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TÜRK‹YE'DE ÖZELLEfiT‹R‹LEN Ç‹MENTO
fi‹RKETLER‹N‹N ÖZELLEfiT‹RME ÖNCES‹ VE

SONRASI FAAL‹YET VE F‹NANSAL
PERFORMANSLARININ ANAL‹Z‹

Osman KARAMUSTAFA*

Özet
Bu çal›flman›n amac›, özellefltirilen çimento sektöründeki 24 firman›n özellefl-
tirme sonras› faaliyet ve finansal performanslar›ndaki de¤iflimi analiz etmek-
tir. Elde edilen sonuçlara göre firmalar›n kapasite kullan›m oranlar› ve net dö-
nem karlar›nda özellefltirme öncesi döneme göre istatistiki olarak anlaml› bir
fark›n olmad›¤›, yat›r›m tutarlar› ve üretim düzeylerinde k›smi bir anlaml› de-
¤iflmenin varl›¤› tespit edilmifltir. Buna karfl›n, çal›flan say›s›ndaki azalma ve
kifli bafl›na üretim düzeyindeki art›flda ise özellefltirme öncesi döneme göre is-
tatistiki olarak önemli farklar›n oldu¤u belirlenmifltir.

I. Girifl

Ekonomi bilimi aç›s›ndan dar anlamda devletin kamu iktisadi teflebbüsle-
rinin mülkiyetini özel sektöre devretmesi olarak tan›mlanabilen özellefltir-
me, son 20 y›l›n en önemli konular›ndan biri haline gelmifltir. Reagan'›n
1980-1988 y›llar› aras›nda uygulad›¤› iktisat politikas› ve bunun en önem-
li uygulay›c›s› olan Thatcherism ekonomi program›, millilefltirilmifl en-
düstrilerin özellefltirilmesini dünya gündemine tafl›m›flt›r. Muhafazakar
Kapitalizm olarak adland›r›lan bu politika, k›sa sürede Fransa, Japonya,
Almanya, Kanada, Avustralya gibi geliflmifl ülkelerde büyük ilgi görür-
ken, IMF ve Dünya Bankas›'n›n destekleyici ve yönlendirici çabalar› da
baz› geliflmekte olan ülkelerin hükümetlerini de bu politikay› benimseme-
ye yöneltmifltir (Aktan, 1994). Ülkemizde 1983 y›l›ndan sonra gündeme
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gelen özellefltirme program›na yönelik ilk hukuki düzenleme, 1984 y›l›n-
da ç›kar›lan ve kamu iktisadi teflebbüsleri ile bunlara ait tesislere, hisse se-
nedi ihrac› yoluyla gerçek ve tüzel kiflilerin ortak edilebilmesine veya bu
tesislerin iflletme hakk›n›n belli sürelerle devrine olanak veren 2983 say›-
l› kanunla getirilmifltir. 

1985-2000 döneminde 209 kurulufltaki kamu hisseleri, 21 yar›m kal-
m›fl tesis, 5 tafl›nmaz ve 4 elektrik santrali özellefltirme kapsam›na al›n-
m›flt›r. Çeflitli nedenlerle daha sonra 19 kurulufltaki kamu pay›, 4 elektrik
santrali ve 4 tafl›nmaz özellefltirilme kapsam›ndan ç›kart›lm›flt›r. Bu dö-
nem içerisinde 155 kuruluflta hisse senedi veya varl›k sat›fl/devir ifllemi
yap›lm›fl  ve bu kurulufllar›n 136's›nda hiç kamu pay› kalmam›flt›r. 

1985 y›l›ndan bugüne kadar gerçeklefltirilen özellefltirme uygulamala-
r›n›n toplam tutar› 1.952 trilyon TL (7.1 milyar $) düzeyindedir. Bir bölü-
mü vadeli ve döviz cinsinden gerçeklefltirilen bu ifllemlerden 18 Nisan
2000 itibariyle 962 trilyon TL (5.2 milyar $) net girifl sa¤lanm›flt›r (Ö‹B
2000). Kapsamdaki kurulufllardan elde edilen temettü geliri (299 trilyon
TL) ve di¤er kaynaklarla (167 trilyon TL) birlikte 1985-2000 dönemi top-
lam kaynaklar› 1.428 trilyon TL (7.7 milyar $) düzeyine ulaflmaktad›r. Bu
kaynak tutar›n›n 1.340 trilyon TL'si kullan›lm›flt›r. Bu kullan›m›n %55'i
kurulufllara yap›lan sermaye ifltirakleri, verilen krediler, çal›flanlara yöne-
lik ifl kayb› ve özellefltirme sonras› tazminatlar› ile emeklilik primleri gi-
bi kullan›mlardan oluflmufltur. Kaynaklar›n %31.5'i Hazine bünyesindeki
Kamu Ortakl›¤› Fonu'na aktar›lm›flt›r. Bu fonun %10'u ise özellefltirme
uygulamalar› için ç›kart›lan bono, tahvil ödemelerinde kullan›lm›flt›r. Ka-
lan %4.1'lik k›s›m ise di¤er giderler (denetim-dan›flmanl›k, ihale ilan gi-
derleri, reklam-tan›t›m vb.) için kullan›lm›flt›r (Ö‹B 2000).  

Özellefltirme gelirleri bölgedeki di¤er ülkelerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
toplam gelir içerisindeki pay›n giderek azald›¤› görülmektedir. 1990-98
döneminde Avrupa'daki baz› ülkelerin özellefltirme uygulamalar›ndan el-
de edilen gelirler Ek Tablo 4'de sunulmufltur. ‹lgili dönem içerisinde
55.131 milyar dolarl›k toplam gelirin sadece %8'ini (4.617) ülkemizdeki
özellefltirme geliri oluflturmaktad›r. Bölgede Macaristan'›n toplam gelir
içerisindeki pay› %23 ile en yüksek düzeyde yer almaktad›r.  

Türkiye'de çimento sektöründe ilk özellefltirme uygulamas›, 1989 y›-
l›nda Ç‹TOSAN' a ba¤l› ortakl›k olarak faaliyet gösteren 5 çimento fabri-
kas›n›n Ciment Francais firmas›na blok olarak sat›fl›yla bafllam›flt›r. Bu
uygulama yabanc› sermayenin özellefltirme yolu ile ülkeye getirilmesi
aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. 

Bu çal›flmada, çimento sektöründeki özellefltirme uygulamalar›n›n fir-
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malar›n faaliyet ve finansal performanslar›nda anlaml› bir katk› yap›p
yapmad›¤› araflt›r›lm›flt›r. Çal›flman›n birinci bölümünde özellefltirmenin
performans üzerindeki etkileri incelenmifl ve bu konuda yap›lan baz› ça-
l›flmalara yer verilmifltir. Çal›flman›n yöntemi ve k›s›tlar› ikinci bölümde
sunulmufltur. Üçüncü bölüm araflt›rman›n sonuçlar›n› içermektedir. Çal›fl-
man›n son bölümünde ise, çal›flman›n genel bir de¤erlendirilmesi ve öne-
riler yer almaktad›r. 

II. Özellefltirme Performans ‹liflkisi

Kamu firmalar›n›n özel sektör firmalar›ndan daha az etkin oldu¤u yolun-
daki ampirik çal›flmalar›n kökeni Alchian'›n 1965 y›l›ndaki araflt›rmas›na
kadar gitmektedir (Shirley ve Walsh, 2000). 1980'li y›llara kadar gerçek-
lefltirilen çal›flmalar daha çok sanayileflmifl ülkelerdeki kamu firmalar› ile
özel sektör firmalar›n›n performanslar›n› karfl›laflt›rma temeline dayan-
maktayd›. 1980'li y›llardan sonraki ampirik çal›flmalar ise iki boyutta yü-
rütülmüfltür. Bunlardan birincisi özellefltirilen firmalar›n özellefltirmeden
önceki bir dönemi ile ayn› firmalar›n özellefltirmeden sonraki bir dönemi-
ne ait verileri karfl›laflt›r›larak gerçeklefltirilmifltir (Millward 1982; Board-
man ve Vining 1989; D'Souza ve Megginson 1999; Megginson ve Netter
2000). Di¤er çal›flma grubu ise, Atkinson ve Halvorsen (1986) de oldu¤u
gibi özellefltirilen firmalar›n verileri ile ayn› sektördeki di¤er özel sektör
firmalar›n›n verileri karfl›laflt›r›lmak suretiyle gerçeklefltirilmifltir. Bu ka-
tegorideki bir çal›flma da Zaim ve Çakmak (1994) taraf›ndan Türkiye'de-
ki çimento sektörü üzerine gerçeklefltirilmifltir. Çal›flmada 13'ü özel, 19'u
kamu ve 5'i karma olmak üzere ele al›nan 37 firman›n özellefltirme önce-
sinde sektördeki mülkiyet durumlar› ile etkinlikleri aras›nda anlaml› bir
fark›n olmad›¤› ortaya konmufltur.

Yap›lan ampirik çal›flmalar genelde özellefltirmenin performans› art›r-
d›¤› yönünde olsa da performans›n azald›¤› veya istatistik olarak anlaml›
bir fark›n olmad›¤› yönünde de sonuçlar literatürde mevcuttur. Örne¤in,
Jain ve Kini (1994), 1976-1988 dönemini kapsayan özellefltirilen 682 fir-
mada gerçeklefltirdikleri çal›flmada, firmalar›n özellefltirmeden sonra sat›fl
ve yat›r›m tutarlar›nda özellefltirme öncesi dönemine göre anlaml› art›fl ol-
mas›na karfl›n, karl›l›k ölçütlerinde anlaml› düflmenin oldu¤unu ortaya
koymufltur. Özellefltirilen firmalarda görülen en önemli özellik çal›flan sa-
y›s›ndaki azalmad›r. Ancak Andrews ve Dowling'in (1998) 61 flirketin
özellefltirme öncesi ve sonras› üç y›ll›k dönemini kapsayan çal›flmas›, ça-
l›flan say›s›ndaki azalman›n finansal performans üzerinde olumlu etkisinin
olmad›¤›n› ortaya koymufltur. Bu çal›flmada, firmalardaki tepe yönetimin-



deki de¤iflimin, finansal performans›n art›r›lmas›nda önemli unsurlardan
biri oldu¤u belirlenmifltir (Andrews ve Dowling, 1998). Özellefltirmenin
firma performans›n› olumsuz etkiledi¤i yönündeki çal›flmalar önemli öl-
çüde literatürde yer almaktad›r (Fare vd.,1985; Hofer, 1980; Pescatrice ve
Trapani, 1980).

Özellefltirilen firmalar›n performanslar›nda anlaml› bir de¤iflmenin ol-
mad›¤› yönündeki çal›flmalara ise, Forsyth ve Hooking (1980)'in iki hava-
yolu flirketinin özellefltirme sonras› performans analizinde anlaml› bir far-
k›n olmad›¤› yönündeki bulgusu ile Kole ve Mulherin (1997)'in 17 firma
üzerinde gerçeklefltirdi¤i ve karl›l›k ölçütlerinde özellefltirme sonras› an-
laml› bir fark bulamad›¤› yönündeki çal›flmas› örnek olarak verilebilir.
Benzer sonuçlar›n ortaya kondu¤u farkl› çal›flmalar›n (Caves ve Christen-
sen 1980; Foreman-Peck ve Manning 1988; Frydman vd. 1998; Boubak-
ri 1998) varl›¤› özellefltirmenin firma performans› üzerindeki etkilerinin
gerek akademik gerekse güncel alanlarda tart›flma konusu olmaya devam
etti¤i sonucunu ortaya ç›karmaktad›r.

Özellefltirmenin performans üzerinde olumsuz veya etkisiz oldu¤u yö-
nündeki çal›flmalar›n olmas›na karfl›n çok say›daki ampirik çal›flma (Hill,
1982; Perkins, 1983; Pryke, 1992; Majumdar, 1998; Ros, 1999) bu görüfl-
lerin tersi do¤rultusunda sonuçlar sunmufltur. Bu çal›flmalar›n ortak sonu-
cu özellefltirilen firmalar›n özellefltirme öncesi durumuna göre veya sek-
tör içindeki di¤er firmalara nazaran performans kriterlerinin istatistiki ola-
rak anlaml› düzeyde daha baflar›l› oldu¤u yönündedir.

III. Yöntem ve Metodoloji

Özellefltirme ile ilgili performans de¤erleme genelde iki flekilde yap›l-
maktad›r. Birinci yöntem, seçilen firmalar›n özellefltirme öncesi ve sonra-
s› belli bir dönemi içeren performans kriterlerinin karfl›laflt›r›lmas› fleklin-
dedir. ‹kincisi ise, ayn› piyasada faaliyet gösteren, ayn› rekabet flartlar›na
sahip ve ayn› zamandaki özel ve kamu firmalar›n›n faaliyetlerinin karfl›-
laflt›r›lmas› fleklinde olmaktad›r. ‹kinci yöntem, her iki grup firman›n ta-
mamen senkronize flartlar›n›n zor oluflmas› dolay›s›yla sonuçlar›n sa¤l›k-
l› yorumlanmas›n› zorlaflt›rmaktad›r. Bu sebepten dolay› bu çal›flmada bir
sektöre ait firmalar›n özellefltirme öncesi ve sonras› belli bir dönem al›na-
rak seçilen kriterler kullan›lmak suretiyle analiz edilmifltir. 

Çal›flman›n örnek kütlesini, özellefltirilen 24 çimento fabrikas›n›n
1985-1999 y›llar› aras›ndaki faaliyet ve finansal verileri oluflturmaktad›r.
fiirket verileri Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› ve ‹MKB verilerinden elde
edilmifltir. Çal›flma kapsam›n› içeren y›llar itibariyle örnek kütleye iliflkin

4 Osman Karamustafa
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temel istatistiki veriler (ortalama, standart sapma ve firma say›lar›) Ek
Tablo 2'de sunulmufltur. Çal›flma kapsam›na dahil edilen 24 firman›n isim-
leri, özellefltirme y›llar› ve çal›flma kapsam›na al›nan faaliyet dönemleri-
ne iliflkin veriler Ek Tablo 3'de verilmifltir.    

Özellefltirme sonras› firmalar›n performans analizini de¤erlendirebil-
mek için bu firmalar›n özellefltirilen y›l› 0 (0) kabul etmek üzere özellefl-
tirmeden önceki befl y›ll›k de¤erleri (-5: özellefltirmeden befl y›l önce, -4:
özellefltirmeden dört y›l önce, -3: özellefltirmeden üç y›l önce, -2: özellefl-
tirmeden iki y›l önce ve -1: özellefltirmeden bir y›l önce) ile özellefltirme
yap›lan y›ldan sonraki befl y›l›n de¤erleri (5: özellefltirmeden befl y›l son-
ra, 4: özellefltirmeden dört y›l sonra, 3: özellefltirmeden üç y›l sonra, 2:
özellefltirmeden iki y›l sonra ve 1: özellefltirmeden bir y›l sonra) karfl›lafl-
t›rmal› olarak analiz edilmifl ve dönemler aras›nda istatistiki olarak anlam-
l› bir fark›n olup olmad›¤› t-testi ile belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r.

Çal›flmada firmalar›n performans kriterlerini üretim düzeyi, kapasite
kullan›m oran›, iflçi say›s›, çal›flan bafl›na üretim, sermaye yat›r›m› tutar›
ve dönemin net kar/zarar› oluflturmufltur. Performans kriterleri Özellefltir-
me ‹daresi Baflkanl›¤› ve firmalar›n faaliyet raporlar›ndan elde edilmifltir. 

IV. Araflt›rman›n Sonuçlar›

Tablo 1 firmalar›n ele al›nan performans kriterlerinin özellefltirme öncesi
ve sonras› anlaml› farkl›l›klar›n›n olup olmad›¤›n› ortaya koymaktad›r. 

Özellefltirilen 24 çimento firmas›n›n özellefltirme öncesi ve sonras›
üretim düzeylerine iliflkin temel istatistik verileri Ek Tablo 2'de sunulmufl-
tur. Tabloda özellefltirmeden önceki dönemler dikkate al›nd›¤›nda en yük-
sek üretim y›l›n›n yaklafl›k 392,485 ton ile üçüncü y›l oldu¤u görülmekte-
dir. Özellefltirmeden sonraki dönemde ise en yüksek üretim düzeyi
481,755 ton ile dördüncü dönemde gerçekleflmifltir. Üretim düzeylerinde-
ki bu art›fllar›n istatistik olarak hangi anlaml›l›k  düzeyinde oldu¤u ise
Tablo 1'de verilmifltir.
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Not: Tablodaki de¤iflkenlerin logaritmas› al›narak analiz edildi¤inde sonuçlar›n anlaml›l›k düzeylerinde önemli bir fark
görülmemifltir. 

(*) Tablodaki de¤erler dönemler aras›ndaki farklar›n anlaml›l›k düzeylerini ve t de¤erlerini içermektedir. 
* 0.05 düzeyinde anlaml›
** 0.01 düzeyinde anlaml›  
*** 0.001 düzeyinde anlaml› 
‹lk sütundaki y›llar: -5: özellefltirmeden befl y›l önce, -4: özellefltirmeden dört y›l önce, -3: özellefltirmeden üç y›l önce,
-2: özellefltirmeden iki y›l önce ve -1: özellefltirmeden bir y›l önce, 5: özellefltirmeden befl y›l sonra, 4: özellefltirmeden
dört y›l sonra, 3: özellefltirmeden üç y›l sonra, 2: özellefltirmeden iki y›l sonra ve 1: özellefltirmeden bir y›l sonra olarak
tan›mlanm›flt›r.

Üretim düzeyi dikkate al›nd›¤›nda, özellefltirmeden önceki birinci y›l
ile özellefltirmeden sonraki üçüncü y›l aras›nda istatistiki olarak anlaml›
bir fark›n oldu¤u görülmüfltür (t:-2.411 SD:21 p<0.05). Tablo 1'de ayr›ca,
özellefltirmeden iki y›l öncesi dönem ile hem özellefltirmeden sonraki bi-

Üretim Kapasite Kifli Bafl›na Yat›r›m Net Dönem

Y›llar Düzeyi Kullan›m› ‹flçi Say›s› Üretim Tutar› Kar/Zarar›

(ton) (%) (ton) ($) (milyon TL)

0 ~ 1 -1.233 -0.184 5.168*** -3.728*** -1.259 -1.080
0 ~ 2 -1.114 -1.447 6.437*** -4.814*** -0.887 -1.088
0 ~ 3 -2.206* -0.936 6.813*** -4.142*** -0.897 -1.153
0 ~ 4 -1.044 -2.400* 7.064*** -5.496*** -0.040 -1.149
-1 ~ 1 -1.428 -0.291 8.157*** -5.911*** -1.887 -1.007
-1 ~ 2 -1.335 0.614 11.814*** -6.606*** -2.300* 0.020
-1 ~ 3 -2.411* 0.221 14.247*** -9.157*** -2.704* 0.440
-1 ~ 4 -1.605 0.197 17.660*** -10.828*** -1.439 0.638
-2 ~ 1 -2.132* -1.053 8.711*** -5.217*** -0.895 -0.991
-2 ~ 2 -1.562 -0.030 12.587*** -5.859*** -1.481 0.112
-2 ~ 3 -2.818** -0.536 15.492*** -8.774*** -2.298* 0.539
-2 ~ 4 -2.071 -0.517 17.095*** -10.771*** -1.279 0.554
-3 ~ 1 -2.791** -0.850 9.530*** -4.849*** -1.129 -1.029
-3 ~ 2 1536 0.132 13.322*** -5.297*** -1.723 0.019
-3 ~ 3 -2.951** -0.151 15.863*** -8.192*** -2.061 0.495
-3 ~ 4 -2.530** -0.364 16.411*** -9.778*** -1.199 0.524
-4 ~ 1 -3.815*** -2.063 9.311*** -4.398*** 0.552 -1.028
-4 ~ 2 -2.256* -0.929 12.762*** -4.969*** -0.010 0.020
-4 ~ 3 -4.695*** -1.441 14.984*** -7.777*** -0.906 0.465
-4 ~ 4 -3.119** -1096 15.932*** -9.526*** -1.123 0.511

Tablo 1: Özellefltirme Öncesi ve Sonras› Çimento Firmalar›nda Faaliyet ve

Finansal Performanslar›n De¤iflimi (*)
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rinci y›l (t:-2.132  SD: 23 p<0.05) hem de özellefltirmeden sonraki üçün-
cü y›ldaki (t:-2.818 SD:21 p<0.01) üretim düzeyinin art›fl› istatistiki ola-
rak anlaml› düzeyde oldu¤u gösterilmektedir. Özellefltirme y›l› geçtikçe
üretim düzeyindeki art›fllar›n istatistik anlaml›l›¤› daha belirgin bir hal al-
maktad›r. Buna göre üretim düzeyindeki art›fl›n anlaml› oldu¤u di¤er dö-
nemler; Özellefltirmeden önceki üçüncü y›la göre özellefltirmeden sonraki
birinci y›l (t:-2.791 SD:23  p<0.01), üçüncü y›l (t:-2.951 SD:21 p<0.01)
ve dördüncü y›l (t:-2.530 SD:16 p<0.001)'d›r. Özellefltirmeden önceki
dördüncü y›la göre özellefltirmeden sonraki üretim düzeylerindeki art›flla-
r›n tamam› istatistik olarak anlaml› düzeyde gerçekleflmifltir.

Özellefltirilen çimento fabrikalar›n›n kapasite kullan›m oranlar›nda fir-
malar baz›nda y›llar itibariyle farkl›l›klar görülmektedir. Çal›flma kapsa-
m›ndaki ortalama de¤erler  incelendi¤inde, özellefltirmeden iki y›l sonra-
ki kapasite kullan›m oran›nda özellefltirmeden önceki y›llara göre bir dü-
flüflün oldu¤u görülmektedir. Ancak kapasite kullan›m oran›ndaki bu azal-
ma istatistiki olarak bir anlam ifade etmemektedir. Kapasite kullan›m
oranlar›nda özellefltirme sonras› dönemlerde görülen art›fllar›n istatistiki
olarak bir anlam ifade etmedi¤i, sadece özellefltirme y›l›na göre özellefltir-
meden dört y›l sonraki kapasite kullan›m oran›ndaki art›fl›n istatistiki ola-
rak anlaml› oldu¤u (t:-2.400 SD:23 p<0.05) belirlenmifltir. 

‹flçi say›lar›ndaki de¤iflme incelendi¤inde, özellefltirmeden sonraki
azalman›n bütün dönemlerde 0.001 düzeyinde istatistiki olarak anlaml› ol-
du¤u görülmüfltür. Çal›flan say›s›n›n ortalama 316'dan özellefltirmeden
sonraki dördüncü y›lda yaklafl›k %50 gibi bir azalma ile 164'e kadar düfl-
tü¤ü görülmüfltür (Ek Tablo 2). Özellefltirme öncesi ve sonras› dönemler
aras›nda bu farklar›n istatistiki olarak yüksek düzeyde anlaml› oldu¤u tes-
pit edilmifltir. Çal›flan say›s›nda görülen bu anlaml› sonuca  benzer bir bafl-
ka iliflki de kifli bafl›na üretim düzeyinde görülmektedir. Çal›flan eleman
bafl›na üretim düzeyinde ele al›nan zaman kesiti içerisinde tüm dönemler-
de istatistiki olarak anlaml› (p<0.001) art›fllar›n oldu¤u belirlenmifltir. 

Yat›r›m tutarlar›ndaki özellefltirme öncesi ve sonras› dönemler incelen-
di¤inde, özellefltirmeden bir y›l önceki yat›r›m tutar› ile özellefltirmeden
sonraki ikinci y›l aras›ndaki fark›n istatistik olarak anlaml› oldu¤u belir-
lenmifltir (t:-2.300 SD:22 p<0.05). Yine özellefltirmeden önceki bir y›l ile
üçüncü y›l (t:-2.704  SD:21 p<0.05) ve özellefltirmeden iki y›l önceki ya-
t›r›m tutar› ile özellefltirmeden sonraki üçüncü y›l aras›nda (t:-2.298
SD:21 p<0.05) anlaml› fark oldu¤u görülmüfltür. Geliflmekte olan 21 ül-
kedeki 79 özellefltirilen firmada yap›lan bir çal›flmada, yat›r›m harcamala-
r›nda özellefltirmeden sonraki dönemlerde anlaml› art›fllar›n oldu¤u belir-
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lenmifltir (Boubakri ve Cosset 1998). Bu çal›flman›n bulgular› k›smen de
olsa söz konusu çal›flmadaki sonuçlara benzer nitelik göstermektedir. 

Özellefltirme sonras› performans üzerine yap›lan birçok çal›flmada fir-
ma karlar›nda anlaml› art›fllar›n oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r. Bu çal›flma-
lar aras›nda, 1998'de M›s›r'da yap›lan bir çal›flma, firmalar›n %68'inin
karlar›n› art›rd›¤› yönündedir. Meksika'daki bir baflka çal›flmada ise, özel-
lefltirme sonras› firmalar›n sat›fl karl›l›¤›n›n %24 oran›nda artt›¤› belirlen-
mifltir (Nellis 1999). Bu çal›flmadan elde edilen sonuçlar çimento firmala-
r›n›n özellefltirme sonras› dönemde karlar›n› art›rmad›¤›n› göstermektedir.
‹flletmelerin özellefltirmeden önce ve sonras› dönemlerdeki karl›l›k ra-
kamlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda, hiçbir dönem için karl›l›k art›fllar›n›n istatis-
tik olarak anlaml› bir fark içermedi¤i tespit edilmifltir. 

V. Sonuç

Türkiye'deki özellefltirilen çimento fabrikalar›n›n özellefltirme öncesi ve
sonras› faaliyet ve finansal verilerinin karfl›laflt›r›larak bu iki dönem ara-
s›ndaki de¤iflmelerin ne ölçüde anlaml›l›k ifade etti¤inin ortaya kondu¤u
bu çal›flmadan elde edilen sonuçlar flöyle özetlenebilir;

• Özellefltirilen firmalarda çal›flan insan say›s›ndaki azalman›n istatistik
olarak anlaml› oldu¤u görülmüfltür. 

• Çal›flan say›s›ndaki azalma kifli bafl›na üretim düzeyinde olumlu bir ar-
t›fl meydana getirmifltir.

• Çal›flmada ele al›nan sekiz dönemde (özellefltirmeden önceki dört ve
özellefltirmeden sonraki dört y›l olmak üzere) gerek iflçi say›s› gerekse
çal›flan bafl›na üretim düzeyinde dönemler aras›ndaki fark istatistiki
olarak yüksek anlaml›l›k düzeyi ile ortaya konmufltur. 

• Çal›flman›n di¤er bir sonucu, özellefltirmeden sonra firmalar›n kapasi-
te kullan›m oranlar›nda istatistiki olarak anlaml› bir art›fl›n olmad›¤›
yönündedir. 

• ‹statistik olarak anlaml› fark›n olmad›¤› di¤er bir sonuç da iflletmelerin
net dönem karlar›ndaki art›fllar incelendi¤inde görülmüfltür. Ele al›nan
sekiz dönemdeki firmalar›n özellefltirme sonras› net dönem karlar›nda
özellefltirme öncesi döneme göre istatistiki olarak anlaml› bir fark›n ol-
mad›¤› ortaya konmufltur.

• Özellefltirmeden sonraki yat›r›m harcamalar›nda önceki döneme göre
k›smen de olsa anlaml› art›fllar›n oldu¤u tespit edilmifltir. Özellefltirme-
den sonra istatistiki olarak anlaml› art›fllar›n oldu¤u di¤er bir kriterin
de firmalar›n üretim düzeyleri oldu¤u belirlenmifltir. 
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Dünyan›n hemen bütün bölgelerinde uygulanan özellefltirme faaliyet-
lerinin baflar›s›, o ülkenin ekonomik sistemine, özellefltirme program›ndan
beklenen öncelikli hedeflere ve özellefltirme sürecinin nas›l iflledi¤i gibi
bir çok etkene ba¤l›d›r. Bir çok geliflmifl ve geliflmekte olan ülkedeki özel-
lefltirme uygulamalar› sonucunda, firma performanslar›nda görülen olum-
lu yöndeki de¤iflmeye Türkiye'de çimento sektörü alan›nda k›smi düzey-
de ulafl›lm›flt›r. Bu durum, ülkemizdeki uygulamalar›n özellikle özellefltir-
meden sonraki dönemlerin daha kapsaml› ele al›nmas› gerekti¤i sonucu-
nu da gündeme getirmektedir.

Son söz olarak, bu çal›flmada ele al›nan firma verilerinin, farkl› sektör-
leri de dahil ederek daha fazla firma baz›nda incelenmesi, yönetim anla-
y›fl›, üst kademe yöneticilerin özellefltirmeden sonraki y›llarda ifl bafl›nda
olup olmamas›, çal›flanlar›n motivasyonu gibi kriterlerin ele al›narak ana-
liz edilmesi, Türkiye'deki özellefltirme sonraki performans de¤iflimini
analiz etmede farkl› boyutlar katacakt›r.  
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‹fi ET‹⁄‹ VE ‹STANBUL MENKUL KIYMETLER
BORSASI'NDA ‹fiLEM GÖREN ‹fiLETMELER‹N

YAZILI VE RESM‹ AÇIKLAMALARINDAK‹ ET‹K
‹ÇER‹KLER‹N TESP‹T‹NE YÖNEL‹K B‹R

ARAfiTIRMA

Ali HALICI*

Özet

Çal›flman›n amac›, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda (‹MKB) ifllem gö-
ren iflletmelerin etik kültürlerinin ortaya ç›kar›lmas›d›r. Bu nedenle, araflt›rma-
ya cevap veren 192 iflletmenin resmi ve yaz›l› dokümanlar›na içerik analizi
uygulanm›fl ve niceliksel yöntemlerle birlikte de¤erlendirilmifltir. Yap›lan de-
¤erlendirmeler sonucunda 36 farkl› alana iliflkin aç›klamalar belirlenmifltir. Bu
konular içinde en fazla kaliteli üretim; en az, tedarikçilerin tatmini ve sendi-
kal iliflkiler ele al›nmaktad›r. ‹flletme ifllevleri aç›s›ndan ise, en fazla insan kay-
naklar› en az ise, çevre üzerinde durulmaktad›r. Uygulama sonuçlar›, iflletme-
lerin a¤›rl›kl› olarak davran›flç› bir etik kültüre sahip olduklar›n› göstermekte-
dir. Ayn› zamanda alt alanlar olarak pazarlama eti¤i konusunda ça¤dafl yakla-
fl›mlar› yak›ndan takip ettiklerini ifade etmektedir. 

I.  Girifl

"Etik", yaklafl›k 2500 senedir özellikle felsefeciler taraf›ndan tart›fl›lmak-
tad›r. Bu süre içinde, neyin iyi ve do¤ru ya da kötü ve yanl›fl oldu¤una yö-
nelik çok farkl› yaklafl›mlara rastlanmaktad›r.

‹fl eti¤i ise, eti¤in ifl dünyas›ndaki uygulamalar›n› kapsayan oldukça
güncel bir kavramd›r. Ayn› zamanda gerek dünyada gerekse ülkemizde
son y›llarda daha s›k tart›fl›lan konulardan biri haline gelmifltir. Öyle ki, ifl
eti¤i konusu ile ilgilenenler Amerika ve ‹ngiltere'de bir sektör haline gel-
mifl ve en h›zl› geliflen sektör olarak de¤erlendirilmifltir. Bugün sadece ifl

‹MKB Dergisi Cilt: 4  Say›: 16  Ekim/Kas›m/Aral›k 2000
ISSN 1301-1650 © ‹MKB 1997
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eti¤i üstünde çal›flan elli'nin üstünde enstitü ve organizasyona, uluslarara-
s› süreli yay›nlara, çok say›da kitaba ve makaleye ulaflmak mümkündür.
Ülkemizde de art›k birçok üniversitede çeflitli bölümlerde ifl eti¤i ders ola-
rak okutulmakta ve iflletmelerde ise, kurallar›ndan hatta komitelerinden
söz edilmektedir.

‹fl eti¤ine artan ilginin iki önemli nedeni vard›r. Bunlardan birincisi, bi-
lim ve teknolojinin ifl hayat›n› artan bir h›zla biçimlendirmesi ve hukuk
sisteminin yetersiz kalmas›. ‹kincisi ise, 2000'li y›llarda insan›n iç dünya-
s›n›n daha ön plana ç›kmas›d›r. Çünkü, bilgi birikimi artt›kça sorunlar da-
ha fazla öznelleflmektedir.

Bu nedenlerden dolay›, özellikle insan›n ya da örgütlerin ahlâki bilinç
düzeylerinin art›r›lmas› gere¤i ortaya ç›kmaktad›r. Bunu sa¤lamada at›la-
cak ilk ad›m mevcut durumun tespit edilmesidir. Söz konusu amaçla, Tür-
kiye gündeminden en çok etkilenen, sermayenin tabana yay›ld›¤› ve önde
gelen firmalar›n ifllem gördü¤ü ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda
bir uygulama gerçeklefltirilmifltir. Uygulama, genel olarak ifl eti¤i çerçeve-
sinde iflletmelerin hangi alanlarla hangi kapsamda ilgilendikleri tespitine
yöneliktir. 

Böylelikle, ‹MKB'de ifllem gören iflletmelerin etik kültürleri belirlen-
mektedir. Buradan hareketle iflletmelerin, kendi felsefelerini oluflturmada
ya da di¤er iflletmelerle karfl›laflt›rmada kullanabilecekleri ölçütlerin orta-
ya konmas› ve tüketicilerin veya yat›r›mc›lar›n bilinçlenmeleri sa¤lan-
maktad›r.

II. Etik ve ‹fl Eti¤inin Kavramsal Analizi

2.1. Etik Kavram›n›n Etimolojik Geçmifli ve Türkçe'de Kullan›m› 

"Etik" terimi, Yunanca al›flkanl›k ve gelenek anlam›nda kullan›lan "ethos"
kelimesinden  türeyerek  günümüzde  çeflitli  dillerde  ayn›  kökenle kul-
lan›lmaktad›r (Shea, 1988; Solomon, 1984; Keklik, 1987). Örne¤in, Al-
manca "ethik", Frans›zca "ethique", ‹ngilizce "ethics", Latince "ethike",
Yunanca "ethika" gibi.

Kavram›n kökeni "ethos", herfleyden önce "iyi insan olma" anlam›nda
bireysel karakter anlam›n› içermektedir. Bununla birlikte, kavram yaban-
c› literatürde "ethos" olarak bütün bir toplumun niteli¤ini de ortaya koy-
maktad›r (Solomon, 1984). Türkçe'de "ethos"un kelime karfl›l›¤› ise, gele-
nek ve al›flkanl›kt›r (Sinano¤lu ve Türkkan, 1979). 
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Buna karfl›n, Türkçe'de "etik" kavram›n›n, gerek bilimsel literatürde
gerekse günlük kullan›mda yayg›n flekilde ayn› kelime ile yerleflti¤i görül-
mektedir. Ancak, özellikle çeflitli sözlük ve ansiklopedik kaynaklarda
"etik" terimi ile birlikte çeflitli Türkçe kelimelere de yer verilmektedir.

