik zincirine yönelik araştırmalar, kıyaslamalar ve yayımlamalar yapan en büyük kâr 

amacı gütmeyen tedarik zinciri organizasyonu. İş dünyası liderleri ve girişimciler APICS SCC’nin dünya 

çapındaki iletişim ve bilgi ağı sayesinde çok değerli bilgi ve bakış açılarına erişebiliyorlar. APICS SCC tedarik 

zinciri aktivitelerini değerlendirmek için en yaygın kabul edilmiş SCOR(Tedarik Zinciri Operasyon Referansı) 

modelini kullanıyor. APICS CPIM(Üretim ve Stok Yönetimi Sertifikası), APICS CSCP (Tedarik Zinciri Uzmanı 

Sertifikası) ve APICS SCOR-P sertifikaları endüstri standartları olarak görülüyor. 

 

3. TEDARİK ZİNCİRİ OPERASYON REFERANSI (SCOR) 

SCC veya APICS-SCC 200’den fazla süreç elementi, 550 ölçüm standardı, risk ve çevre yönetimini de 

kapsayan 500 en iyi yöntemi kapsayan SCOR standardını kabul eder. 5 temel yönetim süreci etrafında 

organize olur: Plan, Kaynak, Yapım, Teslimat ve İade. SCOR modeli aşağıdakileri de kapsayan iş kategorilerini 

kapsar: 

 Plan: Aktivitelerin planlanması ve programlanması 

 Tedarik: Materyallerin temin edilmesi ve saklanması 

 Üretim: Maddelerin ürüne dönüştürülmesi 

 Teslimat: Ürünlerin müşterilere gönderimi 

 İade: Ürünlerin müşteriden üreticiye geri gönderimi 

Bunlara dayanarak SCOR modeli stratejik seviyeden başlayarak işlem seviyesine kadar 5 seviyede ölçüm 

tanımlar. Süreç detaylarına ait de seviyeleri vardır. SCOR modelinin süreç kategorilerinin listesi Tablo1'de 

görülebilir. 

 

Tablo 1. SCOR süreç kategorileri (Huang vd., 2004) 

Kodlar Açıklama 

P0 
 Plan - Altyapı 

P1 
 Plan - Tedarik zinciri 

P2 
 Plan - Tedarik 

P3 
 Plan – Üretim 

P4 
 Plan - Teslimat 

K0 
 Kaynak - Altyapı 

K1 
 Kaynak – Stok ürünleri 

K2 
 Kaynak – Siparişe göre yapım ürünleri 

K3 
 Kaynak – Siparişe göre tasarım ürünleri 

Y0 
 Üretim -  Altyapı 
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Y1 
 Stoka Üretim 

Y2 
 Siparişe göre Üretim 

Y3 
 Siparişe göre tasarım 

T0 
 Teslimat -  Altyapı 

T1 
 Teslimat – Stok ürünleri 

T2 
 Teslimat – Siparişe göre yapım ürünleri 

T3 
 Teslimat – Siparişe göre tasarım ürünleri 

 

4. YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ VE SCOR 

Tedarik Zinciri Yönetimi alanı yıllar içinde gelişmiştir. Başta odak noktası departmanlar arası ortak çalışmayı 

geliştirmekti, şimdiyse tedarikçiler ve toptancılar gibi ticaret partnerleri arasındaki ortak çalışmayı ve bilgi 

paylaşımını artırmak haline geldi. Bu sayede daha etkili çalışılıp maksimum kâr sağlanabiliyor. SCOR modeli 

APICS SCC tarafından bu gelişmelere katkı sağlamak, performansları görüntülemek ve süreç gelişimi için 

alanlar belirlemek amacıyla geliştirildi. 

Aynı şekilde, 1960’lardan 1990’lara kadar çevresel yönetim konsepti gelişti. Başlangıçta odak noktası kısaca 

arıtma tesisleri inşa etmek ve fabrika operasyonlarından ortaya çıkan kirliliği minimum seviyeye indirmekti. 

Şimdi ise odak noktası tedarik zincirinde, kaynaklarda, tedarikçilerde,  taşımada ve diğer bileşenlerde ortaya 

çıkan kirlilik akışını minimum seviyeye indirmek haline geldi. Tedarik zinciri yönetiminde birden fazla işletme 

yer aldığından, performansın ölçülmesi ve yönetimi, tek bir işletmenin performansının ölçülmesi ve 

izlenmesine oranla daha zor ve karmaşıktır (Ağar, 2010). 