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlü¤ünde "etik", "törebilimi" ve "ahlâk bi-
limi" olarak tarif edilmektedir (Türk Dil Kurumu, 1988). Bunun yan›nda,
Orhan Hançerlio¤lu'nun Felsefe Ansiklopedisi'nde "etik" veya "etika"
(Hançerlio¤lu, 1977) karfl›l›¤›nda aç›klama yap›lmay›p, kullan›c›lar "töre-
bilim"e  yönlendirilmektedir (Hançerlio¤lu, 1977). Felsefe Sözlü¤ü'nde
ise, "etik"e kelime olarak yer verilmeyip, kavram›n sadece "törebilim"
karfl›l›¤›nda aç›klamalar› bulunmaktad›r (Hançerlio¤lu, 1993).

‹ngilizce yaz›l›m› ile "ethics" kelimesi, uluslararas› baflvuru kaynakla-
r›nda yap›lan çeflitli tan›mlar›n bafl›nda, "ahlâk üzerine çal›flan bir felsefe
dal›" olarak ifade edilmektedir (The Cambridge Dictionary of Philosophy,
1997). Bu anlamda "etik", Türkçe'de "ahlâk felsefesi" ile efl anlaml› say›l-
maktad›r (Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, 1997). Etik üzeri-
ne çal›flan felsefeciler de, genellikle, "ahlâk felsefecileri" olarak gösteril-
mektedir. Çünkü; bir ahlâk veya ahlâkl›l›k üzerinde çal›flan, ahlâksal so-
runlar› ve yarg›lar› ile irdelemeye çal›flan kifli, etik veya ahlâk felsefesi
yapmaktad›r (Tepe, 1992).

Bu ba¤lamda, bir felsefe disiplini olarak kullan›m›nda "etik" yerine
"ahlâk felsefesi" teriminin, bir deyim olarak ya da bir kelimeyi nitelendi-
rirken ise, "etik" olarak kullan›m› uygun görülmektedir.

2.2. Etik ve ‹fl Eti¤i Kavramlar›n›n Günümüzdeki Tan›m›

Ahlâk felsefesi ya da eti¤in ne oldu¤u ya da ne olmas› gerekti¤i, tart›flma
konusudur. Herkesin onay›n› alan kesin bir tan›m› ve buna iliflkin olarak
herkesin görüfl birli¤i içinde oldu¤u bir yaklafl›m tarz› yoktur. Çünkü, bu
alan›n kendisi tart›flmal› bir felsefe problemidir (Encyclopedia of
Philosophy, 1967). Dolay›s›yla, kavram›n tan›msal tart›flmas›n›n öncelik-
le felsefe literatürü içinde yap›lmas› uygun görülmektedir.

Türkiye'de çok az say›da bulunan felsefe sözlükleri içinde, Bedia
Akarsu'nun Felsefe Terimleri Sözlü¤ünde, etik (ethik olarak yer almakta-
d›r) kavram›n›n karfl›l›¤› genifl olarak flu flekilde verilmektedir (Akarsu,
1988):

"‹lm-i  Ahlâk. Ahlâk felsefesi. Ahlâksal olan›n özünü ve temellerini
araflt›ran bilim, insan›n kiflisel ve toplumsal yaflam›ndaki ahlâksal dav-
ran›fllar› ile ilgili sorunlar› ele al›p inceleyen felsefe dal›. "‹yi nedir?"
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ya da "ne yapmal›y›z?" gibi sorunlar› kendisine ödev olarak alan felse-
fenin bir dal›d›r."
Bir baflka ansiklopedik tan›mda ise etik; "insanlar aras›ndaki iliflkilerin

temelinde yer alan de¤erleri, ahlâki bak›mdan iyi ya da kötü, do¤ru ya da
yanl›fl olan›n niteli¤ini ve temellerini araflt›ran felsefe dal›d›r" (Ana
Britannica 1997) fleklinde ifade edilmektedir.

Websters' Üçüncü Yeni Uluslararas› Sözlü¤ü'nde, etik karfl›l›¤›nda afla-
¤›da verilen tan›mlar bulunmaktad›r (Websters' Third New International
Dictionary, 1993):

1. ‹yi ve kötünün veya do¤ru ve yanl›fl›n ne oldu¤u ya da ahlâki görev
ve yükümlülükler ile ilgilenen bir disiplindir.

2. - Bir tak›m ahlâki de¤erler ya da prensipler setidir.
- Ahlâki de¤erler  sistemi veya teorileridir.
- Bir birey ya da mesle¤in davran›fllar›n› yönlendiren prensipler ve-
ya davran›fl standartlar›d›r.

1. Bir kifli ya da grup taraf›ndan gösterilmifl ideal bir karakterdir.
Dolay›s›yla etik, insanlar›n izlemesi beklenilen ahlâk ilkeleri üzerinde-

ki felsefi yaklafl›mlar› içermektedir. Bu yaklafl›mlar, hem ahlâki de¤erler
ve nedenselliklerinin do¤rulu¤u (ispat›) ile ilgili çal›flmalar› aç›klayan bir
disiplini hem de yaflan›lan davran›fl ilkelerini ve fiili de¤erleri içine alan
ayn› disiplinin konular›n› ifade etmektedir (Solomon, 1984).

‹fl eti¤i ise, uygulamal› eti¤in bir alan›d›r. Dolay›s›yla, etik tan›mlar›-
n›n ifl hayat›na uygulanmas› ifl eti¤inin kapsam› hakk›nda bilgi olufltur-
maktad›r. 

‹fl eti¤inin, ifl ahlâk› ile efl anlaml› olarak kullan›ld›¤› görülmektedir.
Daha önce, etik ve ahlâk iliflkisinde de söz edildi¤i gibi, ahlâk davran›flsal
boyutta ele al›nmaktad›r. Etik ise, ahlaki boyutun teorisini ortaya koymak-
tad›r. Dolay›s›yla, davran›fl ilkelerinin ya da kodlar›n›n ifl ortam›nda ince-
lenmesi durumunu ifl eti¤i kavram› daha profesyonel olarak aç›klamakta-
d›r. 

Verilen etik tan›mlamalar› ›fl›¤›nda, ifl eti¤i kavram›n› incelemek müm-
kündür. Laura Nash ifl eti¤ini, "bireysel ahlâk normlar›n›n ticari kurulufl-
lar›n faaliyetlerine ve amaçlar›na nas›l uyguland›¤›n›n incelenmesi", flek-
linde tan›mlamaktad›r (Nash, 1990). William Shaw ise, "bir iflletme içeri-
sinde, insan davran›fllar›n›n iyi ve kötü ya da do¤ru ve yanl›fl olarak de-
¤erlendiren olgunun incelenmesi", olarak aç›klamaktad›r (Shaw, 1991).

Bir baflka tan›ma göre ifl eti¤i, ifl dünyas›nda ahlâki ilkeleri ve standart-
lar› kapsayan davran›fl rehberidir (Ferrell ve Fraedrich 1994). Ayn› flekil-
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de W. M. Hoffman ve J. M. Moore ifl eti¤inin, ifl dünyas›nda iyi ve do¤ru-
nun ne oldu¤u üzerinde çal›flan bir etik alan› oldu¤unu belirtmektedirler
(Hoffman ve Moore, 1990). 

Kavram ile ilgili tan›mlar› ço¤altmak mümkündür. Ancak, tan›mlarda
genellikle, ifl eti¤inin do¤ru ve yanl›fl› veya iyi ve do¤ruyu gösteren ahlâ-
ki kurallarla, standartlarla ilgili çal›flmalar› kapsad›¤› vurgulanmaktad›r.

Bu noktadan hareketle yap›lacak tan›m flu flekilde verilebilir: "ifl eti¤i,
bireylerin ya da organizasyonlar›n ticari iliflkilerinde dikkate ald›klar›, ah-
lâki de¤erler ve standartlard›r." 

III. ‹flletmelerde ‹fl Eti¤inin Artan Önemi

‹flletmeler bir grup insan›n belli bir amaç do¤rultusunda birlikte çal›flt›k-
lar› örgütlerdir. Bu iflletmelerde öncelikli amaç, bir mal ya da hizmet üre-
timi ile kâr elde etmek olabilir. Bunun yan›nda, kâr amaçs›z iflletmelerde
vard›r. ‹ster kâr amaçl› iter baflka amaçl› iflletmeler olsun her birinde üre-
tilen mal ya da hizmetten do¤an çeflitli faaliyetler söz konusudur. Dolay›-
s›yla ortaya ç›kan faaliyetlerden etkilenen dar veya genifl bir çevre de var-
d›r.

‹flletme faaliyetlerinden etkilenen tüm kifli ya da gruplara, ç›kar grup-
lar› denilmektedir. Bu ç›kar gruplar›n›, fiekil 1'de de görüldü¤ü gibi birin-
cil ve ikincil ç›kar gruplar› olarak s›n›fland›rmak mümkündür (Lewis,
1995).

Birincil ç›kar gruplar›; sermayedarlar veya hisse sahipleri, iflgörenler,
müflteriler ve tedarikçilerden oluflmaktad›r. ‹kincil ç›kar gruplar› ise, sos-
yal ilgi gruplar›, tüketiciler, çevre örgütleri, yerel toplum ve genel olarak
toplumdur.

Bu çevre içinde faaliyetlerini yürüten her iflletmenin; kendine özgü,
özel nitelikli amaçlar› bir kenara b›rak›lacak olursa, birbirine çok s›k› ba¤-
l› üç genel amac› vard›r. Bunlar (Can, Tuncer ve Ayhan, 1998): a) Kâr sa¤-
lamak, b) Toplumsal fayda sa¤lamak, c) Süreklilik'tir.

‹flletmelerin genel amaçlar› içinde nitelendirilen toplumsal fayda sa¤-
lamak amac› günümüzde çok genifl kapsamda ele al›nmaktad›r. Özellikle
son y›llarda iflletmelerin, toplumsal fayda sa¤lamak amac› çerçevesinde
sadece, tüketici kesimlerinin taleplerine uygun nitelik ve miktarda mal ve-
ya hizmet üretmeleri; söz konusu mal ve hizmetleri tüketicilerin istekleri-
ne uygun miktar ve yerlerde; onlar›n ödeme güçlerine uygun fiyat ve za-
manda sunmalar› sonucu oluflacak tüketim ve sa¤lanacak fayda alg›lan-
mamaktad›r (Hal›c›, 1997).
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Uzun vadeli, tüketici ve toplum refah›n›n da dikkate al›nmas› gerekli-
li¤ini ortaya koyan bu görüfl "iflletmelerin sosyal sorumlulu¤u" anlay›fl›na
dayanmaktad›r. Dolay›s›yla, iflletmeler kendi ç›karlar› oldu¤u kadar, top-
lumun genel ç›karlar›n› da gelifltirecek ve koruyacak eylemleri ortaya
koymak zorundad›rlar (Hal›c›, 1997). ‹flletmelerin yaflamlar›n› devam et-
tirmesi bu anlay›fl›n gerçeklefltirilmesine ba¤l› olmaktad›r. Özellikle mo-
dern toplumlarda, iflletmelerin faaliyetlerinde yüksek ahlâki standartlar›n
olmas› gün geçtikce daha s›k aran›l›r hale gelmektedir (Schermerhorn,
1996). Di¤er taraftan esas olarak yüksek ahlâki standartlar›n geliflmekte
olan toplumlarda çok daha fazla sorgulan›r hale gelmesine ihtiyaç vard›r. 

fiekil 1: ‹flletmenin Ç›kar Gruplar›

Kaynak: Pamela S. Lewis, Stephan H. Goodman ve Patricia M. Fandt, Management Challenges in the 21st  Century,
West Publishing Com., St. Paul, 1995.

Bu kapsamda ifl eti¤inin öneminin artmas›n›n ve geliflmesinin neden-
lerini flu flekilde belirlenebilir (Lozano, 1996):

• Ulusal ve uluslararas› alanda, iflletmelerin artan güçleri,
• Baz› eylemlere yönelik sosyal bask›lar›n artmas›,
• fiirketler içinde yönetsel gücün öneminin artmas›,
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• Farkl› ç›kar gruplar›n›n flirket faaliyetleri üzerindeki haklar›n›n far-
k›na varmas›,

• Organizasyonlar›n kendilerini tekrar düzenleme ihtiyaçlar›n›n art-
mas›.

Tabii ki, günümüzün dinamik ifl dünyas›nda iflletmelerin yaflamlar›n›
sürdürebilmek için faaliyetlerinde dikkate alacaklar› tek faktör, ahlâki
standartlar de¤ildir. Bununla birlikte (Kas›mo¤lu, 1995), küreselleflme, re-
kabet, verimlilik, komplekslik, güven, yenilik, kalite kavramlar›n›n ele
al›nmas› gerekmektedir. Böylelikle iflletmelerin etkilili¤i ve etkinli¤i arta-
cakt›r.

‹flletmeler kurulufl ve iflleyifl amaçlar›na göre farkl› alanlarda farkl› ifl-
levler benimseyerek faaliyetlerini yürütmektedirler. ‹flletmelerin imalat
veya sat›c› ya da mal veya hizmet üreten flirketler olmalar›na göre olufltur-
duklar› ifllevlerin bir k›sm› farkl›l›k göstermektedir. Buna karfl›n baz› ifl-
letme ifllevleri ise evrensel niteli¤e sahiptir ve tüm iflletmeler için geçerli-
dir. Bu ifllevleri afla¤›daki flekilde s›n›fland›rmak mümkündür (Can,
Tuncer ve Ayhan, 1998): Yönetim, pazarlama, üretim, finans, muhasebe,
çevre koruma, araflt›rma/gelifltirme.

Yukar›da verilen ifllevlerin farkl› flekillerde s›n›fland›r›lmas›na iflletme
literatüründe1 rastlan›lmaktad›r. Ancak, ço¤unlukla yönetim fonksiyonu-
nun genel bir ifllev olarak di¤er ifllevleri kapsayan bir özelli¤i oldu¤u, di-
¤er ifllevlerinde üretim, pazarlama, finans ya da finansman, personel ya da
insan kaynaklar› ve muhasebe  olarak incelendi¤i görülmektedir. Genel
kabul gören söz konusu ifllevlere ilaveten, çevre koruma ifllevi de konu-
nun önemi ve ifl eti¤i yönetimindeki özelli¤i nedeniyle dikkate al›nmakta-
d›r.

Etik konular› anlamaya yard›mc› olmak için, bu konular›n ortaya koy-
du¤u ç›kar gruplar›n› ve iflletme ifllevlerini incelemek gerekmektedir
(Ferrell ve Fraedrich, 1994). Bu bölümde etik konular, iflletme ifllevlerine
göre kapsamlar› aç›s›ndan de¤erlendirilmektedir.

Bu ba¤lamda, klasik temel iflletme ifllevleri, yönetim, üretim, pazarla-
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Gelifltirme, Halkla ‹liflkiler; ‹smet Mucuk, Modern ‹flletmecilik kitab›nda, Yönetim,
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ma, finansman, insan kaynaklar›, muhasebe ve çevre koruma olarak ele
al›nmaktad›r. Yönetim ifllevi ise, di¤er ifllevleri kapsamas› özelli¤inden
dolay› en son ele al›nmaktad›r.

IV. Amaç, Yöntem ve Veriler

4.1. Araflt›rman›n Amac› ve Kapsam›

Bu ba¤lamda özellikle son y›llarda, ülkemizde gerek ifl dünyas›nda gerek-
se di¤er alanlarda haber niteli¤i tafl›yan konularda etik kavram›n›n daha
s›k olarak kullan›ld›¤› görülmektedir. Buna iliflkin olarak, Gazete Araflt›r-
ma, ‹letiflim, Derleme, ‹nceleme'den (GAR‹LD‹) "etik" teriminin kullan›l-
d›¤› haberler tarand›¤›nda (garildi.com.tr, 1999), 1998 y›l›n›n sonuna yak-
laflt›kça haber s›kl›¤›n›n artt›¤› tespit edilmektedir. Yap›lan inceleme sonu-
cunda, 1997 ve 1998 y›llar›nda "etik" teriminin geçti¤i 296 haber görül-
mektedir. Bu haberlerin 29'u (%10) 1997 y›l›na ait iken, 267'si (%90)
1998 y›l› ç›k›fll›d›r. Ayr›ca, konu ile ilgili literatür incelendi¤inde, "etik"
teriminin kullan›m s›kl›¤›na yönelik bir araflt›rmaya rastlan›lmad›¤› gibi
kavram›n hangi alanlarda kullan›ld›¤›n› ortaya koyan çal›flmalar da bulu-
namam›flt›r. Bu nedenle araflt›rman›n önemini desteklemek amac›yla, ön-
celikle belirlenen haber türlerine içerik analizi uygulanm›fl ve Tablo 1'de
görüldü¤ü gibi, t›p, siyaset ve ifl dünyas›/ekonomi, etik teriminin kullan›l-
d›¤› öncelikli alanlar olarak ortaya ç›km›flt›r.

Ayn› flekilde gerçeklefltirilen Hürriyet Gazetesi kelime arama sonuçla-
r›nda ise (hurriyet.com.tr, 1999), 42 habere rastlanm›fl ve konu da¤›l›mla-
r›n›n 11'er siyasi ve sanat, 8 t›p, 4'er bas›n ve ifl dünyas› içerikli oldu¤u be-
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Haber Türleri Haber Say›s› Yüzde (%)

T›p 87 29.5
Ekonomi /

‹fl dünyas›
47 15.9

Siyaset 44 14.8
Bas›m-yay›n 35 11.8
Magazin 31 10.5
Di¤er 52 17.5

Toplam 296 100.0

Tablo 1: "Etik" Terimi Geçen Haberlerin Türlerine Göre Da¤›l›m›



lirlenmifltir. Ayr›ca, çevre ve di¤er alanlarda da "etik" teriminin kullan›l-
d›¤› 6 habere rastlan›lm›flt›r.

Genel olarak, ifl dünyas› ve ekonomi ile ilgili "etik" teriminin geçti¤i
haberler içerik yönüyle de¤erlendirildi¤inde ise, politika ve ifl dünyas›
iliflkileri (örne¤in; özellefltirme, seçimler vs.), sermaye piyasalar› ve iflçi
haklar› s›ras›yla oluflan da¤›l›m ortaya ç›kmaktad›r.

Haberlerin, genel olarak etik olmayan eylemlerin sosyal ve ekonomik
düzen üzerindeki olumsuz etkilerini içerdi¤i görülmektedir
(garildi.yeniyuzyil.com.tr, 1999).

Buna karfl›n devletlerin, sosyal ve ekonomik düzenlerini kurmak ve
devam ettirmek için ortaya koydu¤u bir tak›m yasal düzenlemeler de ye-
terli olmad›¤› tart›flma konusudur. Öncelikle yasal düzenlemelerle her bir
eylemin aç›kça tan›mlamad›¤›; ikinci olarak, her alanda yaflanan süratli
geliflmeler yasal düzenlemelerin her zaman önüne geçti¤i ve tan›mlanan
eylemlerin karfl›l›¤›ndaki yapt›r›mlar da ço¤u zaman yetersiz kald›¤› iddia
edilmektedir (garildi.birnumara.com.tr, 1999).

Bu ba¤lamda, günümüzde yaklafl›k 2500 y›ld›r ele al›nan etik kavram›-
n›n öneminin iflletmeler ve yöneticileri taraf›ndan yeterince aç›klanamad›-
¤› görülmektedir. ‹fl dünyas›ndaki uygulama alan› olan ifl eti¤i konusuna
olan ilginin de s›n›rl› kald›¤› tespit edilmektedir. 

Aç›k bir flekilde ifade etmek gerekir ki, iflletme yöneticilerinin etik
kavram›n› s›k kullanmalar› ya da bu yönde niyetlerini ifade etmeleri etik
bir sonuç tafl›mamaktad›r. As›l olan bunun eyleme yans›mas›d›r. Ancak,
eylemlerin etik aç›dan incelenmesinde kullan›lan yaklafl›mlar her zaman
ayn› sonucu vermemektedir.

Etik teorilerden hareketle ifl eti¤i ele al›nd›¤›nda, basit ve evrensel bir
yaklafl›ma ulaflman›n mümkün olmad›¤› görülmektedir. Dolay›s›yla, ifllet-
me faaliyetlerini ya da yöneticilerinin ve iflgörenlerinin eylemlerini etik
veya etik d›fl› olarak nesnel bir flekilde de¤erlendirmek oldukça zordur.
Bununla birlikte, her iflletmenin zaman içinde kendi geleneklerinden olufl-
turdu¤u bir ifl eti¤i sistemi de mevcuttur (Soydemir, 1998). Bu sistemi ise,
sadece belirli teori veya teorilere göre de¤erlendirmek mümkündür. Bu
de¤erlendirmelerde, de¤erlendirmeyi yapan kiflilerin öznel yaklafl›mlar›-
n›n etkisinin olmas› olas›l›¤› ve iflletmeleri ya da yöneticilerini etik bir öl-
çe¤e oturturken kültürel etkilerin göz önüne al›nmas› gere¤i unutulmama-
l›d›r.

Yukar›da belirtilen unsurlar nedeniyle, ifl eti¤i konusunda yap›lacak
olan araflt›rmalarda öncelikle etnografik verilere ihtiyaç duyulmaktad›r.
Dolay›s›yla yap›lan çal›flma etnografik bir araflt›rmay› kapsamaktad›r.
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Bu yönden hareketle, yap›lan araflt›rmada iflletmelerin d›fl çevrelerine
yönelik ortaya koydu¤u ve di¤er iflletmelere göre daha bilinçli oldu¤unun
bir göstergesi olan resmi ve yaz›l› dokümanlar›n etik kapsamlar aç›s›ndan
incelenmesi yoluna gidilmifltir. Bu kapsamda yap›lan araflt›rmalar›n ge-
nellikle etik ilkelerin içeri¤ine yönelik gerçeklefltirildi¤i görülmektedir.
Robert Chatov'un (Chatov, 1980) yapt›¤› araflt›rmada iflletmelerin etik il-
kelerine içerik analizi uygulanarak hangi alanlara yönelik ifadeler kulla-
n›ld›¤› belirlenmektedir. Ayn› flekilde D. Cressey ve C.A. Moore (Cressey
ve Moore, 1983) yönetim de¤erlerini ve iflletmelerin etik kodlar›n› araflt›r-
m›fllar ve bunlar›n ç›kar gruplar›na göre içeriklerini tespit etmifllerdir. M.
C. Mathews (Mathews, 1987), iflletmelerin etik kodlar›na içerik analizi
uygulayarak, etik kapsamlar ile eylemler aras›ndaki iliflkileri ortaya koy-
mufltur. B. Stevens (Stevens, 1992) ise, otel iflletmelerinin etik kodlar›na
içerik analizi uygulayarak hangi alanlara yönelik aç›klamalar›n bulundu-
¤unu ortaya koymufltur.

Bu ba¤lamda araflt›rman›n temel amac›, ‹MKB'de ifllem gören iflletme-
lerin etik kültürlerinin belirlenmesidir. Buna yönelik olarak, iflletmelerin
etik kapsamda aç›klama yapt›klar› alanlar›n belirlenmesi, anlamland›r›l-
mas› ve yap›sal özellikleri ile iliflkilendirilmesi yoluna gidilmifltir. Böyle-
ce iflletmelerin etik aç›klama yapt›klar› ortak ve farkl› alanlar da belirle-
nerek, bir önem s›ralamas› yap›lacak, nedensellikleri üzerinde tart›fl›labi-
lecektir.

Bu amac› gerçeklefltirebilmek için afla¤›da verilen basamaklar uygu-
lanm›flt›r:

• ‹flletmelerin etik özellik tafl›yan resmi ve yaz›l› aç›klamalar›n›n içe-
ri¤inin tespit edilmesi ve anlamland›r›lmas›,

• Tespit edilen ve anlamland›r›lan içeriklerin kodlanarak s›n›fland›r›l-
mas›,

• S›n›fland›r›lan konular›n önem s›ralamas›n›n yap›lmas›,
• ‹çerikler ile iflletmelerin yap›sal özellikleri aras›ndaki iliflkilerin in-

celenmesi.
Yukar›da belirtildi¤i gibi araflt›rmada, iflletmelerin aç›klamalar›n›n res-

mi ve yaz›l› olmas› özelli¤i aranm›flt›r. Bu özellik iflletmelerin etik konu-
sundaki bilinç düzeylerini aç›klayabilece¤i gibi, resmi bir sorumluluk
yüklendiklerinin de göstergesi olacakt›r. Böylelikle, iflletmelerin aç›klama
yapt›klar› alanlarda iç ve d›fl çevresi taraf›ndan sorgulanmas› kolayl›¤› or-
taya ç›kmaktad›r. Hiç flüphesiz ki belirsizliklerin azalmas› da, globalleflme
sürecinde özellikle geliflmekte olan ülkelerdeki piyasalarda önemli konu-
lardan biri olan "güven" oluflumuna katk› getirecektir.
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4.2. Araflt›rman›n Alan› ve Yöntemi

Güven ortam›n›n ve dolay›s›yla ifl eti¤inin oldukça önemli oldu¤u piyasa-
lardan biri (yap›lan araflt›rmada ifl dünyas› içinde ikinci öncelikli s›rada-
d›r) sermaye piyasalar›d›r. 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu'nun
amaç ve kapsam maddesinde sermaye piyasalar›nda güven sa¤lanmas›n›n
gere¤ine iflaret edilmektedir. Çünkü, sermaye piyasalar›nda tasarruf sahi-
bi güven kazand›¤› ölçüde tasarruflar›n› bu piyasaya aktaracakt›r. Dolay›-
s›yla, tasarruflar›n ekonomik kalk›nmaya yönlendirilmesi etkin bir flekil-
de sa¤lanm›fl olacakt›r (Soydemir, 1998).

Sermaye piyasalar›nda güven ortam›n›n oluflmas› için yasal düzenle-
melerin yan›nda, iflletmelerin kendileri taraf›ndan oluflturduklar› etik ilke-
lere ihtiyaç duyulmaktad›r. Etik kurallardan faydalan›lmas› iflletme-tasar-
ruf sahibi, iflletme-toplum ve yönetici-iflgören aras›ndaki iliflkilerin düzen-
lenmesinde rol oynayacakt›r.

‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda ifllem gören iflletmelerin etik
aç›klamalar›n›n tespit edilmesi ve de¤erlendirilmesi için niteliksel yöntem
olarak etnografik analiz uygulanm›flt›r. Söz konusu verilerin önemlilik
testlerinde ve iflletmelerin yap›sal özellikleri ile iliflkilendirilmesi için ise,
s›n›fland›rma ve kodlama yap›larak niceliksel inceleme yoluna gidilmifl-
tir.

4.2.1. Araflt›rma Nüfusuna Ait Bilgiler

Araflt›rman›n yap›ld›¤› ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda, çal›flma-
n›n bafllad›¤› 14.01.1999 tarihi itibariyle 278 iflletme ifllem görmektedir.
Araflt›rman›n nüfusu, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda ifllem gören
278 adet iflletmenin resmi ve yaz›l› dokümanlar›d›r (‹MKB Dergisi,
1999).

Araflt›rma sonuçlar›nda güvenilirli¤i art›rmak amac›yla tam say›m ya-
p›lmas› yoluna gidilerek 278 iflletmeye ulafl›lmas› amaçlanm›flt›r. Bir bafl-
ka ifadeyle, 278 iflletmenin tamam›n›n resmi dokümanlar›na ulafl›lmas›na
çal›fl›lm›flt›r. 

Tablo 2'de, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda ifllem gören 278 ifl-
letmenin araflt›rma de¤erlendirmelerinde kullan›ld›¤› için sektörel da¤›-
l›mlar› verilmektedir (Milliyet Gazetesi, 1999):

25
‹fl Eti¤i ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda ‹fllem Gören ‹flletmelerin Yaz›l› ve 
Resmi Aç›klamalar›ndaki Etik ‹çeriklerin Tespitine Yönelik Bir Araflt›rma



Tablo 2: ‹MKB'de ‹fllem Gören ‹flletmelerin Sektörlere Göre Da¤›l›m›
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SEKTÖRLER ‹fllem Gören

‹flletme Say›s›

Banka sektörü 15
Leasing - Factoring sektörü 11
Holding sektörü 15
Yat›r›m sektörü 21
Gayrimenkul yat›r›m sektörü 4
Arac› kurumlar sektörü 1
Sigorta sektörü 7
G›da, içki sektörü 23
Mobilya ve döfleme sanayii sektörü 2
Dokuma sanayii sektörü 36
Birac›l›k sektörü 5
Ka¤›t ve ka¤›t ürünleri sektörü 8
Boya sanayii sektörü 5
Hava tafl›mac›l›¤› sektörü 3
Turizm sektörü 5
Büyük ma¤azalar sektörü 5
Perakende ticaret sektörü 4

Yap› malzemeleri sektörü 6

SEKTÖRLER ‹fllem Gören

‹flletme Say›s›

Enerji sektörü 4
Otomotiv ve yan sanayii sektörü 12
Elektrik makineleri sektörü 6
Dayan›kl› tüketim mallar› sektörü 9
Demir çelik metal sektörü 9
Demir çelik d›fl›ndaki sektör 4
Çimento sanayii sektörü 15
Cam ve cam ürünleri 4
Seramik ve porselen sanayii sektörü 4
Plastik ürünleri sanayii sektörü 4
Metal eflya ve makine sektörü 3
Lastik ürünleri sanayii sektörü 2
Petrol ve petrol ürünleri sektörü 5
Bas›m yay›n sanayii sektörü 6
‹laç sanayi sektörü 2
Gübre tar›m sektörü 4
Di¤er sektörler 9

TOPLAM 278

Kaynak: Milliyet Gazetesi, Ekonomi Sayfas›, 5 Temmuz 1999.



4.2.2. Verilerin Toplanmas›

Sözü edilen dokümanlar›n neler olabilece¤i ve bu dokümanlara nas›l ula-
fl›labilece¤i konusunda 16 iflletme ile pilot çal›flma yap›lm›flt›r. Pilot çal›fl-
ma sonucunda, etik kapsamlar›n›n araflt›r›laca¤› resmi dokümanlar olarak;

a)  misyon ve vizyon2 aç›klamalar›, 
b)  iflletme de¤erleri,
c)  etik ilkeleri,
d)  yönetim kurulu baflkan› veya genel müdürlerin resmi aç›klamalar›,

kabul edilmifltir. 
‹flletmelerin, misyon ve vizyon cümleleri ifl eti¤i süreçleri ile ilgili en

önemli unsur olarak de¤erlendirilmektedir. Çünkü bu cümleler, ilk olarak,
iflgören de¤erleri ve örgütsel davran›flta gereken de¤iflikliklerin belirlendi-
¤i bir analiz içerir. ‹kinci olarak, ilgiyi; yeni de¤er sisteminin sembolünde
ve stratejinin yürütülmesinde merkez olan davran›fl standartlar›n›n tan›m-
lanmas›nda toplar. Son olarak, örgüt karar›n›n, onu destekleyenler ve di-
¤er yüksek düzeydeki amaçlarla karfl›laflt›r›lmas›n› sa¤lar (Campbell ve
Yeung, 1991). 1997 KPMG ifl eti¤i araflt›rma sonuçlar›nda da sekiz yöne-
tim inisiyatifi içinde etik süreçlere yönelik öncelikli etkili olan bir unsur
olarak gösterilmektedir (www.kpmg.ca/ethics, 1997). Daha sonra ise s›-
rayla, etik kodlar ve etik kurullar›n rolü gelmektedir.

Resmi aç›klamalar olarak, ‹MKB'de ifllem gören iflletmelerin yasal
olarak yay›nlamak zorunda olduklar› ve içlerinde finansal bilgilerin ya-
n›nda, Yönetim Kurulu Baflkan› ya da Genel Müdür gibi üst düzey yöne-
ticilerin mesajlar›n›n da bulundu¤u faaliyet raporlar› kabul edilmifltir.
Çünkü ‹MKB'de faaliyet raporlar›, iflletmelerin d›fl çevrelerine yönelik ha-
z›rlad›¤› ve da¤›t›m›n› yapt›¤› resmi dokümanlar›n bafl›nda gelmektedir.

Söz konusu dokümanlar› toplamak için, iflletmelerle görüflme/mülakat
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2 Misyon; Örgüt üyelerine bir yön vermesi ve anlam kazand›r›lmas› amac›yla belirlen-
mifl, örgütü benzer örgütlerden ay›rt etmeye yarayacak uzun dönemli görev ve amaç
biçimidir. Paylafl›lan de¤erler ve ortak inançlar demektir. Misyon konusundaki yakla-
fl›mlar› iki gruba ay›rmak mümkündür: ‹flletme stratejisi ve felsefi-etik yönü. Konu-
muz, felsefi-etik yönü yani kültürel bir birlefltirici olarak normlar ve de¤erleri içer-
mektedir. fiu andaki durumu aç›klamaktad›r. Vizyon ise, gelecekteki daha iyi bir konu-
mu ifade etmektedir. ‹flletme amaçlar›yla ilgilidir. Amaçlar›n önemi vizyona de¤er ka-
zand›rmaktad›r. Vizyon, misyonun amaç, strateji, davran›fl standartlar› ve de¤erler gibi
tüm unsurlar›n› da içerebilir. Konuya örnek olmas› amac›yla, yabanc› literatürde ol-
dukça s›k rastlanan Johnson & Johnson firmas›n›n and› Ek. 2'de verilmektedir. Ayr›nt›-
l› bilgi için bkz.: Hüseyin R›dvan Yurtseven, Stratejik Yönetim Sürecinde Misyon Be-
lirlenmesi ve Bir Uygulama: Çanakkale Kenti, ‹stanbul Üniversitesi, S.B.E. Organi-
zasyon ve ‹flletme Politikas› Doktora Program›, ‹stanbul, 1995.



yönteminin kullan›lmas›na karar verilmifltir. Görüflmeler, iflletmelerin ku-
rulufl yerlerinin co¤rafi yayg›nl›¤› ve zaman/maliyet s›n›rl›l›¤› dikkate al›-
narak; ayr›ca veri kalitesini yükseltmek amac›yla telefon arac›l›¤›yla ger-
çeklefltirilmifltir.

Telefon ile yap›lan görüflmeler, 01 Nisan 1999 ve 15 Temmuz 1999 ta-
rihleri aras›nda yap›lm›flt›r. Görüflmeler, ulaflma kolayl›¤› ve güvenilir bil-
gi elde etmek amac›yla hafta içi günlerde 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 sa-
atleri aras›nda yap›lm›flt›r. Telefon görüflmelerinde iflletmelerine ait dokü-
manlar› bildi¤i ve istenilen adrese yollama yetkisine sahip oldu¤u düflü-
nülen, öncelikle Halkla ‹liflkiler, yoksa ‹nsan Kaynaklar› veya Personel
Bölümü yöneticileri ile irtibat sa¤lanm›flt›r. Belirtilen yöneticilere ulafl›la-
mad›¤› takdirde konu k›saca tan›t›l›p üst düzey bir yetkili ile görüflme is-
te¤inde bulunulmufltur. Amaç, do¤ru dokümana k›sa sürede ulaflmakt›r.

Telefonla irtibat sa¤lanan yöneticilerin ünvanlar›n›n da¤›l›m› Tablo
3'de verildi¤i gibi, flu flekildedir: 108 Halkla ‹liflkiler Müdürü (flefi, koor-
dinatörü, sorumlusu), 48 ‹nsan Kaynaklar› Müdürü (Personel Müdürü, fle-
fi), 8 Genel MüdürYard›mc›s›, 5 Muhasebe Müdürü, 2 Genel Müdür, 2
‹dari Koordinatör, 2 E¤itim Müdürü, 1 Bölge Müdürü, 1 ‹flletmeler Mü-
dürü, 1 Menkul K›ymetler Müdürü ve 20 Belirlenemeyen.

Tablo 3'de belirtilen yöneticilere, k›saca kiflisel tan›t›m ve araflt›rman›n
amac› belirtildikten sonra, yukar›da belirtilen konularda dokümanlar›n›n
olup olmad›¤› sorulmufl ve olumlu cevap al›nd›¤›nda, verilen adrese yol-
lanmas› istenmifltir.

Tablo 3: Telefonla ‹rtibat Sa¤lanan Yöneticilerin Ünvanlar›

‹flletmelerin bir k›sm› dokümanlar› yollayaca¤›n› belirtirken önemli bir
k›sm› da yaz›l› baflvuru istemifltir. Yaz›l› baflvurular ise, faks çekilerek ger-
çeklefltirilmifltir. Bunun yan›nda, telefonla ulafl›lamayan iflletmelere faks
çekilmifl, faks ile  ulafl›lamayan iflletmelere ise mektup yollanm›flt›r. Ayr›ca,
Ankara'da bulunan 3 iflletmeye de u¤ran›larak dokümanlar elde edilmifltir.
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ÜNVANLARI Yönetici Say›s› Yüzde (%)

Halkla ‹liflkiler Müdürü 108 54.5
‹nsan Kaynaklar› Müdürü 48 24.2
Genel Müdür Yard›mc›s› 8 4.0
Di¤er 34 17.3
TOPLAM 198 100.0



Telefonla görüflme yap›lan 18 iflletme ise, istenilen bilgilerin inter-
net'ten web sayfalar›na ulafl›larak elde edilebilece¤ini belirtmifltir. Bu ifl-
letmelere yönelik internet taramas› da yap›lm›flt›r.

Veri toplamaya yönelik yap›lan çal›flmalar›n genel toplamlar›na göre
da¤›l›m› Tablo 4'de verilmektedir.

Tablo 4: Veri Toplamada Kullan›lan Tekniklerin Genel Da¤›l›m› 

Tablo 4'den görüldü¤ü gibi, 298 adet telefon görüflmesi yap›lm›flt›r. Te-
lefon görüflmelerinde santral ba¤lant›lar›n›n d›fl›nda de¤iflik nedenlerle 90
defa aktarmayla karfl›lafl›lm›flt›r. Ulafl›lamayan telefonlar için de, 11 defa
Bilinmeyen Numaralar Servisi (118) aranm›flt›r.

Telefon görüflmesi yap›lan iflletmelerin 104'ü yaz›l› baflvuru istemifl ve
61'i al›nan isimlerin dikkatine olmak üzere faks çekilmifltir. 31 iflletmeye
ise, telefonla ulafl›lamad›¤› için sadece faks çekilmifltir. Telefon ve faksla
ulafl›lamayan 22 iflletmeye de iadeli-taahhütlü mektup yollanm›flt›r.

‹MKB'de birden fazla flirketi ifllem gören ve telefonda di¤erlerinin
aranmas›na gerek olmad›¤›n› söyleyen 8 Holding'in toplam 33 flirketine
ulafl›lmas›na gerek kalmam›flt›r. Belirtilen 8 Holding'in sadece Genel Mü-
dürlükleri ile görüflülmüfltür.

Buna göre, iflletmelerden veri toplamak üzere kurulan irtibatlar›n tür-
leri Tablo 5'de belirtildi¤i gibi flu flekildedir: 78 iflletme ile sadece telefon
görüflmesi yap›lm›fl, telefon görüflmesine ilaveten 104 iflletmeye faks çe-
kilmifl, 18 iflletmenin ise web sayfas› incelenmifl ve 8 iflletmeye de mek-
tup yollanm›flt›r. Ayr›ca, telefonla ulafl›lamayan 31 iflletmeye sadece faks,
faks ile de ulafl›lamayan 14 iflletmeye mektup yollanm›flt›r. 
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GÖRÜfiME YÖNTEM‹ Görüflme Say›s› 

Telefon 298
Faks 135
Mektup 22
Internet Taramas› 18



Tablo 5: Veri Toplamada Kullan›lan Tekniklerin ‹flletmelere Uygulanmala-

r›na Göre Da¤›l›m› 

Yap›lan çal›flmada 1 A¤ustos 1999 tarihine kadar 192 iflletmeden cevap
al›nabilmifltir. Cevap alma oran›,  % 69.01'dir.

4.2.3. Verilerin De¤erlendirilmesi Yöntemi

Daha önce de¤inildi¤i gibi, araflt›rma yap›lan ‹MKB'de ifllem gören ifllet-
melerden s›ras›yla vizyon, misyon aç›klamalar›, de¤erleri, etik ilkeleri ve
üst düzey yöneticilerinin mesajlar›n›n yer ald›¤› son y›la yani 1998'e ait
faaliyet raporlar› istenmifltir. 

Bu talebe iflletmeler, 79 adet faaliyet raporu ve 32 adet genel olarak
felsefe grubu olarak kodlan›lan vizyon, misyon, de¤erler, kalite ile ilgili
dokümanlar, tan›t›c› yay›nlar yollayarak cevap vermifllerdir. 25 iflletme,
üyesi oldu¤u gruplardan doküman geldi¤i için cevap al›nm›fl olarak de-
¤erlendirilmifltir. 18 iflletmenin ise, web sayfalar› taranarak felsefe grubu
doküman elde edilmifltir. Verilerin de¤erlendirilmesine baflland›¤›
1 A¤ustos 1999 tarihi itibariyle, 86 iflletmeden cevap gelmemifltir. 35 ifl-
letme ise, istenilen yaz›l› dokümanlar›n›n bulunmad›¤›n› belirtmifllerdir.

Bu ba¤lamda, iflletmelerin yollad›¤› dokümanlara göre s›n›fland›r›lma-
s› Tablo 6'da verildi¤i gibi oluflmufltur.

Elde edilen felsefe grubu dokümanlar›n ve faaliyet raporlar›n›n de¤er-
lendirilmesinde içerik analizi kullan›lm›flt›r. 

‹çerik analizi, kim kime, ne amaçla ve hangi araçla, hangi koflul ve or-
tamda ne söylüyor (veya ne söylemiyor) formülünde, özellikle "ne söylü-
yor" sorusuyla ilgili inceleme, söyleneni anlamland›rmay›, dolay›s›yla,
içeri¤inin ne oldu¤unun analizini gerektirir (Erdo¤an, 1988). 
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VER‹ TOPLAMA TEKN‹⁄‹ Teknik say›s› Yüzde (%)

Telefon 78 28.1
Telefon ve Faks 104 37.4
Telefon ve Internet taramas› 18 6.5
Faks 31 11.1
Telefon ve Mektup 8 2.9
Mektup 14 5.0
Aranmayan 25 9.0
Toplam 278 100.0



Tablo 6: ‹flletmelerin Cevap Türlerinin Da¤›l›m›

Bu çerçevede, araflt›rman›n amac›, iflletmelerin etik kapsamda aç›kla-
ma yapt›klar› alanlar›n belirlenmesi ve anlamland›r›lmas› oldu¤u için, içe-
rik analizi yöntemini kullanma yoluna gidilmifltir. ‹çerik analizinin yan›n-
da, etik kapsaml› bulunan ifadeler kodlanaca¤›ndan ve de¤erlendirilece-
¤inden; ayr›ca iflletmelerin yap›sal özellikleri ile karfl›laflt›rma yap›laca-
¤›ndan niceliksel yöntem kullan›lm›flt›r.

Etik ifadelerin de¤erlendirilmesinde, frekans da¤›l›mlar› ve yüzde he-
saplamalar›; etiksel ifadelerin iflletmelerin yap›sal özellikleriyle iliflkileri-
nin araflt›r›lmas›nda, korelasyon  testinden yararlan›lm›flt›r. Ayr›ca de¤er-
lendirmeleri güçlendirmek ve araflt›rmaya katk› getirmek amac›yla belirli
iliflkileri analiz etmek amac›yla ki kare testi kullan›lm›flt›r.

‹flletmelerin dokümanlar›ndaki aç›klamalar›n belirlenmesinde ve de-
¤erlendirmenin gerçeklefltirilmesinde afla¤›daki basamaklar izlenmifltir:

1. 01 A¤ustos 1999 tarihine kadar iflletmeler taraf›ndan yollan›lan veya
web sayfalar›ndan elde edilen; a) vizyon, misyon aç›klamalar›, b) ifl-
letme de¤erleri, c) etik ilkeleri "felsefe grubu doküman", faaliyet ra-
porlar› ise, "faaliyet raporlar› grubu doküman" olarak, okuma, de¤er-
lendirme güvenilirli¤i ve kolayl›¤› sa¤lamak amac›yla s›n›fland›r›l-
m›flt›r.

2. Faaliyet raporlar› içinde, felsefe grubu dokümana rastland›¤›nda ön-
celikli istenen doküman olmas› nedeniyle felsefe grubu içine dahil
edilmifltir. Böylelikle 84 iflletme felsefe grubu içinde, 73 iflletme ise
faaliyet raporlar› ile de¤erlendirmeye al›nm›flt›r.

3. Bünyesindeki di¤er iflletmeler ile ayn› vizyon ve misyona sahip oldu-
¤unu belirten toplam 8 Holding'in yollad›¤› dokümanlar incelendi-
¤inde, bir Holding'e ait 2 iflletmenin "faaliyet raporu doküman gru-

31
‹fl Eti¤i ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda ‹fllem Gören ‹flletmelerin Yaz›l› ve 
Resmi Aç›klamalar›ndaki Etik ‹çeriklerin Tespitine Yönelik Bir Araflt›rma

CEVAP TÜRÜ Cevap Say›s› Yüzde (%)

Cevap gelmeyen 86 30.9
Yaz›l› doküman›n›n

olmad›¤›n› belirten
35 12.6

Felsefe grubu dokümanda

De¤erlendirilen
84 30.2

Faaliyet raporu grubunda

de¤erlendirilen
73 26.3

TOPLAM 278 100.0



bu"nda, di¤erlerinin ise, "felsefe grubu"nda de¤erlendirilmesi gerek-
ti¤ine karar verilmifltir.

4. Daha önce belirtildi¤i gibi, 35 iflletme söz konusu yaz›l› dokümanla-
r›n›n olmad›¤›n› belirtmifltir.

5. Dolay›s›yla, toplam 157 iflletmenin söz konusu dokümanlar› incele-
meye al›nm›flt›r.

6. ‹MKB'de birden fazla iflletmesi ifllem gören; 8 Holding'in Genel Mer-
kezleri taraf›ndan aç›klanan vizyon, misyon veya iflletme de¤erleri,
bünyesindeki di¤er iflletmelerin de de¤erleri olarak kabul edilerek de-
¤erlendirmeye kat›lm›flt›r.

7. Elde edilen dokümanlar, birinci maddede belirtilen ölçüye göre yap›-
lan grup s›n›fland›rmas›na yönelik tasnif edilerek okunmufl ve analiz
edilmifltir.

8. Analizin amac›, aç›klama yap›lan alanlar›n ve içeri¤inin tespiti oldu-
¤u için okumalar cümle ölçe¤inde de¤erlendirilmifltir.

9. Okunan cümlelerin etik kapsamda de¤erlendirilmesinde tarafs›zl›¤›
sa¤lamak ve bireysel de¤erler ve yaklafl›mlar› ortadan kald›rmak için
belirli bir etik tan›m› dikkate al›nm›flt›r. Araflt›rman›n amac›na yöne-
lik olan ve uygulama kolayl›¤› sa¤layan, Websters' Üçüncü Yeni
Uluslararas› Sözlü¤ünde verilen "etik, bir birey ya da mesle¤in dav-
ran›fllar›n› yönlendiren prensipler veya davran›fl standartlar›d›r" tan›-
m› kabul edilmifltir. 

10. De¤erlendirmeye al›nan cümle iflletmenin bütününe ya da ifllevlerine
yönelik bir prensibe ya da davran›fl standard›na iflaret ediyorsa etik
kapsaml› olarak belirlenmifltir.

11. Etik kapsaml› belirlenen cümleler her iflletme için (n=278) aç›lan say-
falara s›ra numaras› verilerek ayr› ayr› aktar›lm›flt›r. Cümlenin hangi
kaynaktan al›nd›¤› da ayn› sayfalarda kay›t alt›na al›nm›flt›r.

12. Böylece 278 sayfan›n üzerinde, iflletmeler baz›nda etik ifadelerin yer
ald›¤› bir doküman ortaya ç›kart›lm›flt›r. 

13. ‹flletme genelini ve ifllevlerini ayr› ayr› kapsayan doküman cetvelleri
oluflturulmufltur.

14. Her iflletme için oluflturulan sayfalar ele al›narak, iflletme genelini
kapsayan cümleler yönetim ifllevi, ifllevleri kapsayan cümleler ise
kendi ifllevleri alt›na ifllenmifltir. ‹fllenme sürecinde cümleler tekrar
kontrolden geçirilmifltir.

15. ‹flleme, iflletmenin s›ra numaras› ve etik bulunan cümlenin tamam›
yaz›larak gerçeklefltirilmifltir.
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16. Cümlelerin iki kelime (örne¤in, çevre dostuyuz) ile yaklafl›k otuz ke-
lime aras›nda de¤iflen uzunluklarda kuruldu¤u görülmüfltür.

17. Dolay›s›yla ayn› cümle içinde farkl› iflletme ifllevlerine yönelik ifade-
ler bulunmufl, bunlar tüm cümle olarak al›n›p kendi cetvellerine ayr›
ayr› ifllenmifltir.

18. Ayn› grup içinde bulunan iflletmelerin ortak de¤erleri bir defa cetvel-
lere yaz›l›p yanlar›na grup içinde bulunan di¤er iflletmelerin numara-
lar› eklenmifltir.

19. Yönetim cetvelinde toplanan cümleler anlam yayg›nl›¤› ve y›¤›lma
göstermesi nedeniyle "genel örgütsel ilkeler" ve "toplumsal yakla-
fl›mlar" olarak ikiye bölünerek analiz edilmifltir.

20. Böylelikle, toplam 7 alana yönelik etik kapsamdaki cümlelerden olu-
flan cetveller oluflturulmufltur.

21. Cetvellerde bulunan ifadeler tekrar okunarak ve iflletme numaralar›
tekrar tespit edilerek hatal› bir iflleme olup olmad›¤› kontrol edilmifl-
tir.

22. Bu çerçevede, finansman 39, çevre 40, üretim 71, pazarlama 105, in-
san kaynaklar› 107 ve genel örgütsel ilkeler ölçe¤inde 72, toplumsal
yaklafl›mlar ölçe¤inde 90 olmak üzere yönetim alt›nda 162 cümleye
rastlan›lm›flt›r.

23. ‹flletme ifllevlerine göre ay›r›ma tabi tutulan cümleler verdikleri me-
sajlara göre kodlanarak kendi içlerinde s›n›fland›r›lm›flt›r.

24. S›n›fland›rmaya yönelik kodlama iki araflt›rmac› ile birlikte gerçek-
lefltirilmifltir.

25. Yap›lan s›n›fland›rma tekrar gözden geçirilerek kontrol edilmifltir.
26. Yap›lan s›n›fland›rma sonucunda, üretim 3, pazarlama 4, finansman

3, insan kaynaklar› 9, çevre 3, örgütsel ilkeler 7 ve topluma yönelik
ifadelerde 7 alanda olmak üzere toplam 36 farkl› alanda ay›r›m orta-
ya ç›km›flt›r.

27. Son olarak söz konusu veriler SPSS ortam›na iflletmelerin bu ay›r›m-
lara yönelik ifadelerinin olup olmad›¤›na göre ve iflletmelerin demog-
rafik özellikleri ile birlikte girilmifltir.

28. SPSS ortam›ndaki verilere, frekans ve yüzde da¤›l›mlar›, ki kare ve
korelasyon testleri uygulanm›flt›r.

4.2.4. Araflt›rman›n Geçerlili¤i ve Güvenilirli¤i

Yap›lan araflt›rman›n geçerlili¤i ve güvenilirli¤i niteliksel araflt›rma kap-
sam›nda ele al›naca¤›ndan, Miles ve Huberman'›n niteliksel araflt›rmalar
için gelifltirdi¤i kriterler dikkate al›nm›fl (Miles ve Huberman, 1998) ve bu
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çerçevede afla¤›daki belirtilen yöntemler kullan›lm›flt›r:
1. Araflt›rmada kullan›lan yöntemler, verilerin de¤erlendirilmesi bölü-

münde aç›k olarak ifade edilmifltir.
2. Araflt›rmada kullan›lmak amac›yla elde edilmek istenen verilerin do¤-

ru olarak sa¤lanmas› için, telefon, faks, mektup ve internet taramas›
yöntemlerinin tamam› kullan›lm›flt›r. Bunlar ayr›nt›l› olarak aç›klan-
m›flt›r.

3. Araflt›rman›n amac› verilerle, veriler de elde edilen sonuçlarla tutarl›-
l›k göstermektedir.

4. Araflt›rmada veri toplama kay›tlar› titizlikle tutulmufltur. Telefonla gö-
rüflmelerde görüflülen iflletmenin ünvan›, telefon, faks numaras› ve var-
sa web sayfas› adresi, görüflmenin içeri¤i ile birlikte kay›t alt›na al›n-
m›flt›r.

5. Verilerin de¤erlendirilmesinde, bireysel de¤erlerden, yaklafl›mlardan
ya da e¤ilimlerden etkilenmemeye dikkat edilmifltir. Bu amaçla, ifllet-
melerin dokümanlar› de¤erlendirilirken uygulanabilir basit etik tan›m›
dikkate al›nm›fl ve bu kapsamda ifadeler belirlenmifltir.

6. Ayr›ca, kodlama ve s›n›fland›rma iki ayr› araflt›rmac› ile birlikte ger-
çeklefltirilmifltir.

7. Araflt›rman›n her safhas›nda yukar›da ifade edilen etik tan›m› ile ba¤-
lant› kurulmufltur.

8. Elde edilen bilgiler di¤er araflt›rmalara veri sa¤lamas› için arflivlenmifl-
tir.

‹çsel güvenilirli¤i art›rmaya yönelik araflt›rma sürecinin tutarl›l›¤› ve
dengesi için afla¤›daki yöntemler kullan›lm›flt›r:
1. Araflt›rmada kullan›lacak dokümanlar iflletmelerden istenirken olduk-

ça aç›k ve k›sa ifadeler kullan›lm›flt›r. Bunu sa¤lamak için 16 iflletmey-
le pilot bir çal›flma gerçeklefltirilmifltir. Pilot çal›flma sonucu görüflme
yap›lan kiflilerden istenen dokümanlar›n nas›l anlat›laca¤› konusunda
geliflme sa¤lanm›flt›r. Elde edilen sonuçlar do¤rultusunda telefon gö-
rüflmelerinde her iflletmeye ayn› ifadeler kullan›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

2. Araflt›rma yap›lan kurumlar›n herhangi biriyle özel bir ba¤lant› söz ko-
nusu de¤ildir.

3. ‹flletmelerden istenen verilere kolay ulafl›labilmeyi sa¤lamak için, ifl-
letmelerinde istenilen dokümanlar›n olup olmad›¤›n› bilen ve bunu
yollama yetkisine sahip kiflilere ulafl›lm›flt›r.

4. Araflt›rma kapsam›nda etiksel s›n›fland›rmalar› gerçeklefltirmek için
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teorik yap› ile iliflki kurulmufltur.
5. S›n›fland›rma kodlama yap›larak gerçeklefltirilmifltir. Kodlaman›n ya-

p›lma yöntemi aç›kça ortaya konmufltur.
6. Veri kayna¤›na do¤rudan ulaflabilmek için öncelikli olarak telefonla

görüflme yöntemine baflvurulmufltur.

‹çsel geçerlili¤i art›rmaya yönelik olarak da afla¤›da belirtilen unsurlar
gerçeklefltirilmifltir:
1. Araflt›rma sonucunda anlaml› bulgulara ulafl›lm›flt›r.
2. Araflt›rman›n s›n›rl›l›klar› ortaya konmufltur.
3. Araflt›rma verilerinin toplanmas›nda, cevap alma % 69.01 ile gerçek-

lefltirilerek araflt›r›lan konuya yönelik genellemeler yapma imkan› sa¤-
lanm›flt›r.

4.2.5. Araflt›rman›n S›n›rl›l›klar›

Araflt›rman›n metodolojisi ve de¤erlendirilmesi aflamalar›nda bir tak›m s›-
n›rl›l›klar söz konusudur. Bunlar;
1. Yap›lan literatür taramalar› sonucunda, ayn› konu ve metodoloji ile ya-

p›lan herhangi bir araflt›rmaya rastlanamam›flt›r.
2. Araflt›rmada iki farkl› doküman taranm›flt›r. Bunlardan birincisi, "fel-

sefe grubu doküman" olarak adland›r›lan, iflletmelerin vizyon, misyon
aç›klamalar› ya da de¤erleridir. ‹kincisi ise, faaliyet raporlar›d›r. Felse-
fe grubu doküman iflletmelerin uzun dönemli yaklafl›mlar›n› ortaya
koydu¤u halde, faaliyet raporlar› sadece 1998 y›l›na yöneliktir. Dola-
y›s›yla 1998 öncesi iflletmenin faaliyet raporlar›nda ortaya koyup,
1998 y›l› itibariyle yer vermedi¤i ifadeler varsa, bunlara ulaflma imka-
n› olmam›flt›r.

3. Veri toplanmaya baflland›¤› dönemde, faaliyet raporlar›n› da¤›t›ma
sunmam›fl iflletmeler bulunmaktad›r.

4. ‹çerik analizi sonucunda iflletme ifllevlerine ve alt bafll›klara yönelik
ay›r›mlar› kesin bir çizgi ile belirlemek imkan› yoktur. Ayn› ifadelerin
farkl› ay›r›mlar›na yönelik tart›flmalar olabilecektir.

4.3. Araflt›rma Bulgular› 

Araflt›rma sonucu elde edilen bulgular, araflt›rman›n amac›na uygun ola-
rak 3 ana bölümde de¤erlendirilmektedir. 

Birinci bölümde, araflt›rma yap›lan ‹MKB'de ifllem gören iflletmelerin,
araflt›rman›n amac›na yönelik demografik özellikleri ele al›nmaktad›r. 



‹kinci bölümde, iflletmelerin etik kapsamda aç›klama yapt›klar› alanla-
r›n belirlenmesine yönelik gerçeklefltirilen çal›flman›n sonuçlar› ortaya
konmaktad›r. 

Üçüncü bölümde ise, iflletmelerin demografik özellikleri ile etik kap-
samda aç›klama yapt›klar› alanlar aras›ndaki iliflkiler incelenmektedir.

4.3.1. Demografik Özelliklere ‹liflkin Bulgular

Araflt›rman›n yap›ld›¤› tarihte ‹MKB'de ifllem gören 278 adet iflletmenin
kurulma y›llar›, personel say›lar›, Amerikan Dolar› cinsinden piyasa de-
¤erleri, ISO 9001- 9002 belgelerine sahip olmas›; ayr›ca sanayi iflletmele-
ri için Türkiye'de ilk 500 sanayi iflletmesi içindeki yeri incelenmifltir.

4.3.1.1. Kurulufl Y›llar›

‹MKB'de ifllem gören iflletmelerin kurulma y›llar› 1924 ve 1996 y›llar›
aras›nda da¤›l›m göstermektedir.

Da¤›l›m, yap›lan analizlerde herhangi bir veri kayb›na neden olmamak
için ayn› flekilde kullan›lm›flt›r. Ancak, borsan›n kurulma y›l›ndan sonra
faaliyete bafllayan ve halen ifllem gören iflletmelerin daha önce etik ifade-
ler aç›s›ndan farkl›l›¤›n› ortaya koyabilmek için fiekil 2'de verilen ay›r›m
gerçeklefltirilmifltir. 

Buna göre, 1985 y›l› öncesi 201 iflletme faaliyetlerini sürdürürken, 47
iflletme ise 1985 sonras› faaliyete geçmifl ve borsada ifllem görmeye bafl-
lam›fllard›r. 30 iflletmenin ise kurulufl y›llar›na ait bilgiye ulafl›lamam›flt›r.
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4.3.1.2. Personel Say›lar›

Araflt›rma yap›lan iflletmelerin personel say›lar›, iflletmelerin büyüklük öl-
çüsü olarak kullan›lmak üzere tespit edilmifltir. Personel say›lar› 4 ile
6587 aras›nda yayg›n bir da¤›l›m göstermektedir. Da¤›l›m›n tabloda gös-
terimini kolaylaflt›rmak amac›yla, D.‹.E.'nün kulland›¤› ölçüler dikkate
al›narak bloklama yoluna gidilmifltir. Amaç iflletmelerin personel say›lar›
aç›s›ndan farkl›laflmas›n›n etik ifadeleri kullanma alanlar›nda etkisinin
araflt›r›lmas›d›r. ‹flletmelerin personel say›lar› artt›kça özellikle insan kay-
naklar›na yönelik etik kapsaml› aç›klamalar›n›n artmas› beklenmektedir.

fiekil 3'de görüldü¤ü gibi, 12 iflletmede 1-24 aras›, 11 iflletmede 25-49
aras›, 12 iflletmede 50-99 aras›, 37 iflletmede 100-199 aras›, 59 iflletmede
200-499 aras›, 33 iflletmede 500-999 aras› ve 41 iflletmede 1000'in üzerin-
de personel çal›flmaktad›r.  ‹stanbul Menkul De¤erler Borsas›'nda ifllem
gören 73 iflletmenin ise personel say›lar› hakk›nda bilgi edinilememifltir.

4.3.1.3. Piyasa De¤erleri 

‹MKB'de ifllem gören iflletmelerin dolar cinsinden piyasa de¤erleri bak›-
m›ndan büyüklükleri tespit edilmifltir (Gedik Yat›r›m, Borsa Bilgileri,
1999). ‹flletmelerin piyasa de¤erleri, 380.000 $ ve 5.423.570.000 $ aras›n-
da bir da¤›l›m göstermektedir. Her bir piyasa de¤erinin birbirinden farkl›
olmas› nedeniyle tablosal gösterimi gerçeklefltirmek için de¤erlerin blok-
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lamas› yoluna gidilmifltir. De¤erlendirmeler ise, veri kayb›na neden olma-
mak için esas de¤erler üzerinden yap›lm›flt›r.

fiekil 4'de verildi¤i gibi, piyasa de¤erleri 1.000-10.000.000 $ aras›nda
63, 10.000.001-100.000.000 $ aras›nda 139, 100.000.001-
1.000.000.000.000 $ aras›nda 46, 1.000.000.000.001 $ üstünde ise 11 ifl-
letme bulunmaktad›r. 

4.3.1.4. ISO Belgeleri

Araflt›rma yap›lan iflletmelerin ISO 9001 veya ISO 9002 belgelerine sahip
olup olmad›¤› belirlenmifltir. Afla¤›da aç›kland›¤› gibi, kalite güvence sis-
temi yaz›l› dokümanlar› gerektirmektedir. Dokümanlar genel anlam›yla
iflletmelerin iflleyifline iliflkin tüm süreçleri yaz›l› halde ortaya koymakta-
d›r. Dolay›s›yla, bu belgelere sahip iflletmelerin yaz›l› dokümanlar›nda ifl-
leyifle yönelik etik kapsamda bulunacak ifadelere daha fazla rastlanma
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fiekil 4: ‹MKB'de ‹fllem Gören ‹flletmelerin Piyasa De¤erlerine Göre

Da¤›l›m› (000 $)



olas›l›¤› olaca¤› düflünülmüfltür. Bir baflka ifadeyle, ISO belgeli iflletme-
lerde etik kapsaml› ifadelerin yayg›nlaflmas› beklenmektedir.

Bilindi¤i gibi ISO (International Organization for Standardization),
Uluslararas› Standardizasyon Organizasyonu'nun k›salt›lm›fl ad›d›r. ISO
9000 Kalite Güvence Sistem Standartlar›, kalite yönetim sistemine ulafl-
madaki minumum yeterliliklerin belirlendi¤i, uluslararas› düzeyde tan›n-
m›fl ve birçok ülke taraf›ndan kabul edilmifl kalite sistem modelini tan›m-
lar (Bafll›klarla ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, 1998).

ISO 9001; kalite sistemleri - tasar›m/gelifltirme, üretim, tesis ve servis
kalite güvencesi modeli.

ISO 9002; kalite sistemleri - üretim tesis ve serviste kalite güvencesi
modeli standartlar›n› kapsar. Söz konusu standartlar fiekil 5'de görüldü¤ü
gibi birbirini içeren kapsamdad›r.

Kaynak: ‹brahim Kavrako¤lu, Kalite Güvencesi ve ISO 9000, Kalder Yay›nlar›, 1998.
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Tablo 7: ISO 9001, 9002 ve 9003'ün Kapsamlar›

ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003

1. YÖNET‹M

Yönetimin sorumlulu¤u * * *
Kalite sistemi * * *
Doküman kontrolü * * *

2. TASARIM * - -

3. SATINALMA * * -

4. ÜRET‹M

Proses kontrol * * -
Tafl›ma * * -
Ambalaj * * -

5. KAL‹TE KONTROL

‹zlenebilirlik * * *
Muayene ve deney * * *
Kalite kay›tlar› * * *
Hatal› ürünün kontrolü * * *
Düzeltici faaliyet * * -
E¤itim * * *
‹statistik teknikleri * * *

6. SERV‹S * * -

Kaynak: Prof.Dr. ‹brahim Kavrako¤lu, Kalite Güvencesi ve ISO 9000, KalDer Yay›nlar›, 1998.

ISO 9001, tedarikçinin (müflteriye bir ürün sunan kurulufl) uygun ürün
tasar›m› ve temini konusunda yeterlili¤inin gösterilmesi gereken durum-
larda kullan›lan kalite sistem farklar›n› belirlemektedir (Kavrako¤lu,
Kalite Güvencesi ve ISO 9000, 1998).

Tablo 7'den görüldü¤ü gibi, ISO 9001 ve ISO 9002 aras›ndaki yegane
fark ISO 9001'de "tasar›m" hususlar›n›n yer almas›, ISO 9002'de bunlara
yer verilmemesidir.  Dolay›s›yla ISO 9001'in içeri¤inin anlafl›lmas› dizide
yer alan her üç standard›n da anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r.

Bu kapsamda ‹MKB'de ifllem gören iflletmelerin ISO 9001 ve ISO
9002 belgeleri3 tespit edilerek fiekil 6'da verilen sonuçlara ulafl›lm›flt›r.

40 Ali Hal›c›

3 Türk Standartlar› Enstitüsü, Kalite Müdürlü¤ü'nün, e-mail yoluyla gönderdi¤i ISO bel-
gelerine sahip olan firmalar›n listeleri taranarak tespit yap›lm›flt›r.



Buna göre; 278 iflletme içinde 33 iflletmenin (% 11.9) ISO 9001 belge-
si, 51 iflletmenin (% 18.3) ISO 9002 belgesi vard›r. Her iki belgeye sahip
olan toplam 26 iflletme vard›r. Dolay›s›yla, 58 iflletmenin ISO belgesi var-
d›r. 194 iflletmenin ise, ISO kapsam›nda herhangi bir belgesi yoktur. 

4.3.2. ‹flletmelerin Etik Kapsamdaki Aç›klamalar›

‹MKB'de ifllem gören iflletmelerin etik kapsamda bulunan resmi ve yaz›l›
sözlü aç›klamalar›, daha önce ay›r›m› yap›lan befl ana iflletme ifllevi dik-
kate al›narak de¤erlendirilmifltir. Bunlar; yönetim, üretim, pazarlama, fi-
nansman, insan kaynaklar›, ve çevredir. Muhasebe ifllevi, iflletmelerin fa-
aliyetleri yasal olarak ba¤›ms›z denetçiler taraf›ndan denetlendi¤i ve stan-
dart formlarda rapor edildi¤i için de¤erlendirmeye dahil edilmemifltir.

‹ncelenen toplam 7 alana göre, iflletmelerin etik kapsamda aç›klamala-
r›n›n da¤›l›m› felsefe grubu doküman ve faaliyet raporlar›na iliflkin olarak
Tablo 8'de verilmektedir. Buna göre; finansman ifllevinde felsefe grubun-
da 49, faaliyet raporlar›nda 5 olmak üzere toplam 54; üretim ifllevinde fel-
sefe grubunda 49, faaliyet raporunda 29 olmak üzere toplam 78; pazarla-
ma ifllevinde felsefe grubunda 62, faaliyet raporunda 25 olmak üzere top-
lam 87; insan kaynaklar› ifllevinde felsefe grubunda 66, faaliyet raporun-
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da 30 olmak üzere toplam 99; çevre ifllevinde felsefe grubunda 30, faali-
yet raporlar›nda 10 olmak üzere toplam 40; yönetim ifllevinde örgütsel il-
keler içinde felsefe grubunda 54, faaliyet raporlar›nda 17 olmak üzere top-
lam 71 ve yönetim ifllevinde topluma yönelik ifadeler içinde felsefe gru-
bunda 60, faaliyet raporlar›nda 26 olmak üzere toplam 86 iflletmenin etik
kapsamda aç›klama yapt›¤› tespit edilmifltir.

Tablo 8: Etik Kapsaml› ‹fadelerin Dokümanlara Göre Da¤›l›m›

4.3.2.1. Üretim ‹fllevine ‹liflkin Bulgular

‹MKB'de ifllem gören iflletmelerin üretim ifllevlerine yönelik, etik kap-
saml› aç›klamalar› üç temel konu içinde de¤erlendirilmektedir. Bunlar;

1.  Kaliteli üretim,
2.  Firesiz ve s›f›r hatal› üretim, 
3.  Güvenilir ürünler ya da ürün güvenilirli¤i.
Yap›lan s›n›fland›rma kapsam›nda, Tablo 9'da verildi¤i gibi kaliteli

üretimde 73 (%38.0), firesiz/s›f›r hatal› üretimde 15 (%7.8), ürün güveni-
lirli¤inde 14 (%7.3) iflletme aç›klama yapmaktad›r. Araflt›rmaya kat›lan ifl-
letmelerin 114'ünün (%59.4) ise, üretim ifllevine yönelik etik kapsaml›
aç›klama yapmad›¤› tespit edilmifltir.