Nihayetinde, tedarik zincirinde çevreye verilen zararı ve ziyan olan atığı en aza indirmek yönündeki bütünsel 

yaklaşımı teşvik amacı yeşil tedarik zinciri ve yeşil SCOR modeli ile sonuçlandı. Yeşil SCOR modeli, SCOR 

modelini çevresel faktörleri de düşünecek şekilde modifiye eder. 5 SCOR sürecinin çevresel etkileri Tablo 

2’de görülmektedir. 

 
Tablo 2. SCOR süreçleri çevresel etkileri (LMI, 2003) 

SCOR Süreci Potansiyel Etki 

Plan 
 Enerji tüketimi ve tehlikeli madde kullanımını en aza indirme planlaması. 

 Tehlikeli maddelerin kullanımı ve depolanmasının planlanması. 

 Sıradan ve tehlikeli atıkların ortadan kaldırılmasının planlanması. 

 Tüm tedarik zinciri faaliyetlerinin uyumunun planlanması. 

Tedarik 
 Olumlu çevresel kayıtları olan tedarikçilerin seçilmesi. 

 Çevre dostu içeriği olan materyallerin seçilmesi. 

 Paketleme gerekliliklerinin belirtilmesi. 

 Ulaşım ve taşıma gereksinimlerini en aza indirmek için teslimat 
gerekliliklerinin belirtilmesi. 

Üretim 
 Üretimin enerji tüketimini en aza indirecek şekilde zamanlanması. 

 Yapım aşamasında ortaya çıkan atığın yönetilmesi. 
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 Yapım aşamasında ortaya çıkan hava ve su emisyonlarının yönetilmesi. 

Teslimat 
 Paketleme materyallerinin kullanımının minimuma indirilmesi. 

 Gönderimlerin yakıt tüketimini en aza indirecek şekilde planlanması. 

İade 
 Taşımanın yakıt tüketimini minimuma indirecek şekilde planlanması; hasarlı 

ürünlerden tehlikeli maddelerin (yağ, yakıt, vs.) dökülmelerini engellemek için 
önlemler alınması. 

 

SCOR ölçümleri model tarafından tanımlanan beş belirgin tedarik zinciri performansı özelliğiyle senkronize 

olmuştur. SCOR bir tedarik zinciri modeli olarak geliştirildiği için, bu özellikler direkt olarak çevresel 

endişelere işaret etmez. Efektif bir çevre odaklı ölçüm sistemi geliştirmek için performans özellikleri 

çevresel etkilere bağlanmalıdır. Kendi tanımlamasına sahip olacak Çevresel Etki adında bir 6. özellik eklemek 

de dâhil birçok çevresel ölçüm yönetimi alternatifi araştırılmıştır. Lojistik Yönetimi Enstitüsü (LMI,2003) bir 

raporunda “ Biz, SCOR’un temellerini değiştirmekten ve performans analizinde gözden kaçırmanın çok kolay 

olacağı ve harcadığımız eforun boşa gitmesine neden olabilecek bir özellik yaratmaktan da kaçınmak 

istedik.” İfadesini belirtmiştir. Bir uzlaşma olarak, çevresel ölçümler için bir altyapı olarak kullanılmak üzere 

paralel çevresel tanımlamalar yayınlanmıştır. Bu tanımlamalar aşağıdaki gibidir: 

 Hedefleme 

 Yeşil Dizayn 

 Yeşil Konumlandırma 

 Yeşil Fiyatlandırma 

 Yeşil Lojistik 

 Atıkları Pazarlama 

 Yeşil Promosyonlar 

 Yeşil İttifaklar 

Luthra ve diğerleri tarafından 2011’de açıklandığı gibi yeşil tedarik zincirinin bazı endüstrilere 

uyarlanmasında bazı engeller olabilir: “Pazar Rekabeti ve Belirsizliği; Yeşil Uygulamaların Uyarlanmasında 

Eksiklik; Tedarikçi ve Müşterilerin Değişime Karşı İsteksizlik ve Bilinçsizliği. Hükümet Desteği Yoksunluğu; 

Yönetim Komitesi ve Bilgi Sistemlerinin Yetersizliği; Teknoloji İlerlemesine Gösterilen Direnç; Organizasyonel 

Cesaretlendirme Eksikliği ve Düşük Kaliteli İnsan Kaynakları Yönetimi.  Pazar Rekabeti ve Belirsizliği; Yeşil 

Uygulamaların Uyarlanmasında Eksiklik; Maliyet Etkileri; Müşterilerin Bilinçsizliği üst düzey bariyerleri gibi 

Hükümet Destek Sistemleri Yokluğu da en önemli alt seviye engel olarak tespit edilmiştir. Bu engellerin 

kaldırılması Hint otomobil endüstrisinde Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi uygulanmasında yardımcı olacaktır. 