Tablo 9: Üretim ‹fllevindeki Alanlara Göre Etik Kapsaml› ‹fadelerin

Da¤›l›m›

42 Ali Hal›c›

ET‹K ALANLAR ‹fade var Yüzde ‹fade yok Yüzde
(%) (%)

Kaliteli üretim 73 38.0 119 62.0
Firesiz üretim 15 7.8 177 92.2
Ürün güvenilirli¤i 14 7.3 178 92.7

‹fiLETME ‹fiLEV‹ Felsefe Grubu Faaliyet Raporu

Doküman Say›s› Say›s›

Çevre 30 10
Finansman 49 5
Yönetim (örgütsel ilkeler) 54 17
Yönetim (topluma yönelik) 60 26
Üretim 49 29
Pazarlama 62 25
‹nsan Kaynaklar› 66 30



4.3.2.1.1. Kaliteli Üretim

Özellikle son y›llarda ülkemizde "kaliteli ürün" slogan› oldukça yayg›n
olarak kullan›lmaktad›r. Genel anlamda kaliteli ürünü, müflterinin ihtiya-
c›n› karfl›lama derecesi ile ölçmek mümkündür. Sürekli h›zlanarak artan
rekabet ortamlar›nda, müflteri ihtiyaçlar› ya da beklentilerine yönelik üre-
tim, iflletmelerin vazgeçilmez stratejilerinden biri olmaktad›r. Bu ba¤lam-
da, do¤al olarak "kaliteli ürün" kavram› kullan›lmaktad›r.

‹MKB'de ifllem gören iflletmelerin felsefe grubundaki dokümanlar› in-
celendi¤inde, 46 (%54.76) iflletmenin kaliteli ürün kapsam›nda aç›klama-
lara yer verdi¤i görülmektedir. 

Söz konusu aç›klamalar iflletmelerin hizmet ya da sanayi iflletmesi ol-
mas›na göre Tablo 10 ve Tablo 11'de verilen ortak yap›larda ortaya ç›k-
maktad›r. Bu konuda aç›klama yapan toplam 73 iflletmenin 18'i hizmet
(%24.6) ve 55'i sanayi (%75.34) sektöründedir. 

Hizmet iflletmelerinde, Tablo 10'da görüldü¤ü gibi, 6'flar (%42.8'er) ifl-
letme "en iyi hizmet kalitesi sunmak" ve "yüksek kalitede hizmeti amaç-
lamak"; di¤erleri ise, "kaliteyi hizmetin vazgeçilmez koflulu sayma", "da-
ha iyi hizmet kalitesine ulaflma" ve "kaliteli hizmet anlay›fl›n› benimseme"
ifadelerini kullanmaktad›r.

Tablo 10: Hizmet ‹flletmelerinde Kaliteli Üretime Yönelik ‹fadeler

Örne¤in; ‹MKB'de ifllem gören hizmet iflletmelerinden bir sigorta flir-
keti taraf›ndan yollanan 1999 Faaliyet Raporu mesaj bölümünde flu ifade
kullan›lmaktad›r: "‹flletmemiz, kaliteyi hizmetin vazgeçilmez koflulu sa-
yan ilkeli sigortac›l›¤›n temsilcisi olmaya kararl›d›r." Ayn› flekilde bir bafl-
ka sigortac›l›k flirketi, ana de¤erleri içinde "iyilefltirilmifl hizmet kalitesi
sunmak" ifadesine yer vermektedir. Örnek ifadelerde oldu¤u gibi, kaliteli
hizmet sunmak ve bunu sürekli olarak iyilefltirmek iflletmelerin etik so-
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde

• En iyi hizmet kalitesini sunma 6 42.8
• Yüksek kalitede hizmeti amaçlama 6 42.8
• Kaliteyi hizmetin vazgeçilmez

koflulu sayma
2 11.1

• Daha iyi hizmet kalitesine ulaflma 2 11.1
• Kaliteli hizmet anlay›fl›n› benimseme 2 11.1

TOPLAM 18 100.0
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rumlulu¤udur. Bu aç›klamalar› yapan iflletmeler kendileri için bir prensip
ortaya koymakta ve faaliyetlerini bu yönde sürdüreceklerinin taahhüdünü
yapmaktad›rlar. ‹flletmelerden beklenilen de bu etik aç›klamalar› ortaya
koymalar›d›r. Aç›klamalar›n resmi ve yaz›l› olmas› ise, iflletmenin çevre-
si taraf›ndan kontrolünü sa¤lamakta ve kolaylaflt›rmaktad›r.

Sanayi iflletmeleri incelendi¤inde ise, "kaliteli üretim yapmak" 24
(%43.7) ve "kaliteden ödün vermeme" ifadelerinin 9 iflletme (%16.4) ta-
raf›ndan kullan›ld›¤› görülmektedir. Di¤er iflletmeler ise, "dünya kalitesin-
de üretim yapma", "yüksek standartlarda ürünler üretme" ve "yüksek ka-
lite standartlar›n› sürekli koruma" fleklinde aç›klamalarda bulunmaktad›r-
lar.

Söz konusu ifadelerin aç›l›mlar› örne¤in; bir flirketler grubunun vizyo-
nunda, "Tüm insanlara en iyi hizmeti, en iyi ürünü vermek" fleklinde ol-
du¤u halde bir baflka grubunda "Yapt›¤›m›z her iflte, üretti¤imiz her ürün-
de ve sundu¤umuz her hizmette en üst kalite düzeyini hedef al›r›z." cüm-
lesi misyon olarak ortaya konmaktad›r. 

Tablo 11: Sanayi ‹flletmelerinde Kaliteli Üretime Yönelik ‹fadeler

Bu ifadelerle birlikte kaliteli ürün ile özdefllefltirilebilecek farkl› aç›k-
lamalara da rastlan›lmaktad›r. Bunlar, müflteri beklentilerini karfl›lamay›,
müflteri beklentilerini h›zl› ve eksiksiz karfl›lamay›; üstün kaliteli yeni
ürünler aray›fl› içinde olmay› hedefleyen iflletmelerdir. Örne¤in; bir g›da
firmas› 1999 Faaliyet Raporu'nda, müflteri tatmini sa¤layacak yeni ürün
çal›flmalar› yapt›¤›ndan söz etmektedir.

Belirtilen ifadeler yukar›da aç›kland›¤› gibi, üretim ifllevindeki stan-
dartlar› ya da ilkeleri belirleyen aç›klamalar olarak etik kapsaml› kabul
edilmektedir.

ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde

• Kaliteli üretim yapma 24 43.7
• Kaliteden ödün vermeme 9 16.4
• Dünya kalitesinde üretim yapma 5 9.1
• Yüksek standartlarda ürünler üretme 3 5.4
• Yüksek kalite standartlar›n› sürekli koruma 3 5.4
• Di¤er 11 20.0

TOPLAM 55 100.0



4.3.2.1.2. Firesiz/S›f›r Hatal› Üretim

Üretim eti¤i bak›m›ndan incelenen üçüncü konu ise, firesiz ya da s›f›r ha-
tal› üretimdir. Sermaye, bir iflletmenin temel varl›¤› oldu¤u kadar ulusal
kalk›nma ve geliflmenin dayana¤› olan ulusal sermayenin de bir parças›
olarak kabul edildi¤inde, onu korumak ve verimlili¤ini art›rmak iflletme-
lerin sorumlulu¤undad›r (Tosun, 1990). Dolay›s›yla bu kaynaklar etkin
olarak kullan›lmak zorundad›r. Bu nedenle konu etik kapsaml› olarak dü-
flünülmektedir. 

‹MKB'de ifllem gören iflletmelerin aç›klamalar› de¤erlendirildi¤inde,
Tablo 12'de görüldü¤ü gibi, 13 iflletme (%86.7) "firesiz üretim" konusuna
aç›klamalar›nda yer vermektedir.

Tablo 12: Firesiz/S›f›r Hatal› Üretime Yönelik ‹fadeler

Bu konuda, 10'u felsefe grubunda ve 5'i faaliyet raporunda olmak üze-
re toplam 15 iflletme aç›klama yapmaktad›r. Ayr›ca bu iflletmelerin önem-
li bir k›sm› olan 13'ünün (%86.7) sanayi sektöründe yer ald›¤› görülmek-
tedir. 13 sanayi  iflletmesinde firesiz üretim vurgulanmaktad›r. ‹fade, kay-
nak kullan›m›nda zaman ve hammadde kayb›n› s›f›r düzeyine getirmek
anlam›nda kullan›lmaktad›r. Genel olarak s›f›r hata, hatalar›n ve hatalar›n
nedenlerinin ortaya ç›kar›lmas› ve önlenmesi faaliyetlerini kapsamaktad›r.

Bu konuda özellikle bir mensucat firmas›n›n "Kurum Kültürü" el ki-
tapç›¤›nda firmaya yön veren ilkeler bölümündeki aç›klamalar ayr›nt›l›
birer örnek olarak görülmektedir. Bu ilkeler içinde hatas›z ve firesiz üre-
time yer verilmekte ve flu aç›klamalar yap›lmaktad›r:

Hatas›z üretim: Üstün kalite anlay›fl›yla, üretimi "s›f›r hata" ile gerçek-
lefltirme hedefine ulaflmak.

Firesiz üretim: Kaynak kullan›m›, zaman ve hammadde kayb›n› s›f›r
düzeyine getirmek.

4.3.2.1.3. Ürün Güvenilirli¤i

Üretim ifllevinde etik kapsamda de¤erlendirilen ikinci önemli konu "ürün
güvenilirli¤i"dir. Tüketiciye güvenli ve sa¤l›kl› ürünler sunmak iflletme
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde

• Firesiz üretim 13 86.7
• S›f›r hata/Hatas›z üretim 2 13.3

TOPLAM 15 100.0



eti¤i aç›s›ndan oldukça önemlidir. Konunun önemine istinaden ürün güve-
nilirli¤ine yönelik tüketici koruma kanunlar› çerçevesinde çeflitli yasal dü-
zenlemeler bulunmaktad›r.

Bununla birlikte, yap›lan inceleme sonucunda bu konuya dokümanla-
r›nda yer veren (Tablo 13'de da¤›l›m› verildi¤i gibi) 14 iflletmeye rastla-
n›lmaktad›r. 14 iflletmeden 6's› ise, ürün güvenilirli¤i konusuna felsefe
grubu dokümanlar› içerisinde yer vermektedir. Konuya yönelik en çok
kullan›lan ifadeler flu flekildedir: "Güvenilir ürün/hizmet üretme" 5
(%35.8), "hijyenik ürünler" 4 (%28.6), "yüksek hijyen flartlarda üretim" 2
(%14.2) iflletme.

Tablo 13: Ürün Güvenilirli¤ine Yönelik ‹fadeler

‹flletmelerin üretimlerinde hijyen koflullar›n sa¤lanmas› ve hijyen ürünler
üretilmesi, azami özen gösterilmesi gereken bir konudur. Konu sadece g›da
sanayiine yönelik de¤ildir. ‹ster ürün ister hizmet üreten iflletmeler olsun tü-
mü taraf›ndan dikkate al›nmal›d›r. Konunun yasal boyutu oldu¤u gibi etik
boyutu da vard›r. Yap›lan de¤erlendirmede toplam 14 iflletmenin bu konuya
de¤indi¤i tespit edilmektedir. ‹MKB'de ifllem gören 11 g›da iflletmesi içinde
4'ü yaz›l› ve resmi aç›klamalar›nda  güvenilir ya da hijyen ürünler konusun-
daki ifadelere yer vermektedirler. Örne¤in; bir firma 1999 Faaliyet Rapo-
ru'nda, "Ürünlerimiz hijyen flartlarda dondurulmaktad›r" cümlesi yer almak-
tad›r. Ayn› flekilde, baflka bir firma da yapt›klar› her ifllemin dünya sa¤l›k
standartlar›na uygun en hijyenik koflullar alt›nda gerçeklefltirildi¤ini belirt-
mektedir.

Güvenilir ürün/hizmet konusunda ise, biri bankac›l›k sektöründen ol-
mak üzere sadece 3 iflletme taahhütte bulunmaktad›r. Bunlar, "...güvenilir,
ev hayat›n› kolaylaflt›ran ürünleri gelifltirmek,..."; "Ürünlerimizin radyo-
aktif düzeyleri ölçülmekte ve limitlerin çok alt›ndad›r.; "Kaliteli ve güve-
nilir hizmet sunmak" fleklindedir. 
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde

• Güvenilir ürün / hizmet üretme 5 35.8
• Hijyenik ürünler 4 28.6
• Yüksek hijyen flartlarda üretim 2 14.2
• Di¤er 3 21.4

TOPLAM 14 100.0



4.3.2.2. Pazarlama ‹fllevine ‹liflkin Bulgular

Pazarlama ifllevine yönelik etik kapsaml› aç›klamalar genel olarak dört
boyutta ortaya ç›kmaktad›r. Bunlar:

1.  Müflteri memnuniyeti,
2.  Da¤›t›m ve sat›fl sonras› hizmet,
3.  Müflteri ile iletiflim,
4.  Tüketicinin bilinçlendirilmesi'dir.
Yap›lan s›n›fland›rma kapsam›nda iflletmelerin hangi alanlarda aç›kla-

malar yapt›klar› Tablo 14'de verilmektedir. Buna göre; 66 (%34.4) iflletme
müflteri memnuniyeti, 24 (%12.5) iflletme müflteri ile iletiflim, 16 (%8.3)
iflletme tüketicinin bilinçlendirilmesi, 13 (%6.8) iflletme da¤›t›m ve sat›fl
sonras› hizmet konusunda etik kapsaml› aç›klamada bulunmaktad›r. Arafl-
t›rmaya doküman yollayan iflletmelerin 70'inde ise, pazarlama alan›na yö-
nelik hiç bir ifadeye rastlan›lmam›flt›r.

Tablo 14: Pazarlama ‹fllevindeki Alanlara Göre Etik Kapsaml› ‹fadelerin

Da¤›l›m› 

4.3.2.2.1. Müflteri Memnuniyeti

Pazarlama ifllevi içerisinde sunulan "müflteri memnuniyeti" ifadesi, ince-
lenen dokümanlarda "kaliteli üretim" ile en çok rastlanan kavramd›r. An-
lam olarak birbiriyle iliflkili görülen kaliteli üretim ve müflteri memnuni-
yeti ifadeleri genellikle birlikte kullan›lmaktad›r. Bu hipotezi test etmek
amac›yla, Ki kare testi uygulanm›fl, Tablo 15'de görüldü¤ü gibi, %95 ge-
çerlilik düzeyinde anlaml› bir sonuç bulunmufltur. Daha genifl bir ifade ile,
kaliteli üretim ve müflteri memnuniyeti kavramlar›n›n kullan›lmalar› ara-
s›nda anlaml› bir iliflki vard›r. Kaliteli üretimden söz edilen dokümanlar-
da müflteri memnuniyetinden de bahsedilmektedir. 
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ET‹K ALANLAR ‹fade var Yüzde ‹fade yok Yüzde
(%) (%)

Müflteri memnuniyeti 66 34.4 126 65.6
Müflteri ile iletiflim 24 12.5 168 87.5
Tük.bilinçlendirilmesi 16 8.3 176 91.7
Da¤›t›m ve sat›fl
sonras› hizmet

13 6.8 179 93.2



Tablo 15:Müflteri Memnuniyetine Yönelik ‹fadelerin Kaliteli Üretim ‹fade-

lerine Göre Da¤›l›m› 

p =     ≤ 0.05  % 95 sd.1

Kavram genellikle ayn› flekilde kullan›lmakla birlikte de¤iflik kelime-
lerle birlikte de ortaya konmaktad›r. Ancak sanayi ve hizmet iflletmeleri-
ne yönelik anlam bak›m›ndan farkl› yaklafl›mlar bulunmamaktad›r. Bu-
nunla birlikte cevap al›nan 143 sanayi iflletmesinin 46's› (%32.2), 49 hiz-
met iflletmesinin 20'si (%40.8) müflteri memnuniyeti ile ilgili aç›klama
yapmaktad›r. Genel olarak, "yaz›l› doküman›m›z yok" diyen 35 iflletme-
den 2'sine ait Genel Merkez aç›klamalar› dikkate al›nm›fl, böylelikle 33 ifl-
letme göz ard› edildi¤inde doküman yollayan 93 iflletmenin dokümanla-
r›nda müflteri memnuniyetine yönelik ifadeye rastlan›lmam›flt›r.  

Müflteri memnuniyeti, genel bir yaklafl›m olarak görüldü¤ü halde, bir
birey ya da mesle¤in davran›fllar›n› yönlendiren bir prensip veya davran›fl
standard› olarak, etik kapsamda ele al›nmaktad›r.

Müflteri memnuniyeti ile ayn› içeri¤e sahip ifadeler Tablo 16'da veril-
mektedir. Bu yönde "müflteri velinimetimizdir" ifadesi 28 (%42.4) ve
"müflteri tatmini" ifadesi 21 (%31.8) iflletme taraf›ndan kullan›lmaktad›r.

Tablo 16: Müflteri Memnuniyetine Yönelik ‹fadeler

Ayr›ca, müflteri memnuniyeti ifadesinin anlaml› olarak felsefe grubu
dokümanlarda yer ald›¤› tespit edilmifltir. 84 felsefe grubu doküman için-
de 47'sinde (%56.0), 73 faaliyet raporu içinde ise, 17'sinde (%23.3) müfl-
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ET‹K ‹FADE Müflteri Memnuniyeti Toplam 

Kaliteli Üretim Yok Var ‹flletme Say›s›
Yok 90 29 119
Var 36 37 73
TOPLAM 126 66 192

ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde

• Müflteri velinimetimizdir 28 42.4
• Müflteri tatmini 21 31.8
• Müflteri odakl›l›k 12 18.2
• Koflulsuz müflteri mutlulu¤u 4 6.1
• Müflteri isteklerinin daima ön planda tutulmas› 1 1.5

TOPLAM 66 100.0



teri memnuniyetinden bahsedilmektedir. Bir baflka deyiflle, müflteri mem-
nuniyeti iflletmelerin vizyon, misyon ve de¤erleri içinde öncelikle yer al-
maktad›r. Örne¤in; bir grubun ana de¤erleri içinde, "müflteri velinimeti-
mizdir" ifadesi yer almaktad›r. Bir firma ise, faaliyet raporunun sunufl bö-
lümünde, "felsefemiz mutlu müflteri, mutlu çal›flan ve güvenli flirket" slo-
gan›n› kullanmaktad›r. Müflteri isteklerini daima ön planda tuttu¤unu söy-
leyen baflka bir firma da vizyonunda bu yaklafl›ma yer verirken konunun
kendisi için önemine iflaret etmektedir. 

4.3.2.2.2. Müflteri ile ‹letiflim

Hiç kuflkusuz ki, müflteri ile iletiflim ça¤dafl pazarlama anlay›fl›n›n temel
faaliyetlerinden biridir. ‹flletmelere yönelik bir davran›fl prensibini koyma-
s› ve faaliyetlerini buna göre yönlendirmesi bak›m›ndan, konuya resmi ve
yaz›l› aç›klamalar›nda de¤inen iflletmeler etik kapsamda aç›klama yapm›fl
kabul edilmektedir. 

‹fl eti¤i kapsam›nda ele al›nan konu, de¤iflik ifadeler alt›nda incelenen
dokümanlarda yer almaktad›r. Müflteri ile iletiflim konusu ifllenen dokü-
manlar›n 21'i (%87.5) felsefe grubunda, 3'ü ise faaliyet raporlar›nda yer
almaktad›r. 133 (%79.2) dokümanda ise, konu ele al›nmamaktad›r. 

Müflteri ile iletiflim konusu, sanayi ve hizmet iflletmelerinde anlaml› bir
farkl›laflma göstermemektedir. Araflt›rmaya doküman yollayarak kat›lan 143
sanayi iflletmesinin 17'si (%11.9), 49 hizmet iflletmesinin 7'si (%14.3) belir-
tilen kapsamda aç›klama yapmaktad›r. Aç›klamalar incelendi¤inde, Tablo
17'de verilen yaklafl›mlar ortaya ç›kmaktad›r. Buna göre en çok kullan›lan
ifadeler, "sürekli ve karfl›l›kl› etkileflim" 11 (%45.5), "müflteriler ile uzlaflma,
iflbirli¤i, dayan›flma" 9 (%37.5) iflletme taraf›ndan  ortaya konmaktad›r.

Bu ilkeyi ifade eden iflletmeler aras›nda bir firma vizyonunda, müflteri
iliflkilerinde dürüstlük, sürekli ve karfl›l›kl› etkileflim halinde olduklar›n›
aç›klamaktad›r. Di¤eri, müflterileri ile örnek bir uzlaflma, dayan›flma ve ifl-
birli¤i sergiledi¤inden; bir baflkas› ise, müflterilerine karfl› duyarl› oldu-
¤undan söz etmektedir.

Tablo 17: Müflteri ile ‹letiflime Yönelik ‹fadeler
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde

• Sürekli ve karfl›l›kl› etkileflim 11 45.8
• Müflteriler ile uzlaflma, iflbirli¤i, dayan›flma 9 37.5
• Müflterilere karfl› duyarl›l›k 3 12.5
• Müflteriler ile uzun zamanl› iliflkiler 1 4.2

TOPLAM 24 100.0



4.3.2.2.3. Tüketicinin Bilinçlendirilmesi

Tüketicilerin sat›n ald›klar› ya da almak istedikleri mal ve hizmetlere yö-
nelik haklar› konusunda bilinçlendirilmeleri önemli bir sorundur. Tüketi-
cilerin bu konuda bilgilendirilmeleri veya e¤itilmeleri iflletmelerin sorum-
luluklar› kapsam›nda düflünülmelidir. Mal veya hizmetlere iliflkin bilgiler
tüketicilerin kolayl›kla ulaflabilece¤i uzakl›kta olmal›d›r. Bu uzakl›k ise
mal veya hizmetin bulundu¤u uzakl›ktan fazla olmamal›d›r, fleklinde ta-
n›mlanabilir. Bunu sa¤lama sorumlulu¤u ise, ilgili iflletmelerdedir.

Tüketicinin bilinçlendirilmesi konusu, Tablo 18'de verildi¤i gibi, 16 ifl-
letme taraf›ndan ele al›nmaktad›r. Bunlar›n 12'si (%75) felsefe grubunda,
4'ü ise faaliyet raporlar›nda geçmektedir. ‹flletmelerin sektör da¤›l›mlar›
anlaml› bir y›¤›lma göstermemektedir. Ancak 16 iflletmenin 7'sinin g›da,
2'sinin boya ve petrol ürünleri oldu¤u belirlenmektedir. Bununla birlikte
örne¤in, dayan›kl› tüketim, sigorta, dokuma sektörleri gibi tüketicinin e¤i-
timinin öneminin daha fazla hissedildi¤i alanlarda konuya hiç de¤inilme-
mektedir. Ayn› kapsamda 3 gübre iflletmesinden sadece 1'i tüketicinin bi-
linçlendirilmesine yönelik aç›klama yapmaktad›r.

‹flletmeler taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda, "tüketicinin korunmas›/
bilinçlendirilmesine önem verme" 11 iflletme (%68.8) iflletme taraf›ndan
en çok kullan›lan ifadedir. Daha sonra ise, 4 iflletme (%25.0) "tüketici
haklar›n› gözetme" ve 1 iflletme (%6.2) "bayilerin e¤itimine yönelik faali-
yetlerde bulunma" konusuna dokümanlar›nda yer vermektedir.

Yukar›da belirtilen gübre sektörü içinde aç›klama yapan tek iflletme,
bir holding bünyesindeki gübre firmas›d›r. Bir holdingin misyonu içinde
verilen, "Tüketicinin korunmas›na ve bilinçlenmesine önem vermek" etik
kapsaml› bir ifade olarak ilgili flirket içinde de¤erlendirilmeye al›nm›flt›r.
Ba¤l› bulundu¤u merkezin bir aç›klamas› olarak bu misyon flirketi ba¤la-
maktad›r.

Tablo 18: Tüketicinin Bilinçlenmesine Yönelik ‹fadeler
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• Tüketicinin korunmas›/bilinçlenmesine
önem verme

11 68.8

• Tüketici haklar›n› gözetme 4 25.0

• Bayilerin e¤itimine yönelik
faaliyetlerde bulunma

1 6.2

TOPLAM 16 100.0



Sa¤l›k sektöründe yer alan bir hastane, faaliyet raporunda, "Hasta hak-
lar› konusunda ilklere imza atan bizler müflterilerimizi memnun etmeyi te-
mel ilke kabul etmekteyiz" cümlesine yer vermektedir. Hastane içinde du-
varlarda da hasta haklar› konusunda hastalara bilgi verecek yaz›lara rast-
lan›lmaktad›r. Bir davran›fl standard›n› ortaya koymas› yönüyle aç›klama
etik kapsaml›, duvarlara asma yoluyla hastalar›n bilgilendirmeleri de etik
bir eylemdir.

Pazarlama sistemleri içinde arac› kurulufl (bayii) kullanan iflletmeler
için arac› kurulufllar›n e¤itimi de ayn› s›n›fland›rma içine girmektedir. ‹n-
celenen dokümanlarda bayilerin e¤itimi konusunda sadece bir petrol flir-
ketinde bilgiye rastlan›lmaktad›r. Firman›n faaliyet raporunda pazarlama
grubunun sektördeki yeni e¤ilimler hakk›nda bayileri bilgilendirdi¤i ifade
edilmektedir.

4.3.2.2.4. Da¤›t›m ve Sat›fl Sonras› Hizmet

Da¤›t›m sistemi üretilen ürünün tüketici taraf›ndan istenilen yer ve za-
manda istenilen miktarda bulunmas› ile ilgili olarak kullan›lmaktad›r. Sa-
t›fl sonras› hizmet ise, genel olarak ürün sat›n al›nd›ktan sonra verilen hiz-
meti kapsamaktad›r. Anlams›z yay›lmay› engellemek için ve ard›fl›k bir
süreci ortaya koymas› nedeniyle her iki konu birlefltirilerek ele al›nm›flt›r.

Eldeki dokümanlar incelendi¤inde; da¤›t›m sistemi üzerine 7, sat›fl
sonras› hizmet üzerine 8 iflletme aç›klama yapmaktad›r. 3 iflletme ise, hem
da¤›t›m hem de sat›fl sonras› hizmetler üzerinde durmaktad›r. 

Konu, Tablo 19'da verilen ifadelerle ele al›nmaktad›r. ‹fadeler, "sat›fl
sonras› hizmetlere a¤›rl›k verme" 5 (%38.5), "müflterilere sat›fl sonras› ka-
liteli hizmet sunma" 4 (30.7), "24 saat hizmet veren servis a¤›" 2 (%15.4)
ve "müflteri flikayetlerini en k›sa sürede çözme" 2 (%15.4) iflletme taraf›n-
dan kullan›lmaktad›r. 

Toplam 13 iflletmenin 3'ünün hizmet, 10'unun sanayi sektöründe yer
ald›¤› görülmektedir. Konunun daha çok faaliyet raporlar›nda ele al›nd›¤›
(7/66; %7.1), vizyon, misyon veya de¤er aç›klamalar›nda ortaya konma-
d›¤› (6/78; %9.6) tespit edilmektedir. Sat›fl sonras› hizmetin en çok kulla-
n›ld›¤› sektörlerden biri olan otomotiv sektöründe 2 iflletme aç›klama yap-
maktad›r. Bir makine firmas› faaliyet raporunda, müflterilere sat›fl sonras›
kaliteli hizmet sunma anlay›fl›n›n bir gere¤i olarak yedek parçan›n önemi-
ne iflaret edilmektedir.
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Tablo 19: Da¤›t›m ve Sat›fl Sonras› Hizmete Yönelik ‹fadeler

Bir flirket ise, misyonunda sat›fl sonras› hizmet vermeyi hedefledi¤ini
ifade etmektedir. Di¤er iflletmelere göre daha iddial› bir yaklafl›mla bir fir-
ma, "Gezici denetleme ile tüketicilerin sorunlar›na çözüm bulan tek kuru-
lufl, biziz" demektedir. ‹fade, etik bir eylemi aç›k bir flekilde ortaya koy-
maktad›r.

4.3.2.3. Finansman ‹fllevine ‹liflkin Bulgular

‹MKB'de ifllem gören iflletmelerin finansman ifllevine yönelik etik kap-
saml› aç›klamalar› üç temel alanda s›n›fland›r›lmaktad›r. Bunlar:

• Sermayedarlara karfl› dürüst ve adil olma,
• Sermayedarlara kâr sa¤lama,
• Etkin/düflük maliyetli üretim, fleklindedir.
Yap›lan s›n›fland›rma kapsam›nda, sermayedarlara kâr sa¤lamak 50

(%26.0),  sermayedarlara karfl› dürüst ve adil olmak 8 (%4.2), etkin/düflük
maliyetli üretim 12 (%6.3) iflletme taraf›ndan ele al›nmaktad›r. Söz konu-
su da¤›l›m Tablo 20'de verilmektedir.

Tablo 20:Finansman ‹fllevindeki Alanlara Göre Etik Kapsaml› ‹fadelerin

Da¤›l›m› 

4.3.2.3.1. Sermayedarlara Kâr Sa¤lama

Daha önce belirtildi¤i gibi, finansal yönetimin amac›, iflletmenin güveni-
lirli¤i ve kârl›l›¤›n› dolay›s›yla da iflletmenin geliflme süreci içinde sürek-
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• Sat›fl sonras› hizmetlere a¤›rl›k verme 5 38.5
• Müflterilere sat›fl sonras› kaliteli hizmet sunma 4 30.7
• 24 saat hizmet veren servis a¤› 2 15.4
• Müflteri flikayetlerini en k›sa sürede çözme 2 15.4

TOPLAM 13 100.0

ET‹K ALANLAR ‹fade var Yüzde ‹fade yok Yüzde
(%) (%)

Sermayedarlara kâr
sa¤lama

50 26.0 142 74.0

Etkin/düflük maliyet 12 6.3 180 93.7
Dürüst ve adil olmak 8 4.2 184 95.8



lili¤ini sa¤lamakt›r. Bu ba¤lamda konu finansman ifllevi içinde de¤erlen-
dirilmektedir.

‹flletmelerin ve onun yöneticilerinin sermayedarlar›na ya da hissedar-
lar›na karfl› sorumluluklar› vard›r. Bunlar›n bafl›nda, sermaye sa¤layan
hissedarlara sermayelerinin karfl›l›¤›nda belirli bir kâr vermek gelmekte-
dir. Özellikle borsada ifllem gören iflletmelerin, sermayenin daha çok taba-
na yay›lmas› nedeniyle hassas olmalar› gereken bir konudur. Sermayedar-
lara kâr sa¤lamak, sermayedarlara yönelik etik bir eylemdir. Bu eylemle-
re yönelik iflletmelerin ifadeleri ise, Tablo 21'de verilmektedir. Bunlar,
"kâr etme" 33 (%66.0), "ortaklara düzenli ve doyurucu bir kârl›l›k" 12
(%24.0), "ortaklara en üst düzeyde kâr sa¤lama" 2 (%4.0), "ortaklar›n sa-
hip oldu¤u hisselerin de¤erini art›rma" 2 (%4.0), "ortaklar›n ç›karlar›n›n
süreklili¤i için tedbirler alma" 1 (%2.0) iflletme taraf›ndan ele al›nmakta-
d›r.

Tablo 21: Sermayedarlara Kâr Sa¤lamaya Yönelik ‹fadeler

Söz konusu ifadeler, ‹MKB'de ifllem gören iflletmelerin dokümanlar›n-
da en fazla de¤indikleri konulardan biridir. 38'i (%26.6 sanayi sektörü
içinde) sanayi, 12'si (%24.0 hizmet içinde) hizmet sektöründe olmak üze-
re toplam 50 iflletme ortaklar›na kârl›l›k taahhüdünde bulunmaktad›r. Ko-
nunun iflletmeler taraf›ndan önemi, ifadelerin anlaml› bir flekilde vizyon,
misyon ya da de¤erler içinde sunulmas›ndan anlafl›lmaktad›r. Toplam 84
felsefe grubu doküman›n 45'inde (%56.6) düzenli ve doyurucu kârl›l›k de-
¤iflik flekillerde verilmektedir. Sadece 5 (%5.5) iflletme konuya faaliyet ra-
porlar›nda yer vermektedir. Doküman› incelenen 108 iflletme ise, konuya
hiç de¤inmemektedir.

Birac›l›k (5) ve boya (3) sektöründe yer alan iflletmelerin tamam›, güb-
re (2/3; %66.7), ma¤azac›l›k (3/5; %60.0) ve demir-çelikte ise, önemli bir
k›sm›  (3/7; % 42.9) konuya yer vermektedir.

Bunlar›n aras›ndan bir boya firmas›, makul bir kârl›l›k oran›n› yakala-

53
‹fl Eti¤i ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda ‹fllem Gören ‹flletmelerin Yaz›l› ve 
Resmi Aç›klamalar›ndaki Etik ‹çeriklerin Tespitine Yönelik Bir Araflt›rma

ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• Kâr etme 33 66.0
• Ortaklara düzenli ve doyurucu bir kârl›l›k 12 24.0
• Ortaklara en üst düzeyde kâr sa¤lama 2 4.0
• Ortaklar›n sahip oldu¤u hisselerin de¤erini art›rma 2 4.0
• Ortaklar›n ç›karlar›n›n süreklili¤i için tedbirler alma 1 2.0

TOPLAM 50 100.0



d›¤›n›; vizyon aç›klamalar›nda bir firma, ortaklar›na düzenli ve doyurucu
bir kârl›l›k sa¤layaca¤›n›; bir holding ise, ortaklar›n sahip oldu¤u hissele-
rin de¤erini art›rman›n tek hedefleri oldu¤unu belirtmektedir.

4.3.2.3.2. Etkin/Düflük Maliyetli Üretim

‹flletmelerin kârl›l›¤›n› art›rman›n yollar›ndan biri, düflük maliyetli üretim
gerçeklefltirmektir. Düflük maliyet, üretim giderlerinin kontrol alt›nda tu-
tulmas›n› gerektirmektedir. Üretilen ürün veya hizmetin maliyet yap›s›
hem sat›n al›nabilirlik yönü ile tüketiciler için hem de kârl›l›k yönü ile ifl-
letme sermayedarlar› için önemlidir. Dolay›s›yla iki yönüyle de etik kap-
saml›d›r.

Ürün ve hizmetlerin maliyetleri ile ilgili etik kapsaml› ifadeler Tablo
22'de verilmektedir. Bu ifadelerin kullan›lma s›kl›¤› flu flekildedir: "Kolay
sat›n al›nabilir ürünler" 6 (%50.0), "tedarik maliyetlerini düflürmek" 4
(%33.4) ve  "etkin maliyet" 2 (%16.6) iflletme.

Tablo 22: Etkin ve Düflük Maliyete Yönelik ‹fadeler

Etkin ve düflük maliyete iliflkin konuya, toplam 12 iflletme ilgi göster-
mektedir. Bunlar›n 9'u sanayi, 3'ü hizmet iflletmesidir. Alt sektörler yö-
nüyle 11 sektörden iflletme bulunmaktad›r. Dolay›s›yla sektörel bir y›¤›l-
ma görülmemektedir. Maliyet yap›s›, felsefe grubu dokümanlarda 10
(%11.9), faaliyet raporlar›nda 2 (%2.7) iflletme taraf›ndan ele al›nmakta-
d›r. Konunun vizyon, misyon ya da de¤er aç›klamalar›nda a¤›rl›kl› olarak
ifade edildi¤i görülmektedir.

Örne¤in; bir firma misyonunda kolay sat›n al›nabilir ürünler üretmeye
yer vermekte, bir grup ortaklar›na yönelik mal ve hizmet tedarik maliyet-
lerini düflürerek onlara rekabet gücü kazand›rmay› ve bir holding ise, et-
kin maliyeti hedefledi¤ini  aç›klamaktad›r. Bir banka ise, düflük maliyetli
uluslararas› fonlara ulaflmay› baflard›¤›ndan söz etmektedir. Kuflkusuz, bu
baflar›n›n etik yönü vard›r. Çünkü düflük maliyetli fonlar düflük kredi ola-
naklar› yaratarak düflük maliyetli mal ve hizmet üretimine katk›da buluna-
cakt›r. Sonuç, hem tüketici hem de sermayedar için olumlu olacakt›r.
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• Kolay sat›n al›nabilir ürünler 6 50.0
• Tedarik maliyetlerini düflürmek 4 33.4
• Etkin maliyet 2 16.6

TOPLAM 12 100.0



4.3.2.3.3. Sermayedarlara Karfl› Dürüst ve Adil Olma

‹flletme ortaklar›na düzenli ve doyurucu bir kâr sa¤lamak yeterli görülme-
mektedir. Bunun yan›nda dokümanlarda iflaret edilen di¤er bir konu, or-
taklara karfl› dürüst ve adil olmakt›r. Dürüst ve adil olma etik bir ilkeyi
içermekte ve yönetim ifllevi içinde örgütsel de¤er olarak da incelenmekte-
dir.

Finansman ifllevi içinde dürüstlük ve adil olma Tablo 23'de görülen ifa-
delerle iflletmeler taraf›ndan anlat›lmaya çal›fl›lmaktad›r: "Sermayedarla-
r›n haklar›n› gözetme" ve "hissedarlar›n güvenine lay›k olma" 3'er iflletme
(%37.5'er), "pay sahiplerine adil ödeme" 2 iflletme (%25).

Ancak bu tür etik kapsaml› ifadeler sadece 8 iflletme taraf›ndan ortaya
konmaktad›r. Bunlar›n 7'si sanayi, 1'i hizmet (banka) iflletmesidir. Banka-
c›l›k sektöründen bir firman›n, 1999 Faaliyet Raporu'nda Genel Müdürle-
rinin yapt›¤› sunufl k›sm›nda pay sahiplerine adil kâr pay› da¤›t›m›ndan
söz edilmektedir. Konuya felsefe grubu aç›klamalar›nda yer veren firma-
lar da vizyonlar›n› tan›mlarken hissedarlar›na karfl› ifl ahlak› ve dürüstlük-
ten taviz vermeyece¤ine iflaret etmektedir.

Tablo 23: Sermayedarlara Karfl› Dürüst ve Adil Olmaya Yönelik ‹fadeler

Bir petrol flirketi ise, hissedarlar›n›n güvenine lay›k olmay› sürdürmek
için ellerinden geleni yapaca¤›n› belirtmektedir. Mensucat firmas› ise, ko-
nuya hassasiyetini, "...dürüst ve adil bir anlay›flla kendisine güvenenleri
haks›z ç›karmaz" cümlesi ile duyurmaktad›r.

4.3.2.4. ‹nsan Kaynaklar› ‹fllevine ‹liflkin Bulgular

‹MKB'de ifllem gören iflletmelerin insan kaynaklar›na yönelik etik kap-
saml› yaz›l› ve resmi aç›klamalar› 9 ayr› bafll›k alt›nda toplanmaktad›r.
Bunlar:

1. ‹flgörenlere de¤er verme,
2. Mutlu ve sa¤l›kl› ortam yaratma,
3. ‹flgörenlerin e¤itimi,
4. ‹flgörenlerin tatmini,
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

•  Sermayedarlar›n haklar›n› gözetme 3 37.5
•  Hissedarlar›n güvenine lay›k olma 3 37.5
•  Pay sahiplerine adil ödeme 2 25.0

TOPLAM 8 100.0



5. ‹flgörenlerle iletiflim, 
6. ‹flgörenlerin kariyer olanaklar›,
7. ‹flgörenlerin maddi imkanlar›,
8. ‹flgörenler aras› dayan›flma,
9. Sendikal iliflkiler, fleklinde oluflmaktad›r.

‹nsan kaynaklar› boyutlar›, di¤er ifllevlere göre oldukça ayr›nt›l› orta-
ya ç›kmakta ve en fazla iflletmeler taraf›ndan de¤inilen konu olmaktad›r.
Konu ile ilgili s›n›fland›rma, aç›klama yapan iflletmelerin çoklu¤una göre
ele al›nd›¤›nda, Tablo 24'de görüldü¤ü üzere, iflgörenlere de¤er verme 60
(%31.3), mutlu ve sa¤l›kl› ortam yaratma 52 (%27.1), iflgörenlerin e¤iti-
mi 44 (22.9), iflgörenlerin tatmini 36 (% 18.8), iflgörenlerle iletiflim 28
(%14.6), kariyer olanaklar› 17 (%8.9), maddi imkanlar 13 (%6.8), iflgö-
renler aras› dayan›flma 12 (%6.3) ve sendikal iliflkiler 11 (%5.7)  iflletme
taraf›ndan yaz›l› ve resmi aç›klamalar›nda ifllenmektedir.

Tablo 24: ‹nsan Kaynaklar› ‹fllevindeki Alanlara Göre Etik Kapsaml› ‹fade-

lerin Da¤›l›m› 

4.3.2.4.1. ‹flgörenlere De¤er Verme

‹flgörenlere de¤er verilmesi konusu, tüm ifllevlerin s›n›fland›rmalar› için-
de en çok ifllenen konulardan biridir. ‹nsan kaynaklar›na yönelik s›n›flan-
d›rmalar 9 boyutta ortaya ç›kar›ld›¤› yani da¤›l›m di¤er ifllevlere göre da-
ha yayg›n oldu¤u halde iflgörenlere de¤er verilmesinin önemi di¤er alan-
lara karfl›n çok daha fazla üstünde durulan bir konu olarak belirlenmekte-
dir. ‹flgörenlere de¤er vermek, mesleki bir prensibe iflaret etmektedir. Do-
lay›s›yla etik kapsaml› olarak de¤erlendirilmektedir.
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ET‹K ALANLAR ‹fade var Yüzde ‹fade yok Yüzde
(%) (%)

‹flgörenlere de¤er verme 60 31.3 132 68.7
Mutlu / sa¤l›kl› ortam 52 27.1 140 72.9
‹flgörenlerin e¤itimi 44 22.9 148 77.1
‹flgörenlerin tatmini 36 18.8 156 81.2
‹flgörenlerle iletiflim 28 14.6 164 85.4
Kariyer olanaklar› 17 8.9 175 91.1
Maddi imkanlar› 13 6.8 179 93.2
‹flgörenler aras› dayan›flma 12 6.3 180 93.7
Sendikal iliflkiler 11 5.7 181 94.3



‹flletmeler yaz›l› resmi dokümanlar›nda konuyu de¤iflik ifadelerle ele
almaktad›r. Bu ifadelerin en s›k rastlananlar› Tablo 25'de görüldü¤ü gibi,
"çal›flanlara/insan kaynaklar›na de¤er verme" ve "çal›flanlara karfl› duyar-
l› olmak"t›r. Çal›flanlara yada insan kaynaklar›na de¤er verme 17 (%
28.4), çal›flanlara karfl› duyarl› olmak 11 (%18.3) iflletme dokümanlar›nda
ifllemektedir. Konu, de¤erlendirilmesi yap›lan toplam 83 felsefe grubu do-
küman›n içinde 50'sinde (%59.5) yer almaktad›r. Bir baflka ifade ile 50 ifl-
letme vizyon, misyon ya da de¤erleri aras›nda iflgörenlere de¤er verilme-
sinin öneminden bahsetmektedir. 10 iflletme (%13.7) ise, konuya faaliyet
raporlar›nda de¤inmektedir. Ayr›ca, konunun hizmet iflletmeleri taraf›ndan
daha fazla önemsendi¤i ortaya ç›kmaktad›r. 49 hizmet iflletmesinden 18'i
(%36.7) ve 143 sanayi iflletmesinden 42'si (%29.4) çal›flanlar›na de¤er
verdi¤ini belirtmektedir. Hizmet iflletmelerinde insan unsurunun daha ön
planda olmas› ilgili iflletmelerin konuya yaklafl›mlar›n› etkilemektedir.
Turizm ve birac›l›k sektöründe yer alan iflletmelerin tamam›, 6 g›da, 5 oto-
motiv, 4 holding, 3 banka ve 3 dokuma sektöründe faaliyetlerini sürdüren
iflletme konu ile ilgili aç›klama yapmaktad›r.

Tablo 25: ‹flgörenlere De¤er Vermeye Yönelik ‹fadeler

Örne¤in; bir grup, "Aile içi iliflkilerimizi karfl›l›kl› sayg›, güven, kat›-
l›m ve iflbirli¤i üzerine kuruyoruz"; bir holding, " ...insan kayna¤›n› dik-
katle de¤erlendiren ve insan kayna¤› yönetiminde yeni düflünce ve ak›m-
lara yer vermekteyiz"; di¤eri ise, "En önemli sermayemiz insan kayna¤›-
m›zd›r" diyerek çal›flanlara karfl› yaklafl›mlar›n› ortaya koymaktad›rlar.
Belirtilen tüm ifadelerin etik yönü bulunmaktad›r.
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

•  Çal›flanlara/‹nsan kaynaklar›na de¤er verme 17 28.4
•  Çal›flanlara karfl› duyarl› olmak 11 18.3
•  Çal›flanlara sayg› ve sevgi gösterme 8 13.3
•  En önemli sermayeyi, insan kayna¤› olarak görme 8 13.3
•  "Her seviyedeki çal›flan bizim varl›¤›m›zd›r" yaklafl›m› 6 10.0
•  Personele dürüst ve sayg›l› davranma 4 6.7
•  ‹nsan kaynaklar›n› en önemli güç olarak görme 4 6.7
•  Di¤er 2 3.3

TOPLAM 60 100.0



4.3.2.4.2. Mutlu ve Sa¤l›kl› Ortam Yaratma

‹flgörenler için kendilerine iflletme taraf›ndan de¤er verilmesinin yan›nda
çal›flt›klar› ortam›n özellikleri de önemlidir. ‹flgörenlere mutlu ve sa¤l›kl›
ortam yaratmak iflletmelerin sorumlulu¤undad›r. ‹flgörenlerin çal›flt›klar›
ortam›n hijyenini ve temizli¤ini sa¤lamak, ›s›-ayd›nlatma gibi fiziksel or-
tam›n çal›flma koflullar›n› etkileyen tüm unsurlar›na karfl› hassas olmak
gerekmektedir. Söz konusu unsurlar, iflgörenlerin motivasyonlar›n› olum-
suz etkilemeyecek flekilde düzenlenmelidir. Bu yönde yap›lan faaliyetler
etik eylemlerdir. 

‹flgörenlere mutlu ve sa¤l›kl› ortam yaratma ile ilgili 52 iflletme aç›kla-
ma yapmaktad›r. Aç›klamalar›n genel kapsamlar› ve kullan›lma s›kl›klar›
Tablo 26'da görülmektedir. Buna göre; "çal›flanlar›n mutlulu¤unun önem-
li olmas›" 12 (%23.1), "çal›flanlara en iyi ve en verimli çal›flmay› sa¤laya-
cak ortamlar› ve mekanlar› yaratma" 9 (%17.3) iflletme taraf›ndan ifade
edilmektedir.

‹flgörenlere de¤er verilmesi yaklafl›m›nda oldu¤u gibi hizmet sektörü
mutlu ve sa¤l›kl› ortam konusunda da sanayi iflletmelerinin önünde yer al-
maktad›r. 49 hizmet iflletmesinden 15'i (%30.6), 143 sanayi iflletmesinden
37'si (%25.9) iflgörenlere mutlu ve sa¤l›kl› ortam sundu¤unu aç›klamaktad›r.

‹flletmelerin aç›klamalar› detayl› olarak incelendi¤inde; bir firma, en
iyi çal›flma ortam›n› sundu¤unu; bir baflkas›, en iyi ve en verimli çal›flma-
y› sa¤layacak ortamlar› ve mekanlar› yaratmakla kendini görevli sayd›¤›-
n›; hedefinin yeflil bir do¤a ve uyumlu bir çal›flma ortam› oldu¤unu belirt-
mektedir.

Tablo 26: Mutlu ve Sa¤l›kl› Ortam Yaratmaya Yönelik ‹fadeler
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

•  Çal›flanlar›n mutlu¤unun önemli olmas› 12 23.1
•  Çal›flanlara en iyi/verimli çal›flmay› sa¤layacak

ortamlar› ve mekanlar› yaratma
9 17.3

•  Personelin mutlu k›l›nmas› 7 13.5
•  Çal›flanlara güvenli, huzurlu bir ortam yaratmak 6 11.5
•  Felsefe; mutlu çal›flan 5 9.6
•  Müflteri mutlu¤unun, çal›flanlar›n mutlulu¤undan

geçmesi
5 9.6

•  Çal›flanlar›n mutlulu¤unu verimlilik arac› olarak görme 4 7.7
•  Di¤er 4 7.7

TOPLAM 52 100.0



4.3.2.4.3. ‹flgörenlerin E¤itimi

Bireylerin e¤itimi, örgün e¤itimle s›n›rl› de¤ildir. ‹flgörenlerin özellikle ifl
hayat› boyunca operasyonel nitelikte ald›¤› e¤itim hem kendisine hem ifl-
letmeye hem de dolayl› olarak topluma katk› sa¤lamaktad›r. Bu önemli
katk› etik kapsaml› olarak ele al›nmaktad›r.

‹flletmelerin, iflgörenlerin e¤itimi ile ilgili aç›klamalar›n›n da¤›l›m›
Tablo 27'de verildi¤i gibi flu flekildedir: "Personeli yo¤un e¤itim program-
lar›ndan geçirme" 8 (%18.2), "a¤›rl›k verilen konulardan birinin e¤itim ol-
mas›" 6 (%13.6), "çal›flanlar›n geliflimini, e¤itimini ön planda tutma" 6 (%
13.6), "E¤itimle güçlendirilmifl kadro" 5 (%11.5), "Sürekli kendini yeni-
leyen çal›flanlar" 5 (% 11.5) iflletme.

Tablo 27: ‹flgörenlerin E¤itimine Yönelik ‹fadeler

E¤itime yönelik etik ifadelerin sanayi ve hizmet sektörlerine göre da-
¤›l›m›nda ise, anlaml› bir sonuç ç›kmaktad›r. ‹flletmeler taraf›ndan e¤itim
konusunun ifllenmesi, hizmet ve sanayi sektörü aras›ndaki ay›r›ma göre
anlaml› bir farkl›l›k göstermektedir. Hizmet sektörlerinde e¤itim daha faz-
la ele al›nmaktad›r. Yukar›da belirtilen faktörlerin bir devam› olarak insan
unsurunun ön planda oldu¤u üretimlerde insan›n e¤itimi de önem kazan-
maktad›r. Da¤›l›m fiekil 7'de verildi¤i gibi, toplam 49 hizmet iflletmesinin
18'i (%36.7), 143 sanayi iflletmesinin ise 26's› (%18.2) iflgörenlerin e¤iti-
mine verdi¤i önemi yaz›lar›nda belirtmektedirler.
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• Personeli yo¤un e¤itim programlar›ndan geçirme 8 18.2
• A¤›rl›k verilen konulardan birinin e¤itim olmas› 6 13.6
• Çal›flanlar›n geliflimini, e¤itimini ön planda tutma 6 13.6
• E¤itimle güçlendirilmifl kadro 5 11.5
• Sürekli kendini yenileyen çal›flanlar 5 11.5
• Çal›flanlar›n bilgi, beceri ve ifllerine ba¤l›l›klar›n›

sürekli e¤itim ile  pekifltirilme
3 6.8

• Kendini sürekli gelifltirmeye davet eden bir yaklafl›m 2 4.5
• Sektörde okul olarak tan›mlanma 2 4.5
• E¤itim veren bir kurulufl olma 2 4.5
• Di¤er 5 11.3

TOPLAM 44 100.0



Hizmet sektöründe yer alan iflletmelerin konu ile ilgili ifadeleri birbi-
rinden farkl›l›k göstermektedir. Örne¤in; bankalar, e¤itime önem verdi-
¤inden bahsederken; bir banka bir ad›m daha giderek "e¤itim ile hizmet
kalitesi ve verimlili¤in art›r›lmas›na çal›fl›lmaktad›r" demektedir. Di¤eri
ise, sektörde bir okul oldu¤unu belirtmektedir. 

Di¤er kurulufllar içinde bir holding, tüm personelini muayyen süreler-
de e¤iterek, ça¤dafl teknolojiyi özümsemelerini sa¤lad›¤›n›; bir flirketler
grubu, çal›flanlar›n› ve yöneticilerini  yar›nlara haz›rlamak amac›yla, her
aflamada ve her düzeyde e¤itime büyük önem verdi¤ini ve insana yat›r›m
yapt›¤›n›; bir g›da firmas› ise, üniversite deste¤i ile e¤itim programlar›
gerçeklefltirdi¤ini aç›klamaktad›r. 

Yukar›da verilen cümlelerin öncelikle iflgörene sonra iflletmeye ve do-
lay›s›yla topluma sa¤lad›¤› katk› nedeniyle etik yönü bulunmaktad›r.

4.3.2.4.4. ‹flgörenlerin Tatmini

Daha önce belirtildi¤i gibi, iflletmelerin insanl›¤a karfl› üç boyutta sorum-
lulu¤u vard›r. Bunlar topluma, tüketicilere ve iflgörenlere yöneliktir. Tüke-
ticiler k›sm›nda de¤inildi¤i gibi, iflletmelerin iflgörenlerinin de memnuni-
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fiekil 7: ‹flletmelerin, ‹flgörenlerin E¤itimine Yönelik Aç›klamalar›n›n

Sektör Türüne Göre Da¤›l›m



yetini dikkate alma durumu söz konusudur. ‹flgörenlerin tatminine ya da
memnuniyetine yönelik eylemler iflletmelerin sorumlulu¤undad›r. Dolay›-
s›yla, etik kapsaml›d›r.

‹MKB'de ifllem gören iflletmelerin yaz›l› ve resmi aç›klamalar›nda, ifl-
görenlerinin tatminine yönelik ifadeler Tablo 28'de verilmektedir. Bunlar
içinde en fazla kullan›lan ifade 21 (%58.3) iflletme ile "çal›flanlar› tatmin
etme"dir. Daha sonra ise, "çal›flanlar›n tatminini yükseltme" 5 (%13.9) ve
"çal›flanlar›n memnuniyetini sa¤lama/art›rma" 3 (%8.3) iflletme ile gel-
mektedir.

Tablo 28: ‹flgörenlerin Tatminine Yönelik ‹fadeler

‹flgörenlerin tatmini yaklafl›m›, doküman› de¤erlendirilen 192 iflletme
içinde 36's› (%18.8) yer vermifltir. Bunlar›n 23'ü sanayi, 13'ü hizmet ifllet-
mesidir. 28 iflletme ise, konuya felsefe grubu doküman içinde yer vermek-
tedir. ‹flletmelerin alt sektörleri incelendi¤inde yayg›n bir sonuç ortaya
ç›kmakla birlikte elektrikli makineler sektöründe yer alan 5 iflletmeden
3'ünün konu ile ilgili aç›klamalar›na rastlan›lm›flt›r. 1999 Faaliyet Rapo-
ru'nun sunufl k›sm›nda bir firma flunlar› ifade etmektedir: "Firmam›z›n il-
kesi; müflterilerinin, çal›flanlar›n›n, kendisine hizmet ve ürün sunan ku-
rumlar›n  ve di¤er sosyal paydafllar›n beklentilerini aflmakt›r". ‹flletmele-
rin bu yöndeki faaliyetleri etik eylem olarak düflünülmelidir. 

4.3.2.4.5. ‹flgörenlerle ‹letiflim

‹flletme yönetimlerinin iflgörenlerle iletiflim kurmas›, insan kaynaklar›na
yönelik ortaya konacak stratejilerin ve politikalar›n temel kayna¤›d›r. ‹fl-
görenlerle iletiflime verilen önem iflletmenin bir ilkesini ortaya koymas›
bak›m›ndan etik içeri¤e sahiptir. Ancak bunun ötesinde iflgörenlerle ileti-
flimin bir iflletme stratejisi olarak ele al›nmamas›, iflletme amaçlar›na ulafl-
mada yönetimin önemli engellerinden biri olacakt›r.
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• Çal›flanlar› tatmin etme 21 58.3
• Çal›flanlar›n tatminini yükseltme 5 13.9
• Çal›flanlar›n memnuniyetini sa¤lama ve art›rma 3 8.3
• Çal›flanlar›n tatmininde en iyi olma 2 5.6
• Çal›flanlar›n hedefleri ile kurum hedefinin uyumu 2 5.6
• Di¤er 3 8.3

TOPLAM 36 100.0



‹flgörenlerle iletiflime yönelik tespit edilen cümleler Tablo 29'da veril-
mektedir. Cümlelerden en çok tekrar edilenleri; "‹ç iletiflime önem verme"
(8; %28.6), "aç›k, net, kat›l›mc› ve iki yönlü bir iletiflim kurma" (7;
%25.0)  ve "dürüst ve aç›k iletiflimi kullanma" (5; % 17.9) dir. 

Konuya, toplam 28 iflletme dokümanlar›nda yer vermektedir. Bunlar›n
21'i sanayi, 7'si hizmet iflletmesidir. Alt sektörler itibariyle da¤›l›m ince-
lendi¤inde, birac›l›k ve otomotiv sektöründe 4 iflletmenin iflgörenlerle ile-
tiflime yer verdi¤i anlafl›lmaktad›r. Di¤er iflletmeler de¤iflik sektörlerde
bulunmaktad›r. Da¤›l›m oran›, yaklafl›k %14.5 ile ayn›d›r. 22 iflletme ko-
nuyu misyon, vizyon veya de¤erleri içinde, 6 iflletme de faaliyet raporla-
r›nda yer vermektedir.

Tablo 29: ‹flgörenlerle ‹letiflime Yönelik ‹fadeler

Konuya de¤inen iflletmeler içinde, "iç iletiflime verdi¤imiz önem bafla-
r› ile devam etmektedir"; kurum kültürü ve misyon olarak "...insan kay-
naklar›na önem vermek ve çal›flanlarla olumlu bir etkileflim kurmak";
"Herkesin her konuda söz söyleme ve bilgi edinme hakk›na sahip oldu¤u-
na inan›yoruz"; "‹nsan kaynaklar›na de¤er veren, yarat›c›l›¤› destekleyen
ve geliflmesine yard›mc› olan aç›k iletiflime dayal› ça¤dafl bir yönetim an-
lay›fl›" yaklafl›mlar› bulunmaktad›r.

4.3.2.4.6. ‹flgörenlerin Kariyer Olanaklar›

Kariyer kavram›n›n, iflgörenlerin sadece ifl hayat›n› de¤il tüm yaflam›n› et-
kileyen bir içeri¤i vard›r. Dolay›s›yla hem iflletme hem de bireyin bu ko-
nuda sorumlulu¤u söz konusudur. ‹flletmelerin iflgörenlerin kariyerleri
kapsam›nda ortaya koydu¤u ilkeler ifl eti¤i aç›s›ndan önemlidir. 

Konu ile ilgili, iflletmelerde kariyer olanaklar›na yönelik ifadeler; "ça-
l›flanlara kariyerlerinde f›rsat eflitli¤i sa¤lama", "yetkilendirme", "çal›flan-
lara kariyer f›rsatlar› sa¤lama" ve "kariyeri teflvik etme" fleklinde ortaya
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• ‹ç iletiflime önem verme 8 28.6
• Aç›k, net, kat›l›mc› ve iki yönlü bir iletiflim kurma 7 25.0
• Dürüst ve aç›k iletiflimi kullanma 5 17.9
• Çal›flanlarla örnek bir uzlaflma, dayan›flma sergileme 4 14.3
• Çal›flan› etkin tan›ma 2 7.1
• Tam bilgilendirme 2 7.1

TOPLAM 28 100.0



ç›kmaktad›r. Bu kapsamda en s›k tekrar edilen ifade, 7 (%41.2) iflletme ile
"çal›flanlara kariyerlerinde f›rsat eflitli¤i sa¤lama" fleklindedir. Genel da¤›-
l›m Tablo 30'da verilmektedir.

Konu, 11'i ( %7.7 sanayi içinde) sanayi, 6's› (%12.2) hizmet olmak
üzere toplam 17 iflletmede ortaya ç›kmaktad›r. 17 iflletmenin tamam› iflgö-
renlerin kariyer olanaklar›n› felsefe grubu dokümanlarda yer vermektedir.

Tablo 30: ‹flgörenlerin Kariyer Olanaklar›na Yönelik ‹fadeler

Örne¤in; bir firma web sayfas›ndan al›nan insan kaynaklar›na yönelik
felsefesinde, "Herkes için kariyer f›rsatlar› sa¤layan ve teflvik eden, ayn›
zamanda kendini sürekli gelifltirmeye davet ederek, çal›flma hayat›nda
memnuniyetin devam›n› sa¤layan bir yaklafl›m" ifadesi bulunmaktad›r.

4.3.2.4.7. ‹flgörenlerin Maddi ‹mkanlar›

‹flgörenlerin maddi imkanlar›, gelir da¤›l›m›n›n yeterli düzeyde dengeli
olmad›¤› düflünülen ve enflasyonun yüksek oldu¤u ortamlarda oldukça
hassas bir konudur. Bu durumlar› yak›ndan yaflayan geliflmekte olan
ülkelerde de konu son derece önemlidir. ‹flverenlerin iflgörenlere sa¤lad›k-
lar› maddi imkanlar konusunda ortaya koyduklar› ilkeler, etik olarak de-
¤erlendirilmektedir.

‹flgörenlerin maddi imkanlar› ile ilgili yaklafl›mlar afla¤›da verilmekte-
dir: "Çal›flanlar›n maddi hedefleri ile kurumun hedefleri aras›nda uyum",
"en az piyasa flartlar› kadar maddi imkan", "çal›flanlar›n maafllar›nda
önemli art›fl yap›lmas›" ve "personeli kârla motive etme". 4 iflletme
(%30.7) "çal›flanlar›n maddi hedefleri, kurum hedefleri aras›nda uyum"
ifadesini kullanmakta, di¤erleri ise ayn› flekilde 3 iflletme (% 23.1) tara-
f›ndan ortaya konmaktad›r. Tablo 31'de da¤›l›m verilmektedir.
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• Çal›flanlara kariyerlerinde f›rsat eflitli¤i sa¤lama 7 41.2
• Yetkilendirme 4 23.5
• Çal›flanlara kariyer f›rsatlar› sa¤lama 4 23.5
• Kariyeri teflvik etme 2 11.8

TOPLAM 17 100.0



Tablo 31: ‹flgörenlerin Maddi ‹mkanlar›na Yönelik ‹fadeler

Tablo 31'de görüldü¤ü gibi, tespit edilen yaklafl›mlar toplam 13 ifllet-
me taraf›ndan belirlenmifltir. Bunlar›n 7'si (%14.3 hizmet sektörü içinde)
hizmet, 6's› (%4.2 sanayi sektörü içinde) sanayi sektöründedir. Anlaml›
olarak hizmet sektöründe konu daha fazla olarak ifllenmektedir. Örne¤in;
bir bankac›l›k grubu, faaliyet raporunda personel politikas›n› flu flekilde
aç›klamaktad›r: "‹nsan kayna¤›n›n dengeli da¤›ld›¤› verimli bir çal›flma
ortam› içinde, çal›flanlar›n maddi ve manevi hedefleri ile kurumun hedef-
leri aras›nda uyum oluflturmakt›r." Bir di¤er banka, personeline yapt›¤›
ücret art›fllar›yla durumlar›nda iyilefltirmeye gitti¤ini belirtmektedir. Sa-
nayi sektöründeki bir firma ise, çal›flanlar›n›n maafllar›na yapt›¤› % 40'la-
ra varan art›fllar› gurur verici olarak yorumlamaktad›r.

4.3.2.4.8. ‹flgörenler Aras› Dayan›flma

‹flgörenler aras› iflbirli¤inin sa¤lanmas› ve art›r›lmas›, yönetimin iflgören-
lere yönelik sorumluluklar› içindedir. 

‹flgörenler aras› dayan›flma kapsam›nda yap›lan aç›klamalar Tablo
32'de verilmektedir. Buna göre; "iflbirli¤i üzerinde durma ve destek ver-
me" 7 (%58.3) iflletme taraf›ndan en s›k tekrar edilen ifadedir. Daha son-
ra s›ras›yla, "ifl arkadafllar›na sayg› duyma", "tak›m ruhunu özendirme"
ifadeleri 2 (%16.7) iflletme ile gelmektedir.

Tablo 32: ‹flgörenler Aras› Dayan›flmaya Yönelik ‹fadeler
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• ‹flbirli¤i üzerinde durma,destek verme 7 58.3
• ‹fl arkadafllar›na sayg› duymak 2 16.7
• Tak›m ruhunu özendirme 2 16.7
• ‹flbirli¤ine inanma 1 8.3

TOPLAM 12 100.0

ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• Çal›flanlar›n maddi hedefleri-kurum hedefleri aras›nda uyum 4 30.7
• En az piyasa flartlar› kadar maddi imkan 3 23.1
• Çal›flanlar›n ücretlerinde art›fl yap›lmas› 3 23.1
• Personeli kârla motive etme 3 23.1

TOPLAM 13 100.0



Bu konuda toplam 12 iflletmenin ifadesine rastlanm›flt›r. Bunlar›n 11'i
sanayi, 1'i hizmet iflletmesidir. Bir grubun "Kurum Kültürü" kitapc›¤›nda
"‹nançlar›m›z" bölümünde, "Aile içi iliflkilerimizi karfl›l›kl› sayg›, güven,
kat›l›m ve iflbirli¤ine önem veriyoruz" ifadesini kullanarak ekip çal›flma-
s›na ve dolay›s›yla iflbirli¤i ve dayan›flmaya verdi¤i önemi göstermekte-
dir. Bir sanayi flirketinin de¤erlerinin bafl›nda ise, "ortak amaca ulaflmak
için tak›m çal›flmas› ve iflbirli¤ine inan›r›z", cümlesi bulunmaktad›r.

4.3.2.4.9. Sendikal ‹liflkiler

Sendikal iliflkilere yönelik aç›klamalara, 3 ayr› kurum içerisinde rastlan›l-
m›flt›r. Bir flirketler grubu, ifl bar›fl›n›n sürekli k›l›nmas› için çaba harcad›-
¤›n› ifade ederek sendikal iliflkilere yaklafl›m›n› ortaya koymaktad›r. Di-
¤er bir firma, faaliyet raporunda toplu ifl sözleflmelerinin çal›flanlar›n lehi-
ne sonuçland›¤›ndan söz etmektedir. Bir baflkas› ise, yine faaliyet rapo-
runda, "...sendikal iliflkilere verilen önem dikkate al›nmas› gereken bir hu-
sustur" demektedir. Ayn› yönde de¤erlendirilen 3 yaklafl›m›n da etik bo-
yutu söz konusudur. ‹flletmeler konu ile ilgili yaklafl›mlar›nda bir prensi-
be iflaret etmektedirler.

4.3.2.5. Çevre Koruma ‹fllevine ‹liflkin Bulgular

Araflt›rma yap›lan ‹MKB'de ifllem gören iflletmeler, çevre konusundaki
etik kapsam›nda genel olarak üç yaklafl›mda bulunmaktad›rlar. Çevre ve
do¤ay› koruma bafll›¤› di¤er yaklafl›mlar› da kapsad›¤› halde konunun ifl-
letmeler taraf›ndan özellikle ele al›nmas› ayr› bir gösterimin gere¤ini be-
lirlemifltir. Bu yaklafl›mlar:
• Çevre ve do¤ay› koruma,
• Geri kazan›m,
• Çevre bilincinin art›r›lmas›, fleklindedir.

‹flletmelerin aç›klamalar› tarand›¤›nda, Tablo 33'de verildi¤i gibi, çev-
re ve do¤ay› koruma 39 (%20.3), geri kazan›m 4 (%2.1) ve çevre bilinci-
nin art›r›lmas› 4 (%2.1) iflletme taraf›ndan ifade edilmektedir. Geri kaza-
n›m konusu sanayi iflletmelerine yönelik özelli¤inden dolay› araflt›rmaya
kat›lan 143 sanayi iflletmesi içinde de¤erlendirmeye al›nm›flt›r.
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Tablo 33: Çevre Koruma ‹fllevindeki Alanlara Göre Etik Kapsaml› 

‹fadelerin Da¤›l›m› 

4.3.2.5.1. Çevre ve Do¤ay› Koruma

Çevre ve do¤ay› korumaya yönelik ifadeler: "Çevreye sayg›", "insana ve
çevreye sayg›l› ortamlarda üretim yapma", "Çevre Koruma Program›'n›n
olmas›" ve "do¤an›n daha iyi korunmas›, yeflil bir çevre" fleklinde tespit
edilmifltir. ‹fadelerin kullan›m s›kl›klar› Tablo 34'de verilmektedir. Tablo
39'da görüldü¤ü gibi, en yüksek tekrar 11'er  (%28.2) iflletme ile, "çevreye
sayg›" ve "insana ve çevreye sayg›l› ortamlarda üretim yapma" ifadeleridir.

Tablo 34: Çevre ve Do¤ay› Korumaya Yönelik ‹fadeler

Yukar›da verilen ifadeleri toplam 39 iflletme dile getirmektedir. Bunla-
r›n, 33'ü (%23.1 sanayi sektörü içinde) sanayi ve 6's› (%12.2 hizmet sek-
törü içinde) hizmet sektöründendir. Yüzdesel karfl›laflt›rma yap›ld›¤›nda
sanayi sektöründe konunun daha fazla ifllendi¤i görülmektedir. Alt sektör-
lere göre da¤›l›mlar incelendi¤inde, iflletmelerin 5'inin dokuma, 4'ünün bi-
rac›l›k, 3'ünün demir-çelik ve 3'ünün de otomotiv sektöründe oldu¤u an-
lafl›lmaktad›r. 

‹flletmeler konuya, vizyon, misyon ya da de¤er aç›klamalar›nda daha
çok yer vermektedirler. Felsefe dokümanlar› içinde 30 (%35.7), faaliyet
raporlar›nda 9 (%12.3) iflletme çevreye sayg› yönünde aç›klamalar yap-
maktad›r. 
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ET‹K ALANLAR ‹fade var Yüzde ‹fade yok Yüzde
(%) (%)

Çevre/do¤ay› koruma 39 20.3 153 79.7
Geri kazan›m 4 2.8 139 97.2
Çevre bilincinin
art›r›lmas›

4 2.1 188 97.9

ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• Çevreye sayg› 11 28.2
• ‹nsana ve çevreye sayg›l› ortamlarda üretim yapma 11 28.2
• Çevre Koruma Program›'n›n olmas› 2 5.2
• Do¤an›n daha iyi korunmas›, yeflil bir çevre 2 5.2
• Di¤er 13 33.2

TOPLAM 39 100.0



Örne¤in; bir firma, "Biz gerçek çevre dostuyuz" iddias›nda bulunur-
ken, bir holding, çevre koruma programlar›n›n oldu¤unu, bir g›da firmas›
ise, çevrecilik anlay›fl› ile çevre ödülü ald›klar›n› belirtmektedirler. A¤›r
sanayi kurulufllar›ndan biri, faaliyet raporlar›nda ve gönderdi¤i haber bül-
tenlerinde çevre konusunda örnek oldu¤unu, çevre kirlili¤ini önlemek için
do¤al gaz kulland›¤›n› ve çevre için son teknoloji, geri kazan›m, en az at›k
ve çevre bilincinin ve performans›n›n sürekli art›r›lmas› gerekti¤ini orta-
ya koymaktad›r. Ayn› flekilde bir mensucat flirketi de, de¤erleri içinde çev-
re duyarl›l›¤›na yer vererek gerek üretim sürecinde gerekse müflterilerin
ürünlerini kullanma sürecinde, çevreye ve do¤aya karfl› gerekli hassasiye-
ti göstereceklerini taahhüt etmektedir.