 
5. SONUÇ 

Firmaların dünyanın bize sunabileceği kaynakların kısıtlı olduğunu ve üretim ve dağıtım operasyonlarının 

kaynakların büyük bir kısmının kullanımından, hava su ve toprak kirliliğinden ve küresel ısınmadan sorumlu 

olduğunu anlamaları her geçen gün daha çok önem arz etmektedir. Şirketlerin bu negatif etkilerini 

azaltabilmelerinin bir yolu Yeşil SCOR modelini uygulamaktır. Şirketler çevresel olarak sorumlu davranmaları 

için büyük bir baskı altındadır. Tedarik zincirlerini yeşilleştirmek bu amaca ulaşmaları yönünden onlara hız 

ve temel sağlayacaktır (Sarkis,2006). 
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Firmalar genellikle çalışan hareketleri ve tedarikçilerinin çevresel etkilerinden sorumlu tutulmaktadır. 

Şirketlerin tedarikçilerinin hareketlerine yapabilecekleri hiçbir şey olmayabilir ve yasal olarak bir zorluk 

oluşturamayabilirler ama kamu görüşünü dramatik ölçüde değiştireceklerdir. Tedarik zincirinin aşağıdan 

yukarı ve yukarıdan aşağıya tüm aşamalarını kontrol etmek negatif boşlukları doldurmak adına değerli bir 

teknik olacaktır. 

Üreticiler kamusal farkındalık, yasal kısıtlamalar ve genişletilmiş üretici sorumlulukları nedeniyle geri 

dönüşüme ve kullanılmış ürünlerin tekrar dönüştürülmesine git gide daha fazla yönelmektedirler. Ayrıca 

bunun için birçok teşvik edici ekonomik unsur da vardır.  

Avrupa Birliği’ni de kapsayan bazı batı ülkelerinde yürürlüğe giren yeşil yasaların uzun vadedeki etkilerinden 

de bahsetmek gerek. Avrupa Birliği şirketlerin zararlı çevresel etkilerini azaltmak adına yeşil yasalar 

çıkarmaya odaklanmış durumda. Öncelikli odakları Almanya ve Norveç, Danimarka gibi çevresel etkilerin 

önemli bir sorun olduğu Kuzey Avrupa ülkeleri. Önceden geri dönüşümü ve atık maddeleri merkez alan 

endişeler şimdi teknolojinin ve ürünlerin imha edilmesine kaymış durumda.  

Bilgisayar, TV, buzdolabı ve cep telefonu gibi elektrik ve elektronik donanım atıkları 2005’te 9 milyon ton ile 

AB’de en hızlı çoğalan atıklar arasında ve 2020’de 12 milyondan fazla bir sayıya yükseleceği öngörülüyor. 

Elektrik ve elektronik donanım atıklarının toplanması, geri dönüştürülmesi ve kullanım ömürlerini doldurana 

dek kullanılması ekonomi ve çevre için büyük önem arz etmektedir. Bu düzenlemeleri denetlemek için iki 

yönerge vardır; elektrik ve elektronik donanım atık yönergesi ve bazı tehlikeli materyallerin bu 

ekipmanlarda kullanımını kısıtlayan yönerge. İlk yönerge Ocak 2003’te yürürlüğe girdi. Daha sonra Avrupa 

Komisyonunun revize edilmesini talep etmesi üzerine yeni yönerge 14 Şubat 2014’te efektif hale geldi 

(EC,2015). 

Yeşil üretim, yeşil pazarlama ve yeşil bilinci üzerine olan tüm bu gelişmeleri göz önüne alırsak firmalar 

tedarik zincirlerine uyguladıkları yeşil yöntemlerin geri dönüşlerini alacaklar. SCOR modeli yeşil uygulamalar 

yapmak isteyen firmalar için çok kullanışlı bir hal alıyor. Bunun en önemli nedeni SCOR modelinin tedarik 

zinciri yapısı, standart terminoloji, yaygın ölçümler ve en iyi pratikleri sağlaması. Bu makale SCOR modelinin 

yeşil tedarik zincirini dikkate alması gerektiğini belirtmiş ve SCOR modeli performans ölçümlerinin yeşil 

tedarik zincirinde kullanımına değinmiştir. SCC ve APICS’e Yeşil SCOR modelini geliştirmek ve endüstrinin 

çevresel olarak bilinçli firmalarının bir standardı haline getirmek için bir yardımcı olmak niyetiyle yazılmıştır. 
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