4.3.2.5.2. Geri Kazan›m

Konu ile ilgili 4 iflletme aç›klama yapmaktad›r. Geri kazan›m›n, sanayi
sektörüne yönelik bir uygulama oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, araflt›rmaya
kat›lan toplam 143 iflletmeden sadece 4'ünün konu ile ilgilendi¤ini ifade
etmek gerekir. 

Geri kazan›ma yönelik aç›klama yapan 4 iflletmeden biri, yukar›da
aç›klamas› verilen a¤›r sanayi flirketidir. Ayn› flekilde bir firma da faaliyet
raporunda, hurda ka¤›tlar›n de¤erlendirilmesiyle çevreye katk›da bulun-
du¤unu ifade etmektedir. Bir baflka firma, de¤erlerinin içinde, çevre bafl-
l›¤› alt›nda, "Planl› faaliyetler ile küresel kaynaklar korunur. Etkin geri ka-
zan›m teknikleri uygulan›r ve at›klar kayna¤›nda en aza indirilir" yazmak-
tad›r. Bununla birlikte bir baflka firma ise 1999 Faaliyet Raporu'nda, Av-
rupa'n›n en genifl pet flifle dönüflüm fabrikalar›ndan birini iflletti¤ini aç›k-
layarak geri kazan›m konusuna verdi¤i önemi ortaya koymaktad›r.

4.3.2.5.3. Çevre Bilincinin Art›r›lmas›

‹flletmelerin çevreyi ve do¤ay› korumalar› ya da geri kazan›m tesisleri
oluflturmalar›n›n yan›nda, toplumun da bu konuda bilinçlenmesine katk›-
da bulunmalar› gerekmektedir. 

Bu yönde yaklafl›mlar›n› ortaya koyan 4 iflletme vard›r. Bir boya firma-
s› çevre bilincinin, gelece¤ini bugünden belirleyen bir güç kayna¤› oldu-
¤unu; di¤er bir firma da, çal›flanlar›n›n, ailelerinin ve toplumun çevre bi-
lincinin artt›r›lmas›na yönelik katk›da bulundu¤unu belirtmektedir.

4.3.2.6. Genel Örgütsel ‹lkelere ‹liflkin Bulgular

Daha önce de belirtildi¤i gibi, yönetim ifllev cetvelinde toplanan cümleler,
anlam yayg›nl›¤› ve y›¤›lma göstermesi nedeniyle "genel örgütsel ilkeler"
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ve "toplumsal yaklafl›mlar" olarak ikiye bölünerek analiz edilmifltir. 
Genel örgütsel ilkelerin 7 de¤iflik flekilde ifade edildi¤i görülmektedir: 
1. Ahlâki de¤erlere sahip olma,
2. fieffafl›k,
3. Dürüstlük,
4. ‹nsana sayg›l› olma,
5. Güvenilirlik,
6. Sayg›nl›k,
7. ‹lkelerde sa¤laml›k, fleklindedir.
Verilen alanlara göre aç›klama yapan iflletmelerin say›lar› Tablo 35'de

verilmektedir. Buna göre; ahlâki de¤erlere sahip olma 35 (%18.2), fleffaf-
l›k 28 (%14.6), dürüstlük 22 (%11.5), insana sayg›l› olma 21 (%10.9), gü-
venilirlik 20 (%10.4), sayg›nl›k 12 (%6.3), ilkelerde sa¤laml›k 9 (%4.7)
iflletme taraf›ndan ifade edilmektedir.

Tablo 35: Genel Örgütsel ‹lkeler Alanlar›na Göre Etik Kapsaml› ‹fadelerin

Da¤›l›m› 

4.3.2.6.1. Ahlâki De¤erlere Sahip Olma

Ahlâki de¤erlere sahip olma bafll›¤› alt›nda toplanan ifadeler genel olarak
flu flekildedir: "‹fl ahlak› ilkelerine uygun davranma" 11 (% 31.4), "ifl ah-
lak› ilkelerinin ifl yaflam›n›n temelini oluflturmas›" 4 (%11.4), "etik de¤er-
lere sahip olma" ve "mesle¤in etik kurallar› içinde davranma" 3'er
(%8.6'flar) iflletme. Da¤›l›m, Tablo 36'da verilmektedir.

Tablo 41'de görüldü¤ü gibi, ahlaki de¤erleri oldu¤unu ve bunlara ba¤-
l› kald›¤›n› yaz›l› ve resmi aç›klamalar›nda toplam 35 iflletme aç›klamak-
tad›r. Sektörel özellikleri incelendi¤inde, 26's›n›n sanayi (%18.2 sanayi
sektörü içinde) ve 9'unun hizmet (%18.4 hizmet sektörü içinde) iflletmesi
oldu¤u görülmektedir. Alt sektörlerde ise, gübre 3 (tamam›), g›da 4, pera-
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ET‹K ALANLAR ‹fade var Yüzde ‹fade yok Yüzde
(%) (%)

Ahlâki de¤erleri olma 35 18.2 157 81.8
fieffafl›k 28 14.6 164 85.4
Dürüstlük 22 11.5 170 88.5
‹nsana sayg›l› olma 21 10.9 171 89.1
Güvenilirlik 20 10.4 172 89.6
Sayg›nl›k 12 6.3 180 93.7
‹lkelerde sa¤laml›k 9 4.7 183 95.3



kende 3, boya 2 ve holding 3 olmak üzere da¤›l›m vard›r. Dolay›s›yla an-
laml› bir sektörel y›¤›lmaya rastlanmam›flt›r.

Tablo 36: Ahlâki De¤erlere Sahip Olmaya Yönelik ‹fadeler

‹flletmeler ifl ahlâk› ile ilgili ifadelerine önemli oranda felsefe grubu
dokümanlar›nda (33 iflletme) yer vermektedirler. Felsefe grubu doküman-
lar› incelenen toplam 84 iflletmeden 33'ünün (%39.3) bu konuya yer ver-
di¤i görülmektedir. Örne¤in; bir grubun hedef ve ilkeleri içinde yer alan
maddede, "Üstün ifl ahlâk› ve dürüst çal›flma ilkelerine uymak düsturu-
muzdur" cümlesi bulunmaktad›r. Bir ilaç firmas›n›n felsefesi içinde,
"Onurumuza ve kendimize olan sayg›m›z› herfleyin üstünde tutar›z. ‹fl ah-
lâk› ilkeleri, ifl yaflamam›z›n temelini oluflturur"; bir dokümanda, "Etik de-
¤erler: Üst yönetimde dürüst ve iyi niyetliyiz"; bir firman›n de¤erlerinde,
"Ticari ve sosyal iliflkilerimizde karfl›l›kl› güven, üstün ifl ahlâk› ve dürüst
davran›fl ilkesinden vazgeçmemek"; baflka bir firman›n faaliyet raporunda
ise, "Adil rekabetin ve ticari ahlâk kurallar›n›n yerleflmesi için gayret gös-
termektedir" ifadeleri yer almaktad›r. 

Yap›lan bu araflt›rman›n misyonunu bir holding grubunun felsefesi ol-
dukça yak›n tan›mlamaktad›r: "Yasalara ve ahlâki kurallara uygun davran-
mak" 

Toplum, iflletmelerin faaliyetlerini sürdürürken öncelikle mevcut yasa-
lara ve daha sonra ahlâki kurallara uygun davranmalar›n› beklemektedir.
Böylelikle ‹MKB'de ifllem gören iflletmelerin, bir holding grubunun ta-
n›mlamas›yla, ahlâki kurallar› belirlenerek, iflletmelerin bu kurallara nas›l
yaklafl›m gösterdikleri tespit edilebilecektir.

4.3.2.6.2. fieffafl›k

fieffafl›k, genel olarak iletiflimle ilgili olarak kullan›lmaktad›r. fieffafl›kla
ilgili olarak tespit edilen genel yaklafl›mlar, Tablo 37'de verilmektedir. Bu-
na göre, "fieffaf ortam yaratma" 18 (% 64.3), "yönetimde fleffaf olma" 6
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• ‹fl ahlâk› ilkelerine uygun davranma 19 54.3
• ‹fl ahlak› ilkelerinin ifl yaflam›n›n temelini oluflturmas› 4 11.4
• Etik de¤erlere sahip olma 3 8.6
• Mesle¤in etik kurallar› içinde davranma 3 8.6
• Di¤er 6 17.1

TOPLAM 35 100.0



(% 21.4), "hissedarlara, çal›flanlara ve tüm ifl ortaklar›na karfl› fleffafl›k" ve
"bas›na aç›k, fleffaf bir müessese olma" 2'fler (% 7.1'er) iflletme taraf›ndan
dokümanlar›nda kullan›lmaktad›r.

Toplam 28 iflletmenin "fleffafl›k" kavram›na dokümanlar›nda yer ver-
di¤i görülmektedir. Bunlar›n 21'i sanayi (%14.3) ve 7'si hizmet (%14.7)
iflletmesidir. Alt sektörler yönüyle, 3 çimento, 3 dokuma ve 3 birac›l›k
sektöründe faaliyet gösteren iflletme bulunmaktad›r. 21'i felsefe ve 7'si fa-
aliyet raporu grubunda yer almaktad›r.

Tablo 37: fieffafl›¤a Yönelik ‹fadeler

‹flletmelerin konu ile ilgili aç›k ifadeleri afla¤›da verilmektedir: "Ortak-
lar›m›zla güvenli, huzurlu, fleffaf, demokratik ve kârl› ortam yaratmak";
"Hissedarlar›na, çal›flanlar›na ve tüm ifl ortaklar›na karfl› fleffafl›k vazge-
çilmez bir ilkedir"; "Bas›na aç›k ve fleffaf bir müesseseyiz". Bir firma ise
inançlar›nda, kurumsal yap›lar›nda ve çal›flmalar›nda mümkün olan en üst
düzeyde "fleffafl›k" amaçlad›klar›n› belirtmektedir.

4.3.2.6.3. Dürüstlük

Etik davran›fl, genel olarak di¤er insanlarla olan iliflkilerde dürüst olmay›
ve içtenli¤i içermektedir. Bireylerin yaflamlar›n› dürüstlük üzerine kurma-
l›d›rlar. Dürüstlük genifl bir kavramd›r ve genel olarak daha önce belirtil-
di¤i gibi, bireylerin sözüne ba¤l› kalmas›n› içermektedir.

"Dürüstlük" kavram›na iliflkin yaklafl›mlar Tablo 38'de verilmektedir.
En s›k karfl›lafl›lan ifade, 6 iflletme (%27.3) ile "dürüst olma"d›r. Daha
sonra ise, "dürüst çal›flma ilkelerine uyma" 5 (%22.7) ve "tüm paydafllara
dürüst davranma", "dürüst davran›fl ilkelerinden vazgeçmeme" 3 (%13.6)
iflletme ile gelmektedir.

Dürüstlük kavram›n›n, toplam 22 iflletme taraf›ndan ifllendi¤i görül-
mektedir. Bunlar›n 16's› (%11.2 sanayi sektörü içinde) sanayi ve 6's›
(%12.2 hizmet sektörü içinde) hizmet sektöründedir. Alt sektör da¤›l›mla-
r› anlaml› bir da¤›l›m göstermemektedir. 21 iflletme felsefelerinde ve 1 ifl-
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• fieffaf ortam yaratma 18 64.3
• Yönetimde fleffaf olma 6 21.5
• Hissedarlar, çal›flanlar, ifl ortaklar›na karfl› fleffafl›k 2 7.1
• Bas›na aç›k, fleffaf bir müessese olma 2 7.1

TOPLAM 28 100.0



letme faaliyet raporlar›nda konuya de¤inmektedir. Bir baflka ifade ile,
kavram özellikle vizyon, misyon ve de¤erler içinde yer almaktad›r. Sade-
ce bir firma, faaliyet raporunda "hedefini, kalite, müflteri memnuniyeti,
dürüstlük ve yenili¤e aç›kl›k" olarak ifade etmifltir.

Tablo 38: Dürüstlü¤e Yönelik ‹fadeler

Di¤er iflletmelerden biri de, "tüm faaliyetlerinde devlete, müflteriye,
paydafla, personele, orta¤a, alt ve yan sanayi'ye dürüst davranmak" olarak
misyonunu ortaya koymaktad›r. 

4.3.2.6.4. ‹nsana Sayg›

"‹nsana sayg›" kavram› dokümanlarda genel olarak flu flekilde ifllenmekte-
dir: "Topluma sayg›l› olma", "yönetim anlay›fl›nda insana sayg›l› olma",
"insan haklar›n› gözetme", "insan sevgisine sahip olma" ve "insana ve bil-
giye öncelik verme". 

Tablo 39'da görüldü¤ü gibi en s›k tekrar eden ifade, 7 (% 33.3) iflletme
ile "topluma sayg›l› olma"d›r. Daha sonra ise, "yönetim anlay›fl›nda insa-
na sayg›l› olma" 4 (%19.1) iflletme taraf›ndan ortaya konmaktad›r.

Tablo 39: ‹nsana Sayg›ya Yönelik ‹fadeler
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• Dürüst olma 6 27.3
• Dürüst çal›flma ilkelerine uyma 5 22.7
• Tüm paydafllara dürüst davranma 3 13.6
• Dürüst davran›fl ilkelerinden vazgeçmeme 3 13.6
• Dürüstlükten taviz vermeme 2 9.2
• Di¤er 3 13.6

TOPLAM 22 100.0

ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• Topluma sayg›l› olma 7 33.3
• Yönetim anlay›fl›nda insana sayg›l› olma 4 19.1
• ‹nsan haklar›n› gözetme 3 14.3
• ‹nsan sevgisine sahip olma 2 9.5
• ‹nsana ve bilgiye öncelik verme 2 9.5
• Di¤er 3 14.3

TOPLAM 21 100.0



"‹nsana sayg›" kavram› 21 iflletme taraf›ndan ele al›nmaktad›r. ‹flletme-
lerin 14'ü (%9.8 sanayi sektörü içinde) sanayi ve 7'si (%14.3 hizmet sek-
törü içinde) hizmet iflletmesidir. Hizmet iflletmelerinden 4'ü Holding'dir.
Konu, insan unsurunun daha ön planda oldu¤u hizmet sektöründe, sanayi
sektörüne göre oransal olarak daha fazla ifllenmekte ve genellikle felsefe
grubu dokümanlarda yer almaktad›r. Doküman türüne göre inceleme ya-
p›ld›¤›nda, 16 felsefe ve 5 faaliyet raporu grubunda konunun aktar›ld›¤›
tespit edilmektedir.

‹flletmelerin özel yaklafl›mlar› incelendi¤inde ise, "Yönetim anlay›fl›-
m›z insana sayg›ya dayan›r"; "‹nsan haklar›n› gözetir"; "flirket ve çal›flan-
lar› yasalara ve topluma sayg›l›d›r" ifadelerine rastlanm›flt›r. Bir flirketler
grubu ise konu ile ilgili daha ayr›nt›ya girerek, "‹nsanlar aras›nda ›rk, cin-
siyet ve inanç fark› gözetmedi¤imiz bu ülkeye, topluma, do¤aya ve çev-
reye, milli ve manevi de¤erlere, örf ve adetlere sayg›l› olmay› görev bili-
yoruz" demekte ve sayg›n›n boyutlar›n› aç›k bir flekilde göstermektedir.

4.3.2.6.5. Güvenilirlik

Güvenilirlik, ‹MKB'de dayand›¤› temel de¤erlerden biridir. Güven unsu-
runun sa¤lanamamas›, ticari iliflkilerin belirli ve dar gruplar içinde kalma-
s›n› kaç›n›lmaz k›lacakt›r. Dolay›s›yla, globalleflen dünyada giderek öne-
mini art›ran kavram, eti¤in önemli bir ilkesidir.

"Güvenilirlik" kavram› afla¤›daki flekillerde ele al›nmaktad›r: "Tüm
çevre ile güvene dayal› bir iflbirli¤i yaratma", "güvenilir olma", "güveni-
lir ortam yaratma", "istikrarl› ve güvenli büyüme", "güven ilkesinden vaz-
geçmeme". 

Tablo 40'da verildi¤i gibi, en çok "tüm çevre ile güvene dayal› bir ifl-
birli¤i yaratma" ifadesine rastlan›lm›flt›r. Toplam 20 iflletme içinde 8'inin
(% 40.0) ifadeyi kulland›¤› görülmektedir.

"Güvenilirlik" kavram›n› ele alan iflletmelerden 16's› (%11.2) sanayi
ve 4'ü (%8.2) hizmet iflletmesidir. 17'si de konuya felsefe grubu doküman-
lar›n›n içinde yer vermektedir.
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Tablo 40: Güvenilirli¤e Yönelik ‹fadeler

Güvenilirlik konusu yukar›da verilen örneklerde geçmektedir. Ancak,
farkl› olarak, bir mensucat firmas› misyonunda ürünlerinin güven ve say-
g›nl›¤› temsil etmek için var oldu¤unu belirtmektedir. Bir flirketler grubu
konuya "insana sayg›"da oldu¤u gibi ayr›nt›l› de¤inmekte ve "Tüm çal›fl-
ma alanlar›m›zda, çevremizdekilerle güvene dayal›, sürekli bir iflbirli¤i
kurmay› amaçl›yoruz" ifadesi ile güvene verdi¤i önemi ortaya koymakta-
d›r.

4.3.2.6.6. Sayg›nl›k

Kavram, iflletmelerin insana sayg› göstermesinin yan›nda, sayg›nl›k ka-
zanmak için de çaba sarfetmesi gerekti¤ini ortaya koymaktad›r.

Kavram›n ele al›nma tarzlar› afla¤›da verilmektedir. Bunlar; "Kendine
sayg›l› olma", "sayg›n bir kurulufl olma", "sayg›nl›k ilkesini benimseme",
"en sayg›n tesisler aras›nda yer alma" ve "sayg›nl›¤› temsil etme"dir.
"Kendine sayg›l› olma" yaklafl›m› 4 (% 33.3), "sayg›n bir kurulufl olma"
ve "sayg›nl›k ilkesini benimseme" ise 2'fler (% 16.7'flar) iflletmenin dokü-
manlar›nda yer almaktad›r. Tablo 41'de genel da¤›l›m verilmektedir.

Tablo 41: Sayg›nl›¤a Yönelik ‹fadeler

"Sayg›nl›k" konusuna de¤inen 12 iflletme vard›r. Bunlar›n, 8'i (%5.6)
sanayi sektörü ve 4'ü (%8.2) hizmet sektörü içinde yer almaktad›r. Doku-
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• Tüm çevre ile güvene dayal› bir iflbirli¤i yaratma 8 40.0
• Güvenilir olma 5 25.0
• Güvenilir ortam yaratma 3 15.0
• ‹stikrarl› ve güvenli büyüme 2 10.0
• Di¤er 2 10.0

TOPLAM 20 100.0

ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• Kendine sayg›l› olma 4 33.3
• Sayg›n bir kurulufl olma 2 16.7
• Sayg›nl›k ilkesini benimseme 2 16.7
• Di¤er 4 33.3

TOPLAM 12 100.0



ma sektöründe 5 iflletme ve 3 Holding konuya de¤inmektedir. Doküman
türlerinde ise, eflit bir da¤›l›m (6) görülmektedir.

Bir holding (2 flirketi var) faaliyet raporunda, sayg›n bir kurulufl olmak
istedi¤ini; di¤er bir holding, istikrarl› büyüme, güvenilirlik, sayg›nl›k ve
sosyal sorumluluk ilkelerini benimsedi¤ini; bir firma ise, iflletmenin, dün-
yan›n en sayg›n ve verimli tesisleri aras›nda oldu¤unu aç›klamaktad›r.

4.3.2.6.7. ‹lkelerde Sa¤laml›k

"Sa¤lam ilkeler" genel olarak aç›k ve istikrarl›, bir baflka deyiflle de¤iflmez
ya da vazgeçilmez ilkeleri ifade etmektedir.

Konu, 5'i sanayi ve 4'ü hizmet sektöründen olmak üzere toplam 9 ifl-
letme taraf›ndan ele al›nm›flt›r.

"Sa¤lam ilkeler" fleklinde kullan›lan kavram, bir bankaya göre "güve-
nin esas›"n› oluflturmaktad›r. Bir holding 1999 Faaliyet Raporu sunufl k›s-
m›nda, ilkelerinden vazgeçmeyece¤i taahhüdünde bulunmaktad›r. 

4.3.2.7. Toplumsal Yaklafl›mlara ‹liflkin Bulgular

Yönetim ifllevi içinde incelenen ve "toplumsal yaklafl›mlar" ad› alt›nda
toplanan ifadeler, ‹MKB'de ifllem gören iflletmelerin topluma karfl› sorum-
luluklar›n› içermektedir. Etik kapsamda de¤erlendirilen ifadeler genel ola-
rak 6 bafll›kta toplanmaktad›r. Bunlar:

1. Topluma katk›,
2. Sosyal ve kültürel faaliyetler,
3. Yasalara uyma,
4. Memleket sevgisi,
5. Geleneklere uyma,
6. Devlet ile iyi iliflki kurma, fleklindedir.
Ayr›ca, iflletmelerin tedarikçiler ile olan iliflkilerine ait etik kapsaml›

ifadeler de, ‹MKB'de ifllem gören iflletmelerin sektörel ve co¤rafi yayg›n-
l›¤› dikkate al›n›p, toplumsal yaklafl›mlar içinde de¤erlendirmeye al›nm›fl-
t›r.

Belirtilen konular kapsam›nda, "topluma katk›"y› 68 (%35.4), "sosyal
ve kültürel faaliyetler"i 49 (%25.5), "yasalara uyma"y› 38 (%19.8), "eko-
nomiye güç katma"y› 36 (%18.8), "memleket sevgisi"ni 29 (%15.1), "ge-
leneklere uyma"y› 23 (%12.0), "devlet ile iyi iliflki"yi 7 (%3.6) ve tedarik-
çilerin tatmini konusunu 12 (%6.3) iflletme yaz›l› ve resmi aç›klamalar›n-
da belirtmektedir. Tablo 42'de, toplumsal yaklafl›m alanlar›na göre etik
kapsaml› ifadelerin da¤›l›m› verilmektedir.
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Tablo 42: Toplumsal Yaklafl›m Alanlar›na Göre Etik Kapsaml› ‹fadelerin

Da¤›l›m› 

4.3.2.7.1. Topluma Katk›

Topluma katk› getirme anlam›nda afla¤›daki yap›lardaki ifadelerin olufltu-
ruldu¤u tespit edilmektedir: "Ülke ekonomisine katk›", "toplumun yaflam
standartlar›n› yükseltme", "memlekete ve insanl›¤a hizmet", "toplumun
geliflmesine katk› getirme", "Türk toplumuna güç katmay› hedef alma" ve
"yüksek düzeyde de¤er yaratma".

Tablo 43'de yukar›da belirtilen ifadelerin iflletmeler taraf›ndan kulla-
n›lma s›kl›¤› verilmektedir. Buna göre, "Ülke ekonomisine katk›" 31 (%
45.6), "toplumun yaflam standartlar›n› yükseltme" ve "memlekete ve in-
sanl›¤a hizmet" 12'fler (%17.6) iflletme taraf›ndan ele al›nmaktad›r.

Topluma katk› getirmeye yönelik ifadelerin, 43'ü felsefe (%43.4), 19'u
faaliyet grubu (%25.7) dokümanlar›nda bulunmaktad›r. 6 iflletme ise, ya-
z›l› doküman› bulunmad›¤›n› belirtti¤i halde, ba¤l› bulundu¤u holdingle-
rin vizyon, misyon ya da de¤er aç›klamalar›nda bulundu¤u için de¤erlen-
dirmeye ilave edilmifltir. Böylelikle 50'si sanayi ve 18'i hizmet olmak üze-
re toplam 68 iflletme topluma katk› getirme yönünde aç›klama yapmakta-
d›r. Alt sektörler bak›m›ndan dokuma ve g›da sektörleri bafl› çekmektedir.

Tablo 43: Topluma Katk›ya Yönelik ‹fadeler

75
‹fl Eti¤i ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda ‹fllem Gören ‹flletmelerin Yaz›l› ve 
Resmi Aç›klamalar›ndaki Etik ‹çeriklerin Tespitine Yönelik Bir Araflt›rma

ET‹K ALANLAR ‹fade var Yüzde ‹fade yok Yüzde
(%) (%)

Topluma katk› 68 35.4 124 64.6
Sosyal-kültürel faaliyetler 49 25.5 143 74.5
Yasalara uyma 38 19.8 154 80.2
Memleket sevgisi 29 15.1 163 84.9
Geleneklere uyma 23 12.0 169 88.0
Devlet ile iyi iliflki 7 3.6 185 96.4
Tedarikçilerin tatmini 12 6.3 180 64.7

ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• Ülke ekonomisine katk› 31 45.6
• Toplumun yaflam standartlar›n› yükseltme 12 17.6
• Memlekete ve insanl›¤a hizmet 12 17.6
• Toplumun geliflmesine katk› getirme 6 8.8
• Di¤er 7 10.4

TOPLAM 68 100.0



Örne¤in, bir grup hedeflerini aç›klarken, "Türk ekonomisine güç kat-
may› hedef al›r›z"; bir firma kendisine yön veren ilkeler içinde, "Sosyal
fayda: Toplumun geliflmesi, yaflam standard›n›n yükselmesi, ülkemizin
haketti¤i yere gelebilmesinde kendini sorumlu görmek ve bu bilinçle üre-
tim faaliyetlerine yön vermek"; yine bir firman›n faaliyet raporlar›nda,
"D›fl pazara yönelerek ülke ekonomisine yapt›¤›m›z katk› artacakt›r"; bir
holdingin 3 temel amac›nda, "ailemize, memleketimize ve insanl›¤a hiz-
met" ifadelerini kullanmaktad›r. Ayr›ca, baz› firmalar vergi rekortmenlik-
lerinden söz etmektedir. 

4.3.2.7.2. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Sosyal ve kültürel faaliyetler oldukça yayg›n bir alanda ele al›nd›¤› halde
ifadeler genel yaklafl›mlar› içermektedir. Bunlar: "Kültür ve sanat yaflam›-
na katk› getirme", "e¤itim ve sa¤l›k alanlar›nda hay›rlar yapma", "genel
olarak sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunma", "kültürel miras› koruma"
ve "spora yönelik sponsorluklarda bulunma" fleklindedir.

‹flletmelerin dokümanlar› içinde en s›k rastlanan ifadeler Tablo 44'de
verildi¤i gibi, 27 (% 55.1) iflletme ile "kültür ve sanat yaflam›na katk› ge-
tirme" ve 9 (% 18.4) iflletme ile "e¤itim ve sa¤l›k alanlar›nda hay›rlar yap-
ma" konusundad›r.

Tablo 44: Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Yönelik ‹fadeler

Yukar›da verilen ifadeler, 3'ü ba¤l› bulunduklar› holdingler nedeniyle
olmak üzere toplam 49 iflletme taraf›ndan ele al›nmaktad›r. Bu iflletmele-
rin 29'u (%34.5 felsefe grubu içinde) felsefe, 17'si (%23.3 faaliyet grubu
içinde) faaliyet grubu içinde konuya yer vermektedir. Sektörel da¤›l›ma
bak›ld›¤›nda 32 (%22.4) sanayi ve 17 (%34.7) hizmet sektörü iflletmesi
görülmektedir. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin anlaml› olarak
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• Kültür ve sanat yaflam›na katk› getirme 27 55.1
• E¤itim ve sa¤l›k alanlar›nda hay›rlar yapma 9 18.4
• Genel olarak sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunma 3 6.1
• Kültürel miras› koruma 3 6.1
• Spora yönelik sponsorluklarda bulunma 3 6.1
• Di¤er 4 8.2

TOPLAM 49 100.0



(p=0.01076≤0.05, %95, sd.1) hizmet sektörü taraf›ndan ele ald›¤› görül-
mektedir. Hizmet sektörünün kendi da¤›l›m› içinde, bankac›l›k (5), yat›-
r›m (4), holding (4) ve sigorta (3) sektörleri; sanayi sektöründe de, çimen-
to (5), birac›l›k (5) ve dokuma (5) sektörleri öncelikli olarak yer almakta-
d›r.

Bu kapsamda; baz› firmalar ülkenin kültürel ve sanatsal miras›n› koru-
du¤unu; kültür, sanata, e¤itime, bilime ve spora katk› yapt›¤›n›; baz›lar›
ise, özellikle bölge halk›na önemli katk›lar getirdi¤ini; bir flirketler grubu
ise, hay›r faaliyetlerini kurumsallaflt›ran bir flirket oldu¤unu aç›klamakta-
d›r.

4.3.2.7.3. Yasalara Uyma

‹flletmelerin yasalara uyumu tamam›yla etik kapsamda ele al›nmaktad›r.
Toplumun iflletmelerden beklentisi öncelikle yasalara uymas›d›r. ‹flletme-
lerin, yasalara uymak bir zorunluluk halinde görülse bile, yasalara uyaca-
¤› yönünde taahhütte bulunmas›, bir ilkeye iflaret etmesi yönüyle etik kap-
saml›d›r. 

Bu alanda iflletmelerin ifadeleri, ayn› yönde ortaya ç›kmaktad›r. Bun-
lar: "Yasalara uygun davranmak" ve "Hukuk devletine inanmak"t›r. Yasa-
lara uygun davranaca¤›n› dokümanlar›nda ifade eden 35 (%92.1) ve hu-
kuk devletine inand›¤›n› belirten 3 (% 7.9) iflletme vard›r. Tablo 45'de il-
gili da¤›l›m verilmektedir.

Tablo 45: Yasalara Uymaya Yönelik ‹fadeler

Yasalara uyaca¤›n› dile getiren 30'u sanayi sektöründe olmak üzere 38
iflletme bulunmaktad›r. 5 iflletme ise, ba¤l› bulunduklar› holdinglerin aç›k-
lamalar› nedeniyle, bu kapsamda say›lm›fllard›r. Yasalara uyma konusu
anlaml› olarak (p=0.00257) 26 iflletme ile felsefe grubunda (%31.0) ele
al›nmaktad›r. 9 iflletme ise konuya faaliyet raporlar› (%12.3) içinde yer
vermektedir. Örne¤in; baz› holdingler yasalara uygun davranmay›; bir ba-
s›n kuruluflu da "anayasam›z" dedi¤i maddelerin içinde hukuk devletine
inand›¤›n› belirtmektedir. 
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• Yasalara uygun davranmak 35 92.1
• Hukuk devletine inanmak 3 7.9

TOPLAM 38 100.0



4.3.2.7.4. Memleket Sevgisi

Memleket sevgisine yönelik ifadeler genel olarak flu flekildedir: "Türki-
ye'ye hizmeti kutsal bilme", "memleket ve millet için çal›flma" ve "Türki-
ye'yi ve Cumhuriyeti sevme". 

Tablo 46'de dokümanlarda yer verilen ve belirtilen ifadeleri kullanan
iflletmelerin say›lar› aç›klanmaktad›r. "Türkiye'ye hizmeti kutsal bilme"
ifadesi 24 iflletme (% 82.8) taraf›ndan en çok kullan›lan ifadedir.

Tablo 46: Memleket Sevgisine Yönelik ‹fadeler

Memleket sevgisi konusunu dokümanlar›nda iflleyen toplam 29 ifllet-
me bulunmaktad›r. Bunlar›n 15'i vizyon, misyon ya da de¤erleri içinde
konuya yer verirken 11 iflletme faaliyet raporlar›nda konuya de¤inmekte-
dir. 3 iflletme ise, ba¤l› bulunduklar› holdingler nedeniyle toplama dahil
edilmifllerdir. 29 iflletmenin 21'i sanayi ve 8'i hizmet sektöründedir.

Memleket sevgisi üzerine aç›klama yapan iflletmelerin genellikle hol-
dingler (6) oldu¤u görülmektedir. Örne¤in; bir holding, "Bu topraklardan
ald›klar›m›z›, bu topraklara verece¤iz", bir di¤eri, "Memleketimiz, mille-
timiz ve dinimiz için çal›fl›yoruz"; "Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmeti en
kutsal görev biliyoruz" ifadelerini kullanmaktad›r.

4.3.2.7.5. Geleneklere Uyma

Geleneklere uyma, iflletmelerin faaliyetlerini yürüttü¤ü bölgelerdeki hal-
k›n gelenek-göreneklerine uymay› iflaret etmektedir. Bu yöndeki ifadeleri
genel olarak, toplumsal de¤erlere ba¤l› kal›naca¤› yönünde bulunmakta-
d›r.

Bu kapsamda de¤erlendirilen ifadelerin yap›s› ve da¤›l›m› Tablo 47'de
verilmektedir. Dokümanlardan ç›kar›lan ortak ifadeler flunlard›r: "Milli ve
manevi de¤erlere sayg›l› olma", "Ulusal kültüre karfl› duyarl› olma" ve
"Dini de¤erler için çal›flma". "Milli ve manevi de¤erlere sayg›l› olma" ko-
nusu 7 (%30.4) iflletme taraf›ndan ele al›nmaktad›r. Daha sonra ise, "Ulu-
sal kültüre karfl› duyarl› olma" ifadesi 6 (% 26.1) ve "Dini de¤erler için
çal›flma" ifadesi 4 (% 17.4) iflletme taraf›ndan kullan›lmaktad›r. 
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• Türkiye'ye hizmeti kutsal bilme 24 82.8
• Memleket ve millet için çal›flma 4 13.8
• Türkiye'yi ve Cumhuriyeti sevme 1 3.4

TOPLAM 29 100.0



Tablo 47: Geleneklere Uymaya Yönelik ‹fadeler

Tablo 47'de görüldü¤ü gibi, geleneklere uyma yönünde taahhütte bulu-
nan 23 iflletme bulunmaktad›r. Bunlar›n 17'si (11.9) sanayi ve 6's› (%12.2)
hizmet sektöründedir. Konu, 11 felsefe grubu doküman ve 9 faaliyet rapo-
runda yer almaktad›r. Örne¤in; bir grup de¤erleri içinde, "...milli ve ma-
nevi de¤erlere, örf ve adetlere sayg›l› olmay› bir görev biliyoruz" fleklin-
de aç›klama yapmaktad›r.

4.3.2.7.6. Devlet ile ‹liflkiler

Araflt›rma yap›lan iflletmelerin, devlet ile iliflkilerindeki ilkelerini ortaya
koyan dört farkl› ifadesi bulunmaktad›r. Bunlar; "Devlete karfl› olanlara
karfl› olma", "devlet ile iyi iliflkiler kurma", "devlete sayg›l› olma" ve "ka-
mu otoritesine faydal› olma" fleklindedir.

"Devlete karfl› olanlara karfl› olma" ifadesi, bir holding genel merkezi
taraf›ndan yap›lan bir aç›klama oldu¤u için ‹MKB'de ifllem gören 4 flirke-
ti için de geçerli bir ifade olarak de¤erlendirilmifltir. Dolay›s›yla Tablo
48'de verildi¤i gibi, frekans› dört olarak iflleme al›nm›flt›r. Di¤er ifadelere
de 1'er defa rastlan›lmaktad›r. 

Tablo 48: Devlet ile ‹liflkilere Yönelik ‹fadeler

Devlet ile iyi iliflkileri iflleyen 4'ü sanayi ve 3'ü hizmet olmak üzere 7
iflletme bulunmaktad›r. ‹flletmelerin 5 tanesi konuya faaliyet raporlar› için-
de yer vermektedir. Örne¤in; bir banka, "üretece¤imiz rasyonel fikirlerle,
kamu otoritesine faydal› olman›n yollar›n› aramal›y›z" demektedir. Bir
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• Milli ve manevi de¤erlere sayg›l› olma 7 30.4
• Ulusal kültüre karfl› duyarl› olma 6 26.1
• Dini de¤erler için çal›flma 4 17.4
• Di¤er 6 26.1

TOPLAM 23 100.0

ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• Devlete karfl› olanlara karfl› olma 4 57.1
• Devlet ile iyi iliflkiler kurma 1 14.3
• Devlete sayg›l› olma 1 14.3
• Kamu otoritesine faydal› olma 1 14.3

TOPLAM 7 100.0



grup bünyesinde bulunan flirket ise de¤erleri aras›nda, "Toplum ve devlet
ile iyi iliflkilere önem veriyoruz" ifadesine yer vermektedir.

4.3.2.7.7. Tedarikçilerin Tatmini

Tedarikçiler, iflletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmek için mal ve hizmet
sat›n ald›¤› iflletmeleri tan›mlamaktad›r. ‹flletmelerin tedarikçilerine karfl›
çeflitli sorumluluklar› bulunmaktad›r. Tedarikçilere iliflkin ortaya konan il-
ke ve prensipler de etik kapsaml› olarak de¤erlendirilmektedir. 

‹flletmelerin tedarikçileri ile olan iliflkileri ayr› bir s›n›fland›rma gerek-
tirdi¤i halde, konunun az say›da iflletme (12) taraf›ndan ele al›nmas› ve ifl-
letmelerin toplumsal yaklafl›mlar›n›n içinde de¤erlendirilmesinin sorun
yaratmayaca¤› düflüncesiyle, konu bu bölümde ele al›nm›flt›r.

Tedarikçilere yönelik ortaya koyan ifadeler, Tablo 49'da görüldü¤ü gi-
bi, "tedarikçilerin tatmini", "tedarikçilerle iflbirli¤i içinde olma", "tedarik-
çilerle bir bütün olma", "tedarikçileri yönlendirme", "tedarikçilerle ortak
menfaati gerçeklefltirme" ve "tedarikçilerle iyi iliflkiler kurma" fleklinde
ortaya ç›kmaktad›r. "Tedarikçilerin tatmini" 4 (% 33.3) ve "tedarikçilerle
iflbirli¤i içinde olma" 2 ( % 16.7) iflletme taraf›ndan ele al›nmaktad›r. Di-
¤er ifadelerin her biri ayr› olarak dikkate al›nm›flt›r.

Tablo 49: Tedarikçilerin Tatminine Yönelik ‹fadeler

Tedarikçilere yönelik 12 iflletmede ifade bulunmakta ve ifadelerin ta-
mam› sanayi iflletmelerince ortaya konmaktad›r. Konuya, 12 iflletme için-
den 10'u felsefe ve 2'si faaliyet raporlar›nda yer vermektedir.   

4.3.3. Etik Kapsaml› ‹fadelerin Demografik Özelliklerle ‹liflkilendirilmesi

‹MKB'de ifllem gören iflletmelerin etik kapsam›nda yapt›klar› aç›klamalar
ile belirlenen demografik özellikleri aras›ndaki iliflkiler araflt›r›lm›flt›r.

Buna göre; iflletmelerin kurulufl y›llar›, personel say›lar› ve piyasa de-
¤erleri dikkate al›nm›flt›r. Ayr›ca iflletmelerin ISO belgesine sahip olmas›-
n›n etik kapsam›nda yapt›klar› aç›klamalar› etkileyip etkilemedi¤i tespit
edilmifltir.
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ET‹K KAPSAMLI ‹FADELER ‹fll. say›s› Yüzde (%)

• Tedarikçilerin tatmini 4 33.3
• Tedarikçilerle iflbirli¤i içinde olma 2 16.7
• Di¤er 6 50.0

TOPLAM 12 100.0



Bu kapsamda 36 alanda s›n›fland›r›lm›fl etik ifadeler ile kurulufl y›lla-
r›, personel say›lar›, piyasa de¤eri ve ISO belgeleri aras›nda iliflkileri ana-
liz etmek amac›yla %95 anlaml›l›k düzeyinde Pearson korelasyon testi
kullan›lm›flt›r.

Tablo 50'de yap›lan analiz sonucunda aranan iliflkilere yönelik elde
edilen Pearson korelasyon katsay›s› ve anlaml›l›k düzeylerine iliflkin so-
nuçlar verilmektedir. Ayr›ca, demografik özelliklerin alt›nda testin uygu-
land›¤› iflletme say›s› görülmektedir. Araflt›rmada toplam 192 iflletmenin
çeflitli dokümanlar› de¤erlendirildi¤i halde, ilgili iflletmelerin demografik
özelliklerine iliflkin bilgilerin tamam› elde edilememifltir. Dolay›s›yla N
say›s›, dökümanlar› incelenen ve demografik özellikleri elde edilen ifllet-
me say›s›n› göstermektedir.

Analiz yap›l›rken %95 güven düzeyi kabul edildi¤i için Tablo 50'de
p<0,05 sonuçlar› kabul, p>0,05 sonuçlar› reddedilmifltir.

Anlaml› olarak bulunan iliflkiler Tablo 50'de koyu renk ile gösterilmek-
tedir. Bu sonuçlara ilave olarak anlaml› bulunan iliflkilerin yönü ve gücü-
nü de¤erlendirmek için de Pearson katsay›s›na bak›lm›flt›r.

Daha önce aç›kland›¤› gibi, iflletmelerin ifllevlerine göre de¤erlendiri-
len etik kapsaml› 36 alana yönelik aç›klamalar› vard›r. Söz konusu 36 alan
iflletmelerin yap›sal özellikleri ile karfl›laflt›r›lm›flt›r.

Karfl›laflt›rma sonucu anlaml› ç›kan sonuçlar afla¤›da verilmektedir.
Buna göre;
• ‹flletmelerin kurulufl y›llar› ile; 

1. ‹nsana sayg›, 
• Personel say›lar› ile; 

1. ‹flgörenlerin tatmini, 
2.  Geri kazan›m,
3.  Çevre bilincinin art›r›lmas›,

• Piyasa de¤erleri ile; 
1. Kaliteli üretim, 
2. Ürün güvenilirli¤i,
3. ‹flgörenlerin tatmini,
3.  fieffafl›k,
4.  Yasalara uyma, 
5.  Memleket sevgisi, 
6.  Geleneklere uyma,

• ISO belgeleri ile;
1. Firesiz/s›f›r hatal› üretim, 

2. Da¤›t›m ve sat›fl sonras› hizmet, 
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3.  Sendikal iliflkiler (-), 
4.  Çevre bilincinin art›r›lmas›,
5.  ‹nsana sayg› (-),
6.  Güvenilirlik (-),
7.  Topluma katk›,
8.  Tedarikçilerin tatmini,

aras›nda anlaml› iliflki oldu¤u sonucu ortaya ç›kmaktad›r.

Tablo 50: ‹MKB'de ‹fllem Gören ‹flletmelerin Demografik Özellikleri ile

Etik ‹çeri¤i Olan Aç›klamalar› Aras›ndaki ‹liflkilerin Korelasyon

Katsay›lar› ve Anlaml›l›k Düzeyleri
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Kurulufl Y›llar› Personel Say›lar› Piyasa De¤erleri ISO Belgeleri

(N=177) (N=149) (N=181) (N=192)

Pearson Pearson Pearson Pearson
katsay›s›, katsay›s›, katsay›s›, katsay›s›,
anlaml›l›k anlaml›l›k anlaml›l›k anlaml›l›k

düzeyi düzeyi düzeyi düzeyi
Kaliteli üretim -,075 ,062 ,186* ,046

,320 ,454 ,012 ,531
Ürün güvenilirli¤i ,003 ,001 ,143* ,121

,964 ,989 ,050 ,095
Firesiz/S›f›r hatal› üretim -,040 ,048 -,027 ,147*

,520 ,565 ,554 ,042

Müflteri memnuniyeti -,039 ,124 -,021 ,097
,608 ,133 ,780 ,181

Müflteri ile iletiflim -,012 -,070 -,082 ,060
,872 ,395 ,272 ,408

Tüketicinin bilinçlendirilmesi ,030 ,019 -,005 ,089
,692 ,815 ,949 ,220

Da¤›t›m ve sat›fl sonras› hizmet -,055 ,079 -,017 ,139*

,465 ,337 ,818 ,051

Sermayedarlara düzenli/doyurucu kâr ,055 -,031 -,021 -,003
,464 ,708 ,781 ,970

Sermayedarlara dürüst ve adil olma ,015 ,079 -,031 ,033
,847 ,335 ,679 ,648

‹flletmelerin Demografik Özellikleri
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Kurulufl Y›llar› Personel Say›lar› Piyasa De¤erleri ISO Belgeleri

(N=177) (N=149) (N=181) (N=192)

Pearson Pearson Pearson Pearson
katsay›s›, katsay›s›, katsay›s›, katsay›s›,
anlaml›l›k anlaml›l›k anlaml›l›k anlaml›l›k

düzeyi düzeyi düzeyi düzeyi
Etkin/düflük maliyetli üretim ,032 -,072 ,044 ,064

,668 ,382 ,555 ,375
‹flgörenlere de¤er verme ,012 -,046 -,012 -,076

,873 ,580 ,872 ,292
Mutlu ve sa¤l›kl› ortam yaratma ,056 -,116  -,067 -,095

,462 ,160 ,368 ,192
‹flgörenlerin e¤itimi -,017 ,003 ,130 -,008

,822 ,973 ,080 ,914
‹flgörenlerin tatmini -,066 ,167* ,205* ,091

,384 ,042 ,006 ,210
‹flgörenlerle iletiflim -,062 ,002 ,053 ,017

,414 ,985 ,475 ,811
‹flgörenlerin kariyer olanaklar› -,028 -,118 ,032 -,085

,711 ,153 ,664 ,240
‹flgörenlerin maddi imkanlar› ,109 -,046 -,039 -,132

,147 ,578 ,603 ,068
‹flgörenler aras› dayan›flma ,041 -,086 ,003 -,029

,588 ,296 ,968 ,687
Sendikal iliflkiler ,041 -,089 -,017 -,146*

,592 ,281 ,818 ,043

Çevre ve do¤ay› koruma -,053 ,057 ,080 ,119
,488 ,491 ,286 ,100

Geri kazan›m -,047 ,303* ,029 ,063
,538 ,000 ,700 ,386

Çevre bilincinin art›r›lmas› -,032 ,184* ,031 ,142*

,672 ,024 ,681 ,049

Ahlâki de¤erlere sahip olma -,061 -,048 ,099 ,013
,418 ,557 ,184 ,863

fieffafl›k -,011 ,000 ,193* -,047
,880 ,995 ,009 ,519

‹flletmelerin Demografik Özellikleri



Kurulufl Y›llar› Personel Say›lar› Piyasa De¤erleri ISO Belgeleri

(N=177) (N=149) (N=181) (N=192)

Pearson Pearson Pearson Pearson
katsay›s›, katsay›s›, katsay›s›, katsay›s›,
anlaml›l›k anlaml›l›k anlaml›l›k anlaml›l›k

düzeyi düzeyi düzeyi düzeyi
Dürüstlük -,003 -,082 ,033 -,059

,972 ,318 ,660 ,419
‹nsana sayg› ,156* -,135 -,039 -,158*

,038 ,101 ,602 ,029

Güvenilirlik -,025 -,142 -,004 -,150*

,745 ,084 ,958 ,038

Sayg›nl›k -,048 -,018 ,104 -,029
,523 ,825 ,165 ,687

‹lkelerde sa¤laml›k ,065 ,001 ,137 -,024
,392 ,988 ,065 ,745

Topluma katk› -,052 ,058 ,133 ,144*

,495 ,482 ,075 ,047

Sosyal ve kültürel faaliyetler -,141 ,115 ,141 -,021
,062 ,161 ,058 ,774

Yasalara uyma -,033 -,004 ,178* ,129
,660 ,959 ,016 ,075

Memleket sevgisi ,034 -,030 ,169* -,087
,649 ,719 ,023 ,228

Geleneklere uyma ,085 -,001 ,168* -,033
,261 ,990 ,024 ,648

Devlet ile iliflkiler ,105 ,013 -,036 -,067
,166 ,874 ,630 ,353

Tedarikçilerin tatmini ,049 ,135 -,029 ,158*

,518 ,100 ,702 ,028

84 Ali Hal›c›

4.4. Araflt›rma Bulgular›n›n De¤erlendirilmesi

Araflt›rma sonuçlar›, sunum s›ras›na göre 6 temel iflletme ifllevi kapsam›n-
da de¤erlendirilmektedir. Bunlar, üretim, pazarlama, finansman, insan
kaynaklar›, çevre koruma ve genel örgütsel ilkeler ve toplumsal yaklafl›m-
lar olarak ikiye ayr›lan genel ifllev olarak yönetimdir. 

‹flletmelerin Demografik Özellikleri

* p ≤0.05



85
‹fl Eti¤i ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda ‹fllem Gören ‹flletmelerin Yaz›l› ve 
Resmi Aç›klamalar›ndaki Etik ‹çeriklerin Tespitine Yönelik Bir Araflt›rma

4.4.1. Üretim ‹fllevine ‹liflkin De¤erlendirmeler

Üretim ifllevine yönelik etik kapsaml› ifadeler: kaliteli üretim, ürün gü-
venli¤i ve firesiz üretimdir.

Kaliteli üretim konusunda aç›klamalar› olan ve araflt›rma kapsam›nda
de¤erlendirilen toplam 73 iflletme içinden 46'u (%63.01) "kaliteli üretim"
konusuna felsefe grubu dokümanlarda yer vermektedir. Bu iflletmelerin
vizyon, misyon aç›klamalar›nda ya da iflletme de¤erlerinde kaliteli hizmet
ya da ürün konusuna önemli olarak yer verdi¤ini göstermektedir. Kaliteli
üretim, ‹MKB'de ifllem gören iflletmelerde üzerinde en fazla durulan ko-
nudur.

‹flletmelerin sektörel yap›lar› kaliteli üretim yaklafl›mlar›nda farkl›l›k
yaratmamaktad›r. Ancak, hizmet iflletmelerinde "kaliteli ürün" kavram›
daha çok "en iyi" ya da "yüksek" ifadeleri ile sanayi iflletmelerinde ise ya-
l›n olarak kullan›lmaktad›r. Hizmet iflletmeleri, hizmet üretiminin soyut
olma özelli¤inden dolay› kaliteli hizmeti "en iyi" ve "daha iyi" kavramla-
r› ile desteklemektedirler (%77.7).

‹ster sanayi ister hizmet iflletmesi olsun kaliteli üretim, üretim faaliyet-
lerine yönelik bir ilkeye iflaret etmektedir. ‹flletmeler üretimlerini bu ilke-
ye göre sürdürecekleri taahhüdünde bulunmakta ve tüketicilere yönelik
bir sorumlulu¤a iflaret etmektedirler. Bu nedenle, kaliteli ürün ya da hiz-
met sunmak ve bunu sürekli iyilefltirmek iflletmelerin etik sorumlulu¤u
kapsam›ndad›r.

Firesiz ve s›f›r hatal› üretim, kaynaklar›n etkin kullan›m› yönüyle
önemlidir. Bu durum hem iflletme hem de ulusal sermaye aç›s›ndan de¤er-
lendirilmelidir. Kaynak kullan›m›n›, zaman ve hammadde kayb›n› s›f›ra
indirecek düzeye getirmek ya da üretimi "s›f›r hata" ile gerçeklefltirmek
hedefi iflletmelere yön veren ilkelerdir. Bu hedefler iflletmelerde verimli-
lik, ulusal ekonomide ise katma de¤er yaratacakt›r. 

Üretim ifllevi içinde ele al›nan firesiz ve s›f›r hatal› üretim, kaliteli üre-
timden sonra üzerinde en fazla durulan konudur. Özellikle sanayi iflletme-
leri taraf›ndan ele al›nd›¤› görülmektedir. Sanayi iflletmeleri ise, "firesiz
üretim" ifadelerini kullanarak üretim sürecindeki bir ilkeye iflaret etmek-
tedir.

Hizmet iflletmelerinde hizmetin özelliklerinden dolay› "firesiz üretim"
yerine "s›f›r hatal› üretim" ifadesi kullan›lmaktad›r. Ancak, hizmet ifllet-
meleri ürün güvenilirli¤inde oldu¤u gibi, s›f›r hatal› üretimde de ilgisiz
görülmektedir. Oysa, hizmet sektöründe, hizmetin en az hata ile ya da s›-
f›r hata ile üretimi hedef olmal›d›r. Hizmet iflletmeleri, hizmetlerini sat›n
alacaklara karfl› hata yapmayacaklar›n›n taahhüdünde bulunmal›d›rlar.
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Bu, iflletmelerin tüketicilere yönelik önemli bir sorumlulu¤udur.
‹flletmelerin üretimlerine yönelik son olarak de¤indikleri ortak konu

ürün güvenilirli¤idir. Güvenilir ve hijyen ürünler ya da hijyen flartlarda
üretimine yönelik sorumluluklar› ortaya konmaktad›r.

‹flletmelerin dikkate almas› gereken konular›n bafl›nda gelmesine ra¤-
men 192 iflletme içinde 14'ü bu konuya yaz›l› dokümanlar›nda yer ver-
mektedir. Özellikle insan sa¤l›¤› ile do¤rudan ilgisi olan g›da iflletmelerin-
de konu yeterli olarak ele al›nmamaktad›r. Oysa, g›da üretimi ya da pazar-
lamas› ile ilgili olan tüm iflletmelerin konuya vizyon, misyon aç›klamala-
r›nda yer vermesi beklenmektedir.

Ayn› flekilde hizmet iflletmelerinin de konuya oldukça uzak oldu¤u gö-
rülmektedir. Tüm iflletmeler içinde sadece bir banka "güvenilir hizmet"
konusunda bir ilkeyi ortaya koymaktad›r.

4.4.2. Pazarlama ‹fllevine ‹liflkin De¤erlendirmeler

Pazarlama ifllevi, müflteri memnuniyeti, müflteri ile iletiflim, tüketicinin bi-
linçlendirilmesi, da¤›t›m ve sat›fl sonras› hizmet yönüyle de¤erlendiril-
mektedir.

Müflteri memnuniyeti, ‹MKB'de ifllem gören iflletmelerin en çok kul-
land›¤› kavramlardan biridir. ‹flletmeler, müflteri memnuniyetini sa¤lad›k-
lar›n› ya da sa¤layacaklar›n›, en çok "müflteri velinimetimizdir" slogan› ile
ortaya  koymaktad›rlar. Türk ticaret hayat›nda vecizleflen bu ifade iflletme-
lerin tüketicilerine verdi¤i öneme iflaret etmektedir.

"Müflteri velinimetimizdir" ifadesinin son y›llardaki karfl›l›¤› "müflteri
tatmini", günümüzdeki karfl›l›¤› ise, "müflteri odakl›l›k" ya da "koflulsuz
müflteri mutlulu¤u"dur. Söz konusu kavramlar› sadece bir iflletme aç›k
olarak iflletme de¤erleri içinde tan›mlamaktad›r: "Müflteri isteklerinin da-
ima ön planda tutulmas›."

Müflteri memnuniyetini sa¤lama, öncelikli olarak iflletmelerin vizyon,
misyon aç›klamalar›nda kullan›lmaktad›r. En s›k kullan›lan kavram›n, fel-
sefe grubu dokümanlar›nda yer almas› konunun iflletme stratejileri bak›-
m›ndan önemini ortaya koymaktad›r.

Müflteri ile iletiflim konusu, müflteri ile sürekli etkileflim kapsam›nda
ele al›nmaktad›r. Pazarlama ifllevi içinde de¤erlendirilen ifadeler içinde
müflteri memnuniyetinden sonra müflteri ile iletiflim konusu gelmektedir.
Bu, konunun müflteri memnuniyeti içinde eritilmeyip, ayr› bir konu olarak
ortaya kondu¤unu göstermektedir. ‹flletmeler sürekli müflterilerle etkile-
flim içinde olaca¤›na çeflitli ifadelerle iflaret etmekte ve buna önemli dere-
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cede (%87.5) felsefe grubu dokümanlar›nda yer vermektedirler.
Müflterilerle iletiflim iflletme aç›s›ndan, özellikle müflterilerin ihtiyaçla-

r› ve isteklerinin tam ve do¤ru olarak belirlenmesi aç›s›ndan önemlidir.
Tüketiciler aç›s›ndan ise, sat›fl sonras› hizmetlerin verilmesi veya ürün ile
ilgili flikayetlerin yap›labilmesi kapsam›ndad›r. Konu, iflletmeler taraf›n-
dan müflterilerle iflbirli¤i yapma, onlara karfl› duyarl› olma kapsam›nda ele
al›nmaktad›r. Dolay›s›yla, iflletmelerin sorumlulu¤una iflaret eden etik
kapsaml› yönü söz konusudur.

‹letiflimde oldu¤u gibi, tüketicinin korunmas› kapsam›nda da iflletme-
lerin etik sorumluluklar› vard›r. Konu ‹MKB'de ifllem gören iflletmelerde
pazarlama ifllevi içinde üçüncü s›rada ifllenmektedir.

Tüketicinin korunmas› ya da bilinçlendirilmesi konusu özellikle g›da
iflletmelerinde ele al›nmaktad›r. 11 iflletmenin 7'si konuya dokümanlar›n-
da yer vermektedir. G›da sektöründeki tüm iflletmelerin konuya öncelikli
olarak yer vermesi beklenmektedir. Ancak, 7 iflletmenin yaklafl›m göster-
mesi olumlu bulunmaktad›r.

Hizmet sektörü, tüketicilerin bilinçlendirilmesi konusuna yeterince yer
vermemektedirler. Sadece sigorta iflletmelerinde konu ifllenmektedir. Bu
da daha ziyade bireylerin sigorta yapt›rmalar›n›n gere¤i konusundaki bi-
linçlendirmeye yöneliktir. Oysa tüketicinin ürün ya da hizmet ald›¤› za-
man, tüketici haklar› konusundaki bilgileri önemlidir. ‹flletmelerin bu bil-
gilerin tüketicilere aktar›lmas›n› sa¤lama sorumlulu¤u vard›r. Tüketicile-
rin, öncelikli olarak sat›n ald›klar› ürün konusunda bilgilendirilmesi ge-
rekmektedir. Tüketiciye ürünün tan›t›lmas›, içeri¤inin sunulmas› ve kul-
lanma klavuzlar›n›n bulunmas› gerekmektedir. Ayn› zamanda tüketici,
ürüne yönelik flikayeti oldu¤unda haklar›n›n kapsam› konusunda bilgilen-
dirilmeli ve bilinçlendirilmelidir. 

Müflterilere da¤›t›m ve sat›fl sonras›ndaki hizmetlerde kolayl›k getir-
mek konusu ise, 13 iflletme taraf›ndan ifllenmektedir. Konuya özellikle fa-
aliyet raporlar›nda yer verilmektedir. ‹flletmelerin vizyon, misyon aç›kla-
malar›nda konunun ele al›nmad›¤› tespit edilmektedir. Dolay›s›yla konu-
ya stratejik olarak yaklafl›lmad›¤› sonucu ortaya ç›kmaktad›r.

Müflterilere sat›fl sonras› kaliteli hizmet vermek, iflletmelerin müflteri
flikayetlerini karfl›lamalar› bak›m›ndan önemlidir. ‹flletmeler, tüketici flika-
yetlerini karfl›lamak için sat›fl sonras› hizmetlere a¤›rl›k verdi¤ini ifade et-
melidir. Ancak, konu müflteri ile iletiflimi konusunu iflleyen iflletmeler ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, anlaml› bir iliflkinin olmad›¤› görülmektedir. Bu da ifl-
letmelerin sat›fl öncesi ya da sat›fl s›ras›nda iletiflime daha çok önem ver-
di¤i sonucunu do¤urmaktad›r.
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4.4.3. Finansman ‹fllevine ‹liflkin De¤erlendirmeler

‹flletmelerin finansman ifllevine yönelik etik kapsamda üç temel konu be-
lirlenmifltir. Bunlar, sermayedarlara kâr sa¤lamak, sermayedarlara karfl›
dürüst/adil olmak ve etkin/düflük maliyetli üretim fleklindedir. Konular,
genellikle sermayedarlara yöneliktir. Çünkü, hem sermayedarlar iflletme
için kaynak sa¤lama hem de iflletmeler bu kaynaklar›n karfl›l›¤› olan hak-
lar›n› sermayedarlara sa¤lama sorumlulu¤undad›rlar.

‹MKB'de ifllem gören iflletmelerin hisselerini sat›n alan kifliler, bunun
karfl›l›¤› spekülatif beklentilerin d›fl›nda kâr elde etmek isteyeceklerdir.
Buna karfl›l›k iflletmeler de kâr etmek durumundad›rlar. Kâr elde etmek
ise, bir düzeni ve seviyeye iflaret etmelidir. Bir iflletmenin aç›klad›¤› gibi,
sürekli artan bir kâr oran› etik bulunmamaktad›r. Çünkü uzun dönemde
hem iflletmenin süreklili¤inin sa¤lanmas› hem de tüketicinin aldat›lmas›
aç›s›ndan olumsuz etkileri bulunmaktad›r.

‹flletmelerin konuya yaklafl›mlar›na bak›ld›¤›nda, en çok de¤inilen bir
konu olmakla beraber, önemli bir flekilde (%66.0) yal›n olarak kâr etme
fleklinde ifllendi¤i görülmektedir. Borsadaki iflletmelerin kârl›l›klar›n›
aç›klamalar›, hisselerine yönelik talebe etkisi yönüyle önemlidir. Ancak,
doküman› incelenen 108 iflletme, konuya hiç de¤inmemektedir. Konunun
ele al›nmamas›, hem yat›r›mc›lar hem de tüketiciler aç›s›ndan etik de¤il-
dir. Etik kapsamda beklenen, kârl›l›¤a iliflkin stratejilerin aç›k olarak orta-
ya konmas›d›r. Böylelikle iflletmenin her d›fl çevre unsuru iflletmenin yak-
lafl›mlar› hakk›nda bilgi sahibi olacakt›r. Sermayedarlar ise, beklentisi
olan doyurucu ve düzenli bir kâr›n karfl›lan›p karfl›lanmayaca¤›n› de¤er-
lendirebileceklerdir. Sermayedarlar aç›s›ndan düzenli ve doyurucu bir
kârl›l›k, iflletmelerin genel amaçlar›ndan biri olan -bir holdingin belirtti¤i
gibi- ortaklar›n sahip oldu¤u hisselerin de¤erini art›racakt›r. Konunun
önemine iflaret etmek için konu bafll›¤› da bu flekilde verilmifltir.

Etkin/düflük maliyetli üretim, finansman ifllevi içinde de¤erlendirilme-
ye al›nm›flt›r. Yöneticilerin, iflletme maliyetlerinin düflük tutulmas› için
çaba sarf etme sorumlulu¤u vard›r. ‹ster sanayi ister hizmet iflletmeleri ol-
sun maliyetlerin kontrol alt›nda tutulup, en uygun maliyet yap›s›n›n ger-
çeklefltirilmesi gerekmektedir. Konu tüketicileri de ilgilendirmektedir.
Ancak, bu durumun iflletmelerin süreklili¤i yönüyle ifl eti¤i kapsam›nda
finansman ifllevi içinde ele al›nmas› daha çok uygundur. Özellikle düflük
maliyetli finansal kaynaklara ulaflma etik bir sorumluluktur. Çünkü düflük
maliyetli ürünler, sat›n alabilme yönüyle tüketiciler ve dolay›s›yla ifl risk-
lerinin azalmas› yönüyle sermayedarlar için olumlu ç›karlar ifade etmek-
tedir.
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Finansman ifllevi içinde analiz edilen, iflletmelerin aç›klad›¤› üçüncü
konu, sermayedarlara karfl› dürüst ve adil olmaktad›r. Dürüst ve adil olma
her konuda oldu¤u gibi finansal konularda da etik kapsaml›d›r. Özellikle
borsada ifllem gören iflletmelerin mali yap›lar›n›n, mevcut ve potansiyel
yat›r›mc›lara rapor edilmesi konular› son derece önemlidir. Bu tür dokü-
manlarda büyük yat›r›mlar› etkileyebilecek bilgiler vard›r. Dolay›s›yla ifl-
letmeler, sermayedarlar›na karfl› dürüst ve adil olaca¤›n›n taahhüdünde
bulunmal›d›r. Buna karfl›n, sadece 8 iflletme dokümanlar›nda sermayedar-
lar›na karfl› dürüst ve adil olaca¤›n› ifade etmektedir. Sermayedarlar›n
haklar›n› gözetme, onlar›n güvenine lay›k olma ve adil ödeme yapma vb.
ifadelerle konu ifllenmektedir.

4.4.4. ‹nsan Kaynaklar› ‹fllevine ‹liflkin De¤erlendirmeler

‹nsan kaynaklar› ifllevi, iflgörenler ve de¤er verilmesi, mutlu ve sa¤l›kl› or-
tam yaratma, iflgörenlerin e¤itimi, iflgörenlerin tatmini, iflgörenlerle ileti-
flim, kariyer olanaklar›, maddi imkanlar, iflgörenler aras› dayan›flma ve
sendikal iliflkiler kapsam›nda de¤erlendirilmektedir.

‹flgörenlere de¤er verilmesi, yap›lan tüm s›n›fland›rmalar›n aras›nda en
çok ifllenen konudur. ‹nsan kaynaklar›na yönelik s›n›fland›rman›n yayg›n-
l›¤› da düflünüldü¤ünde konuya verilen önemin anlam› artmaktad›r. ‹fllet-
melerin bir k›sm› (%28.4) konu bafll›¤› ile ayn› ifadeleri kullanmaktad›r.
Bir k›sm› ise, onlara de¤er verdi¤ini gösteren farkl› ifadeler kullanmakta-
d›rlar. ‹flletmelerin ifadeleri önemli ölçüde (% 83.4) felsefe grubu dokü-
manlarda yer almaktad›r. ‹flletmelerin sektörel da¤›l›mlar› incelendi¤inde,
hizmet sektörünün konuya daha fazla yaklafl›m gösterdi¤i görülmektedir.
Bunun nedeni olarak, hizmet sektöründe insan unsurunun önemi gösteri-
lebilir. 

Çal›flmada incelenen tüm etik teorilerinin odak noktas›nda insan var-
d›r. Dolay›s›yla insan unsuruna de¤er vermeyen ya da dikkate almayan bir
yaklafl›m›n etik kapsamda olup olmad›¤›n› tart›flmak dahi mümkün de¤il-
dir.

‹flgörenlere insan olarak ve bireysel olarak de¤er verilmesinin yan›nda
ifl ortam›ndaki örgütsel iklimin ve fiziksel flartlar›nda etik yönü vard›r. ‹fl-
letmelerin, iflgörenlere mutlu ve sa¤l›kl› çal›flabilecekleri bir ortam yarat-
ma sorumlulu¤u vard›r.

Mutlu ve sa¤l›kl› ortam yaratma, ikinci öncelikte ifllenen konudur. Ko-
nu ile ilgili ifadeler yayg›n olarak ortaya ç›km›flt›r. "Çal›flanlara en iyi ve
en verimli çal›flmay› sa¤layacak ortamlar› ve mekanlar› yaratmak" ifade-
si etik olarak beklenen durumu çok iyi ortaya koymaktad›r. ‹nsan kaynak-
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lar› konusu, hizmet iflletmelerinin sanayi iflletmelerine göre daha fazla
yaklafl›m gösterdikleri nadir konulardan biridir. Bunun nedeni de hizme-
tin kendine has özelli¤inden kaynaklanmaktad›r. Hizmetin üretildi¤i yer-
de tüketilme yani eflzamanl›l›k özelli¤i, örgütsel iklimin ve fiziksel koflul-
lar›n tüketicileri de etkileme olas›l›¤›n› ortaya ç›karmaktad›r. Dolay›s›yla,
özellikle hizmet üreten iflletmelerde konu daha fazla dikkate al›nmak du-
rumundad›r.

‹flgörenlerin e¤itimi, iflletmelerin mevcut ay›r›mlar içinde üçüncü
önem verdi¤i bir konudur. ‹flletmeler, iflgörenlerinin e¤itimine verdikleri
önemi, onlar›n geliflimini ön planda tuttuklar›n› ifade ederek ortaya koy-
maktad›r. Sürekli kendisini yenileme f›rsat› bulan, böylelikle daha üstün
niteliklere sahip iflgören hem kendisine hem iflletmeye hem de topluma
faydal› olacakt›r. Konunun üç boyutlu yap›s› iflletmelerin sorumlulu¤unun
düzeyini de göstermektedir. 

E¤itim ile sektörel farkl›l›k aras›nda anlaml› bir iliflki bulunmaktad›r.
Baflka bir ifadeyle, iflletmenin sanayi ve hizmet sektörü olmas› e¤itime
dokümanlar›ndaki yaklafl›m› etkilemektedir. ‹MKB'de hizmet sektöründe
yer alan iflletmeler e¤itimin sanayi iflletmelerine göre anlaml› bir flekilde
daha çok üzerinde durmaktad›rlar. Bu durum yukar›da belirtildi¤i gibi, in-
san faktörünün hizmet sektöründeki öneminden kaynaklanmaktad›r.

Etik olarak iflgörenlerin tatmini, müflteri tatmini kadar önemlidir. An-
cak iflgörenlerin tatmini konusu, müflterilerin tatmini kadar iflletmeler ta-
raf›ndan dokümanlar›nda ifade edilmemektedir. ‹fadeler, önemli olarak
(%58.3) yal›n flekilde kullan›lmaktad›r. Hedef olarak çal›flanlar›n beklen-
tilerini aflma ifadesini kullanan 2 iflletme vard›r. Bu konuda etik kapsam-
da de¤erlendirilen en önemli ifade, iflgörenlerin memnuniyetini sa¤lama
ve sürekli art›rmad›r.

‹flgörenlerle iletiflim konusu 28 iflletme ile dördüncü önem s›ras›nda
bulunmaktad›r. Örgütlerde iletiflim gerek yaz›l› gerek sözlü olarak çeflitli
flekillerde ortaya ç›kmaktad›r. Etik aç›dan önemli olan, öncelikli olarak
iletiflimin iki yönde tam olarak gerçekleflmesidir. Daha sonra ise,  dürüst
ve aç›k olmas›d›r. Borsada ifllem gören iflletmelerin 22'si konuya, felsefe
grubu dokümanlar›nda yer vererek stratejik olarak yaklaflmaktad›r. 21.
yüzy›l›n enformasyon ça¤› olarak da tasvir edildi¤i düflünüldü¤ünde ko-
nuyu ele alan iflletme say›s›n›n önemli derecede yetersiz oldu¤unu söyle-
mek mümkündür.

‹flgörenlerin kariyer olanaklar› bulunmas› ve bu olanaklara yönelik f›r-
sat eflitli¤inin bulunmas› gerekmektedir. Konu çok az say›da iflletme (17)
taraf›ndan ele al›nmaktad›r. Ancak ele alan iflletmelerin tamam› vizyon,
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misyon veya iflletme de¤erleri içinde konuya yer vermektedir. ‹flletmele-
rin genellikle iflgörenlerine kariyerlerinde f›rsat eflitli¤ini sa¤lama yönün-
de ifadeleri bulunmaktad›r.

‹flgörenlerin maddi imkanlar› özellikle ülkemizde her alanda tart›fl›lan
ve çeflitli elefltirilere yol açan bir konudur. Genel olarak iflgörenlerin üre-
time katk›da bulundu¤u oranda üretimden pay almas› esas› dikkate al›n-
mal›d›r. Bu noktada hem iflgörenin tatmini hem de iflgörenler aras› da¤›-
l›m eflitsizli¤inin engellenmesi söz konusudur. Gerek ücretler gerekse sos-
yal yard›mlar iflgörenlerin hedefleri ile örgütün hedefleri aras›nda uyumlu
olmas› beklenmektedir. 

‹flgörenlerin maddi imkanlar›, iflletmelerin insan kaynaklar›na yönelik
etik kapsaml› ifadeleri içinde yedinci s›rada yer almaktad›r. Konuya
‹MKB'de ifllem gören hizmet sektöründeki iflletmeler daha fazla iflaret et-
mektedirler. Bu konuda da insan faktörünün hizmet iflletmelerindeki öne-
mi ortaya ç›kmaktad›r. 

‹flgörenler aras› dayan›flma, iletiflim ya da iflgören tatmininden farkl›
olarak örgütsel iklimin bir boyutunu yans›tmakla beraber örgütün yap› ve
iflleyifliyle de ilgilidir. ‹flgörenler aras› sayg›, sevgi ve iflbirli¤i ortam› ya-
rat›lmas›nda yönetimin sorumlulu¤u vard›r. Ayr›ca tak›m çal›flmas›na
a¤›rl›k veren iflletmelerin konuya daha ayr›nt›l› yaklaflmas› gerekmektedir.
Dokümanlar incelendi¤inde, tak›m çal›flmas›n› benimsedi¤ini aç›klayan
iflletmelerde dahi iflgörenler aras› dayan›flmaya önem verildi¤ine yönelik
ifadelere rastlan›lmamaktad›r. Konuya de¤inen iflletmelerin ço¤u, basit
olarak iflgörenler aras› iflbirli¤i üzerinde durdu¤unu ifade etmektedir. Oy-
sa, özellikle tak›m çal›flmas›n› benimseyen iflletmeler için, iflgörenler ara-
s› iflbirli¤i ve dayan›flma bir iflletme de¤eri olmal›d›r. Söz konusu iflletme-
lerin bir iflletme hariç tamam›n›n sanayi iflletmesi oldu¤u görülmektedir.
Dolay›s›yla, sanayi iflletmelerinin iflgörenler aras› dayan›flmaya daha çok
önem verdi¤i sonucu ortaya ç›kmaktad›r.

‹flletmelerin sendikalarla iliflkilerine yönelik etik kapsaml› aç›klamala-
r› son derece s›n›rl›d›r. Üç ayr› kurum konuya de¤inmektedir. Konunun
ele al›nmamas›n›n nedenleri sadece iflletmenin ya da yöneticilerinin sen-
dikalara bak›fl aç›s› içinde ele al›nmamal›d›r. Çeflitli ç›kar gruplar›n›n da,
sendikalar›n yap› ve iflleyifli konusunda farkl› düflünceleri vard›r. Sendika-
lar›n toplum üzerindeki olumlu imajlar› artt›¤› sürece, etkinlikleri de arta-
cakt›r. Bir flirketler grubunun ifade etti¤i gibi ifl bar›fl›n›n sa¤lanmas›nda
bu kurumlar›n etkinli¤i dikkate al›nmal›d›r. ‹fl bar›fl›n›n etik kapsamdaki
önemi düflünüldü¤ünde sendikalarla iliflkilerin gere¤i ortaya ç›kmaktad›r.
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4.4.5. Çevre Koruma ‹fllevine ‹liflkin De¤erlendirmeler

‹flletmelerin çevre koruma ifllevine yönelik ifadeleri üç temel ay›r›ma tabi
tutulmufltur. Asl›nda oluflturulan birinci ay›r›m olan "çevre ve do¤ay› ko-
ruma" çevre ile ilgili yaklafl›mlar›n genel çerçevesini ifade etmektedir.
Ancak, çevreyi koruman›n iki önemli boyutuna iflaret edebilmek için "ge-
ri kazan›m" ve "çevre bilincinin art›r›lmas›" ayr› bir da¤›l›m olarak de¤er-
lendirilmifltir.

Çevreyi ve do¤ay› korumaya yönelik ifadeler 39 iflletme taraf›ndan do-
kümanlarda ifllenmektedir. Konu genellikle insana ve çevreye sayg› ola-
rak aç›klanmaktad›r. Çevre Koruma Program› bulunan sadece 2 iflletme
vard›r. Sektörel farkl›laflmalar incelendi¤inde, sanayi sektörünün hizmet
sektöründen konuya daha çok yer verdi¤i görülmektedir. Bunlar içinde
dokuma, birac›l›k, otomotiv ve demir-çelik sektörleri bulunmaktad›r. Çev-
re koruma ifadelerine felsefe grubu dokümanlarda (%35.7) daha çok rast-
lanmaktad›r. 

‹flletmeler çevreye sayg›y› sadece üretim sürecinde ele almamal›d›rlar.
Çevreye sayg›, -bir mensucat firmas›n›n belirtti¤i gibi- müflterilerin ürün-
leri kullanma sürecinde de devam etmelidir. Ancak bir koruma ve kullan-
ma dengesi oldu¤u unutulmamal›d›r. Etiksel sorunlar çevre ile ilgili bö-
lümde belirtildi¤i gibi, özellikle bu dengelerin sa¤lanmas› konusunda ya-
flanmaktad›r.

Çevreyi koruma konusunda önemli bir boyut, sanayi iflletmeleri aç›s›n-
dan ele al›nmas› gereken geri kazan›m konusudur. Üretim at›klar›n›n çev-
reyi kirletmesinin önlenmesi yan›nda tekrar ekonomiye kazand›r›lmas› ifl-
letmelerin sorumlulu¤undad›r. 4 iflletme konunun önemine de¤inmektedir.
Ancak, bu iflletmelerin ikisinin faaliyet konusu zaten at›k iflleme ile ilgili-
dir. Bir firman›n, hurda ka¤›t ve di¤erinin, pet fliflelerin geri dönüflümü
kendileri için bir hammadde kayna¤›d›r. Bir baflka ifadeyle, ifllerinin bir
gere¤i olarak geri kazan›m konusunu vurgulamaktad›rlar. 

Ayn› flekilde iflletmelerin etik sorumluluklar› içinde olan di¤er bir ko-
nu da, çevre bilincinin art›r›lmas›na yönelik faaliyetlerde bulunmas›d›r.
Bu kapsamda iflletmeler sadece konumluk çevrelerine yönelik faaliyetler-
de de¤il genel olarak toplumun bu konudaki bilincini art›racak faaliyetler-
de de bulunmal› ya da bulunanlara destek olmal›d›r. ‹MKB'de bu yönde
yaklafl›mlar›n› ortaya koyan 4 iflletme vard›r.

4.4.6. Genel Örgütsel ‹lkelere ‹liflkin De¤erlendirmeler

Genel örgütsel ilkeler bafll›¤› alt›nda, her birey, meslek grubu ya da örgüt
için ortak say›labilecek genel ilkeler toplanm›flt›r. ‹MKB'de ifllem gören
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iflletmelerin yaz›l› dokümanlar›ndaki ifadeler dikkate al›narak s›nfland›r-
ma yap›ld›¤›nda toplam 7 temel ilke ortaya ç›kmaktad›r. Bunlar; ahlâki
de¤erlere sahip olma, fleffafl›k, dürüstlük, insana sayg›l› olma, güvenilir-
lik, sayg›nl›k ve ilkelerde sa¤laml›kt›r.

Bu çal›flman›n ortaya ç›k›fl noktas›, iflletmelerin ya da onlar› yöneten-
lerin bir tak›m ahlâki de¤erler ya da etik ilkelere sahip olmas›n›n gere¤i-
ni ortaya koymakt›r. Bununla birlikte, yöneticilerin bu de¤erleri etkin ola-
rak kullan›p kullanmad›¤› sorunu vard›. Ancak yap›lan ön çal›flma sonucu
iflletmelerin önemli bir k›sm›n›n belirtilen bafll›k alt›nda, bilinçli olarak
de¤erlerini ya da ilkelerini ortaya koymad›¤› görülmüfltür. 

Ancak görülmektedir ki, ‹MKB'de ifllem gören iflletmeler yönetimle-
rinde ahlâki de¤erlere iflaret etmektedirler. Konuya, belirtilen s›n›fland›r-
ma içinde öncelikli olarak yer verilmesi oldukça olumludur. ‹flletmelerin
ticari iliflkilerinde ahlâki de¤erlerin oluflmas›n› istemeleri, kendilerinin de
bu de¤erlere uyaca¤›n›n ölçüsü olarak kabul edilebilir. Asl›nda esas sorun
bu noktada bafllamaktad›r: "Hangi de¤erler?"

Dolay›s›yla, öncelikli olarak iflletmelerin uyaca¤›n› taahhüt etti¤i de-
¤erlerini yaz›l› ve resmi olarak aç›klamas› gerekmektedir.

‹MKB'de ifllem gören 278 iflletme içinde sadece bir banka "Etik ‹lke-
lerimiz" bafll›¤›nda bir kitapç›k haz›rlayarak iflgörenlerinin uymas›n› iste-
di¤i etik ilkeleri aç›k bir flekilde ve yaz›l› olarak ortaya koymufltur. ‹fllet-
melerin ahlâki ya da etik de¤erlere sahip oldu¤unu ve bunlara uygun dav-
rand›¤›n› aç›klamas› yeterli de¤ildir. ‹flletmelerin bu de¤erleri yaz›l› ve
resmi olarak kamuoyuna aç›klamalar› gerekmektedir.

fieffafl›k, ikinci olarak ifllenen bir konudur. Kavram daha önce belirtil-
di¤i gibi, iletiflimle ilgilidir. ‹flletme yöneticileri özellikle kendilerine yö-
nelik olumsuz elefltirilerden çekindikleri için fleffafl›k ya da aç›kl›k ilkesi-
ne ters düflecek davran›fllarda bulunabilmektedirler. ‹flletmeler konuya
fleffaf bir ortam yaratma fleklinde yaklafl›m göstermektedirler. Ancak, flef-
fafl›k -bir flirketin de belirtti¤i gibi- tüm paydafllara karfl› vazgeçilmez bir
ilke olmal›d›r. fieffafl›k ifadelerinin ikinci önemde ortaya ç›kmas›nda ise,
globalleflen ticari iliflkilerde ifl yapma f›rsatlar›n›n kaç›r›lmamas›n›n etki-
si vard›r. Ülkemizde de özellikle son y›llarda kamu sektörlerine yönelik
oluflan kamuoyu bask›s›n›n iflletmelerin de üzerlerine çevrilmesinin etkisi
söz konusudur.

Dürüstlük hem iflletmelerin hem de yöneticilerin yaflamlar›nda önemli
kavramlardan biridir. Genel olarak verilen sözlere ba¤l› kal›nmas›n› ifade
etmektedir. Bireylerin oldu¤u kadar iflletmelerin de verdi¤i sözlerde dur-
mas› beklenmektedir. ‹flletmelerin yaz›l› olarak bu taahhütte bulunmas›
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önemlidir. Toplam 22 iflletme bu taahhütte bulunmaktad›r. ‹flletmeler, dü-
rüst olduklar› ve dürüstlü¤ün bir de¤eri ya da ilkesi oldu¤u yönünde aç›k-
lama yapmaktad›rlar. ‹flletmelerin biri d›fl›nda tamam› konuya felsefe gru-
bu dokümanlar içinde yer vermektedir. Dolay›s›yla, dürüstlü¤ü ele alan ifl-
letmeler, konuyu bir iflletme stratejisi olarak tespit edip, misyon, vizyon
ya da de¤erleri içinde ifade etmektedir.

‹nsana sayg›, her fleyden önce insan oldu¤u için gereklidir. ‹flletmele-
rin etkisinde bulunan tüm insanlara karfl› sayg› gösterme sorumlulu¤u var-
d›r. Genel örgütsel ilkeler s›ralamas›nda dördüncü önemde ortaya ç›kmak-
tad›r. ‹flletmeler bu konuda özellikle topluma sayg›l› olma cümlesine yer
vermektedirler. ‹nsan faktörünün ön planda olmas› nedeniyle, hizmet ifl-
letmeleri nispeten konuyu dokümanlar›nda daha fazla ifllemektedirler. ‹fl-
letmeler içinde, bir flirketler grubu konu ile ilgili olarak, insanlar aras›nda
›rk, cinsiyet, inanç fark› gözetmedi¤i belirtmekte ve insan haklar› konu-
sunda önemli bir noktaya iflaret etmektedir.

Ticari iliflkiler artt›kça ve iliflkiler karmafl›klaflt›kça, "güven" kavram›-
n›n önemi artmaktad›r. ‹fl hayat›nda ve özellikle borsada ifllemlere kat›lan
taraflar›n karfl›l›kl› güvenleri hassas dengelere sahiptir. Güvenilir iflletme-
lerin varl›¤› güvene dayal› iliflkilerde güçlenmektedir. Konu, borsada ifl-
lem gören iflletmeler için oldukça hassas bir kavramd›r. Ancak, iflletmele-
rin bir k›sm›n›n (8 iflletme) yaklafl›mlar›, tüm çevresi ile güvene dayal› ifl-
birli¤i yapma iste¤ini yans›tmaktad›r. Di¤er k›sm› ise, vizyon, misyon ya
da de¤erlerini ortaya koyarken güvenilir bir iflletme olmay› ve güvenilir
ürünler sunmay› benimsediklerini aç›klamaktad›rlar. Kavram oransal ola-
rak sanayi iflletmelerince daha çok kullan›lmaktad›r.

Sayg›n bir kurulufl olmaya yönelik eylemler etik kapsaml›d›r. ‹flletme-
lerin sayg›n bir kurulufl olmay› istemeleri etik bir ilkeyi ortaya koymakta-
d›r. Bu kapsamda iflletmeler ilkelerini, kendine sayg›l› olmadan bafllat-
maktad›rlar. 8 iflletme ise, sayg›n bir kurulufl olmaya yönelik amaçlar›n›
ifade etmektedir. Ayn› flekilde "ilkelerde sa¤laml›k" konusu da çok az sa-
y›da iflletme taraf›ndan ifllenmekte ve anlaml› bir da¤›l›m göstermemekte-
dir. Do¤al olarak, ilkelerini ortaya koymayan ya da koyamayan iflletmele-
rin, bu ilkelere ba¤l› kalaca¤›n› ifade etmesi beklenmemelidir.

4.4.7. Toplumsal Yaklafl›mlara ‹liflkin De¤erlendirmeler

‹flletmelerin "toplumsal yaklafl›mlar" bafll›¤› alt›nda de¤erlendirilen etik
kapsaml› ifadeleri, genel olarak topluma karfl› sorumluluklar›na iflaret et-
mektedir. Toplam 7 farkl› alandaki s›n›fland›rmada, bulgular bölümünde
de belirtildi¤i gibi, sosyal ve kültürel faaliyetler, topluma katk›, yasalara
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uyma, ekonomiye güç katma, memleket sevgisi, geleneklere uyma, devlet
ve tedarikçilerle olan iliflkiler ele al›nmaktad›r.

Topluma katk› sa¤lad›¤›n› belirten toplam 68 iflletme vard›r. Konu da-
ha çok "ülke ekonomisine katk› getirmek" fleklinde ifade bulmaktad›r. Bu-
nun yan›nda, toplumun yaflam standartlar›n›n yükselmesine ve ülkeye hiz-
met etmeye yönelik yaklafl›mlar bulunmaktad›r. Ayr›ca, katk›y› ödedi¤i
vergilerle aç›klayan iflletmeler de bulunmaktad›r. ‹MKB'de ifllem gören
tüm iflletmeler, kuflkusuz ülke ekonomisinde belirli bir katma de¤er yarat-
makta ve ülke ekonomisine katk› getirmektedir. Bu noktada önemli olan,
iflletme faaliyetlerinden do¤rudan do¤ruya etkilenmeyen çevrenin, ifllet-
me taraf›ndan fark edildi¤inin ortaya konmas›d›r. ‹flletmelerin ürettikleri
mal ya da hizmetle yaratt›klar› katma de¤erin yan›nda, ödedikleri vergi-
lerle de topluma yönelik sorumluluklar› vard›r. ‹MKB'de iflletmelerin her
y›l yay›nlad›klar› faaliyet raporlar›nda, ödedikleri vergileri aç›klamalar›
yeterli de¤ildir. Her iflletme vergisini tam ve do¤ru olarak ödedi¤ini ve
ödeyece¤ini yaz›l› olarak da aç›klamal›d›r. Çünkü, bu ifadelerin etik yönü
bulunmaktad›r. 

‹flletmelerin sosyal ve kültürel faaliyetleri de topluma yönelik bir kat-
k›y› ifade etmektedir. Ancak sosyal ve kültürel faaliyetlerde hedef kitle
daha belirgindir, dolay›s›yla ayr› bir s›n›fland›rma yoluna gidilmifltir. Top-
lumsal sorumluluklara yönelik ikinci en çok de¤inilen konudur. Öncelikli
olarak kültür, sanat, e¤itim, sa¤l›k ve spor alan›nda yap›lan faaliyetlere
de¤inilmektedir. ‹flletmelerin hay›r ifllerine yönelik ifadeleri de vard›r. ‹fl-
letmelerin bu faaliyetlerini kurulufl yerlerinde daha yo¤un olarak gerçek-
lefltirdi¤i görülmektedir. Bir baflka ifadeyle, bölgesel olan topluma yöne-
lik sosyal ve kültürel faaliyetler a¤›rl›ktad›r. ‹flletmelerin faaliyetlerini yü-
rüttü¤ü yerlerdeki yerel çevreye önem vermesi beklenmektedir. Bir ifllet-
menin, "bu topraklardan ald›klar›m›z›, bu topraklara verece¤iz" cümlesi
dar anlamda bölgesel olarak da düflünülmelidir.

Hizmet sektörünün konuya anlaml› olarak sanayi sektöründen daha
fazla önem verdi¤i tespit edilmifltir. Sonuç olarak toplumsal yaklafl›mlar
konusunda ülkemizde özellikle bankac›l›k sektörü ve holding merkezleri-
nin faaliyetleri etkili olmaktad›r. Ayr›ca, bankalarla çal›flan sigorta ifllet-
melerinin de sonuçlar› etkiledi¤i belirlenmifltir. 

Topluma yönelik sorumluluklar içinde üçüncü s›rada, "yasalara uyma"
gelmektedir. Yasalara uyaca¤›n› ve hukuk devletine olan inanc›n› yaz›l›
olarak aç›klayan 38 iflletme bulunmaktad›r. ‹flletmeler faaliyetlerini yürüt-
tükleri ülkelerin yasal düzenlemelerine uymak durumundad›rlar. Ancak
iflletmelerin mevcut yasalara uydu¤unu ya da uyaca¤›n› belirtmesinin ay-
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r› bir anlam› vard›r. ‹flletmeler faaliyetlerinde öncelikle yasalara uyma sö-
zünü vermekte ve böylelikle yasalar›n kendileri için önemini vurgulamak-
tad›rlar. 

Yasalara uyma konusunun anlaml› bir flekilde felsefe grubu doküman-
larda yer ald›¤› görülmektedir. Bu durum, konuyu ele alan iflletmelerin
vizyon, misyon ya da de¤erlerini tan›mlarken, yasalara uyaca¤›n› da taah-
hüt etti¤ini göstermektedir. Bu da iflletmelerin stratejilerinin tespitinde ön-
celikli olarak yasal boyutlar›n› dikkate ald›klar›n›n bir ifadesi olmaktad›r. 

Borsada ifllem gören iflletmelerin bir k›sm› (23 iflletme) yasal düzenle-
melerin yan›nda gelenek ve göreneklere de uyaca¤›n›n sözünü vermekte-
dir. Bu söz, genifl anlamda ülkenin milli ve manevi de¤erlerine sayg› gös-
terilece¤ine iflaret etmektedir. 

‹MKB'de ifllem gören 29 iflletmenin ülke sevgisine yönelik ifadelerine
rastlanmaktad›r. ‹flletmelerin aç›sd›ndan bu bir de¤er ifadesidir. Genel ola-
rak Holding genel merkezleri taraf›ndan ortaya konmaktad›r ve uluslar
aras› ticarette ülke ç›karlar›n›n ön planda tutulaca¤›n›n bir ifadesi olarak
tan›mlanabilir. ‹flletme faaliyetlerinde, iflletmeye ç›kar sa¤lasa bile, ülke
ç›karlar›na ters düflen ifllerin yap›lmayaca¤› anlam›na da gelmektedir. Ko-
nuya devlet ile iflletmelerin iliflkilerinin tan›mlanmas› yönüyle de yaklafl›l-
maktad›r. Bir firman›n, "devlet ile iyi iliflkilere önem veriyoruz" ifadesi
konuya en güzel yaklafl›m› ortaya koymaktad›r.

Toplumsal yaklafl›mlar içinde en az de¤ilinilen konu, iflletmelerin teda-
rikçilerle olan iliflkileridir. Konuyu ele alan iflletmelerin tamam› sanayi
sektöründe faaliyet göstermektedir. Buradan hem sanayi hem de hizmet
sektörlerinin tedarikçilerle iliflkilerine önem vermedi¤i sonucu ortaya ç›k-
maktad›r. Bir baflka deyiflle, iflletmeler, tedarikçilerin tatmini ya da onlar-
la iflbirli¤i içinde olma üzerinde durmamaktad›rlar. Bu durumun, iflletme-
lerin piyasalardaki güçlerinin bir sonucu olarak ortaya ç›kt›¤› düflünül-
mektedir. Piyasalarda güçlü olan iflletmeler tedarikçilerle iliflkilerini dü-
zenlemelerine gerek görmemektedirler. Tedarikçiler ilgili iflletmelerin ku-
rallar›na uymak durumundad›rlar. 

4.4.8. Etik Kapsaml› ‹fadelerin Demografik Özelliklerle ‹liflkilerine Yönelik

De¤erlendirmeler

‹MKB'de ifllem gören iflletmelerin dokümanlar›nda yer alan etik kapsam-
l› ifadeler, iflletmelerin yap›sal özellikleri olan kurulufl y›llar›, personel sa-
y›lar›, piyasa de¤erleri ve ISO belgeleri ile iliflkileri araflt›r›lm›flt›r. ‹liflki-
lerin analizinde % 95 anlaml›l›k düzeyinde Pearson korelasyon testi kul-
lan›lm›fl ve elde edilen sonuçlar Tablo 50'de verilmifltir. Bu tablo'da top-
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lam 144 iliflki ortaya konmaktad›r.  Bu iliflkiler içinden 19'u ise, % 95 dü-
zeyinde anlaml› bulunmaktad›r. Buna ek olarak, Pearson korelasyon kat-
say›lar› ile, iliflkilerin yönleri ve güçleri hakk›nda da de¤erlendirme yap-
ma imkan› söz konusu olmufltur.

4.4.8.1. Kurulufl Y›llar›

‹flletmelerin yap›sal özelliklerinden kurulufl y›llar› öncelikle dikkate al›na-
rak, etik kapsaml› ifadeleri etkileyip etkilemedi¤i araflt›r›lm›flt›r. Elde edi-
len sonuçlar incelendi¤inde, 36 etik içeri¤i olan grup içinde sadece insa-
na sayg› ifadelerinin kurulufl y›llar› ile anlaml› bir iliflkisinin oldu¤u gö-
rülmektedir. Bir baflka ifadeyle, insana sayg› ifadeleri hariç, iflletmelerin
etik kapsamda ifadelere dokümanlar›nda yer vermeleri ile kurulufl y›llar›
aras›nda herhangi bir iliflki yoktur. ‹flletmelerin kurulma y›llar›n›n eski ya
da yeni olmas› etik ifadelerini etkilememektedir. ‹çlerinden sadece insana
sayg›ya yönelik ifadeler, kurulufl y›llar›na göre farkl›l›k göstermektedir. 

Kurulufl y›llar› ile insana sayg› aras›ndaki iliflki pozitif ve korelasyon
katsay›s› 0.156 düzeyindedir. Dolay›s›yla, kurulufl y›llar› eski olan ifllet-
melerin insana sayg› konusuna daha çok de¤indikleri sonucu ortaya ç›k-
maktad›r. Ancak, iliflkinin gücü zay›ft›r. Di¤er bir bak›fl aç›s›yla, son y›l-
larda kurulan iflletmeler genel olarak insana sayg› konusuna de¤inmemek-
tedirler. Ancak, iliflki anlaml› olmamas›na ra¤men (p= 0.62 ≥ 0.05) yeni
kurulan iflletmelerin sosyal ve kültürel faaliyetlere daha çok a¤›rl›k verdi-
¤i görülmektedir. % 90 güven düzeyinde bu iliflkinin varl›¤› da kabul edi-
lebilmektedir.

4.4.8.2. Personel Say›lar›

Personel say›lar› ile etik ifadeler aras›nda üç boyutta iliflki söz konusudur.
Bunlar, iflgörenlerin tatmini, geri kazan›m ve çevre bilincinin art›r›lmas›-
d›r.

‹flletme ifllevleri dikkate al›nd›¤›nda çevre koruma ile personel say›la-
r› aras›ndaki iliflki anlaml› olarak ortaya ç›kmaktad›r. Konular genifl kap-
samda çevre ve do¤ay› koruma anlam›nda de¤il, dar kapsamda geri kaza-
n›m ve çevre bilincinin art›r›lmas› fleklinde ifade edilmektedirler. Her iki
iliflki de pozitif yönlüdür. ‹liflkilerin pozitif olmas›, iflletmelerin personel
say›lar›n›n artmas› ile, geri kazan›m ve çevre bilincinin art›r›lmas›na yö-
nelik ifadelere dokümanlar›nda yer vermeleri aras›nda ayn› yönde bir ilifl-
kiyi aç›klamaktad›r. Buna göre, iflletmelerin personel say›lar› artt›kça be-
lirtilen konulara daha çok de¤inilmekte ya da tam tersi bir ifadeyle ifllet-
melerin personel say›lar› azald›kça geri kazan›m ve çevre bilincinin art›-



98 Ali Hal›c›

r›lmas›na yönelik ifadeler kullan›lmamaktad›r. ‹liflkilerin gücüne bak›ld›-
¤›nda ise, çevre bilincinin art›r›lmas›na yönelik iliflkinin zay›f, geri kaza-
n›m ile ilgili olarak orta düzeyde oldu¤u belirlenmektedir. Bu da özellik-
le geri kazan›m konusunun personel say›lar› ile iliflkisinin nispeten kuv-
vetli oldu¤unu ortaya koymaktad›r. ‹flletmelerde personel say›lar› bir bü-
yüklük ölçüsü olarak ele al›nd›¤›nda ve geri kazan›m konusunun da mali
portreleri dikkate al›nd›¤›nda her iki unsurun daha çok, büyük ölçekli ifl-
letmeler taraf›ndan ele al›nd›¤› ifade edilebilir.

Personel say›lar› ile iflgörenlerin tatminine yönelik ifadeler aras›nda da
anlaml› iliflki vard›r. ‹liflki pozitif yönlü ve korelasyon katsay›s›, 0.167'dir.
Personel say›lar› artt›kça iflgörenlerin tatmini konusu daha çok ele al›n-
maktad›r. Personel say›lar› az olan iflletmeler ise konuya de¤inmemekte-
dirler. ‹liflkinin gücü zay›ft›r, ancak insan kaynaklar›na yönelik yap›lan
ay›r›m›n yayg›nl›¤› düflünüldü¤ünde iliflkinin ortaya ç›kmas› önemlidir.
Personel say›lar› fazla olan iflletmelerin konuya daha çok de¤inme gere¤i
hissetmeleri, say›sal nitelikte bir bask›n›n yan›nda nitelikli iflgücü istih-
dam etmenin önemini kavramalar›ndan geçmektedir; çünkü nitelikli iflgö-
renin istihdam›nda önemli bir unsur, onlar›n tatminidir. 

4.4.8.3. Piyasa De¤erleri

‹flletmelerin piyasa de¤erleri ile yedi farkl› alan aras›nda anlaml› iliflki tes-
pit edilmifltir. Bunlar; kaliteli üretim, ürün güvenilirli¤i, iflgörenlerin tat-
mini, fleffafl›k, yasalara uyma, memleket sevgisi ve geleneklere uymad›r.
ISO belgeleri bölümünde de¤inilen negatif yönlü iliflkiler dikkate al›nma-
d›¤›nda, etik kapsaml› ifadelerin ortaya ç›kmas›n› etkileyen en önemli un-
sur iflletmelerin piyasa de¤erleridir. Bir baflka ifadeyle, araflt›rma kapsa-
m›nda incelenen demografik özellikler içinde etik kapsaml› ifadelerin or-
taya ç›kmas›n› etkileyen en önemli neden iflletmelerin piyasa de¤erleridir.
‹flletmelerin, piyasa de¤erleri artt›kça etik içerikli ifadeleri kullanma dü-
zeyleri artmaktad›r.

Araflt›rmada, iflletmelerin piyasa de¤erleri, borsada yayg›n flekilde kul-
lan›ld›¤› gibi, Amerikan Dolar› cinsinden al›nm›flt›r. De¤erleri Türk Lira-
s›'na çevirmek anlam farkl›laflmas› yaratmayaca¤›ndan dolay› karfl›laflt›r-
malar ayn› ölçek kullan›larak yap›lm›flt›r.

‹flletme ifllevlerine göre karfl›laflt›rma yap›ld›¤›nda özellikle üretim ifl-
levi ile iflletmelerin piyasa de¤erleri aras›ndaki iliflki anlaml› ç›kmaktad›r.
Çünkü üretim ifllevi içinde de¤erlendirilen hem kaliteli üretim hem de
ürün güvenilirli¤i, piyasa de¤erleri ile iliflkilidir. Korelasyon katsay›lar›
Tablo 50'de de görülebilece¤i gibi, kaliteli üretim için 0.186, ürün güve-
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nilirli¤i için 0.143 ç›km›flt›r. ‹liflkilerin yönü pozitif ç›kmakla birlikte gü-
cü zay›f görülmektedir.

‹liflkilerin pozitif yani ayn› yönde ortaya ç›kmas›n›n anlam› fludur: ‹fl-
letmelerin piyasa de¤erleri artt›kça, kaliteli üretime ve ürün güvenilirli¤i-
ne dokümanlar›nda yer vermektedirler. Tam tersi bir ifadeyle, iflletmelerin
piyasa de¤erleri düfltükçe, kaliteli üretime ve ürün güvenilirli¤ine, vizyon,
misyon ya da de¤erlerinde veya faaliyet raporlar›nda yer vermemektedir-
ler. 

‹flletmelerin piyasa de¤erleri ile, genel örgütsel ilkeler içinde sadece
"fleffafl›k" ilkesi aras›nda anlaml› bir iliflkiye rastlan›lm›flt›r. ‹liflki ayn›
yönde olmakla beraber gücü zay›ft›r. Dolay›s›yla iflletmelerin piyasa de-
¤erleri artt›kça daha çok fleffaf olma gere¤ini hissettikleri ifade edilebilir.
Piyasa de¤erleri iflletmelerin büyüklüklerini ortaya koyan bir ölçüdür. ‹fl-
letmeler büyüdükçe yönetimleri daha fleffaf olmak durumundad›r. Çünkü,
yap› ve iflleyifllerinde komplekslik artmakta, üst düzey yönetimlerine ulafl-
mak güçleflmekte ve yaratt›klar› de¤erler ile kamuoyunun gündeminde ol-
maktad›rlar. Dolay›s›yla, söz konusu iflletmeler bünyelerinde fleffafl›¤›n
üzerinde durmaktad›rlar.

Piyasa de¤erleri ile iflletmelerin toplumsal sorumluluklara yönelik ifa-
deleri içinde, yasalara, geleneklere uyma ve memleket sevgisi aras›nda,
anlaml› iliflki ortaya ç›km›flt›r. ‹liflkiler ayn› yönde ve zay›f bulunmakta-
d›r. Yasalar ve geleneklere uyma yönündeki ifadeler genellikle birlikte
kullan›lmaktad›r. Yasalara uyaca¤›n› aç›klayan iflletmeler, gelenek-göre-
nekleri de dikkate alaca¤›na iflaret etmektedir. ‹flletmelerin piyasa de¤er-
leri de yükseldikçe bu ifadelerin aç›klamalarda yer ald›¤› sonucu ortaya
ç›kmaktad›r. Büyük ve güçlü iflletmelerin di¤er iflletmelere örnek olmas›
yönüyle, bu konulara de¤inilmesi önemlidir. Ayn› zamanda, daha küçük
iflletmelere yasalara ve kültürel de¤erlere ba¤l› kalarak da büyüyebilece¤i
konusunda mesaj verilmektedir.

4.4.8.4. ISO Belgeleri

ISO belgelerinin kapsam›na iliflkin bilgiler daha önce verilmifltir. Etik yö-
nü bulunan ifadelerle en çok say›da anlaml› iliflkiler ISO belgeleri ile or-
taya ç›kmaktad›r. Bir baflka ifadeyle, ISO belgesi ele al›nan di¤er yap›sal
özelliklerden daha çok etik kapsaml› ifadelerin dokümanlarda yer almas›-
n› etkilemektedir. Toplam sekiz ifade ile belgeler aras›nda anlaml› iliflki
bulunmaktad›r. Bunlar; firesiz/s›f›r hatal› üretim, da¤›t›m ve sat›fl sonras›
hizmet, sendikal iliflkiler (-), çevre bilincinin artt›r›lmas›, insana sayg› (-),
güvenilirlik (-), topluma katk› ve tedarikçilerin tatminidir.
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Üretim ifllevi içinde ele al›nan firesiz/s›f›r hatal› üretime iliflkin aç›kla-
malar ile ISO belgesi bulunan iflletmeler aras›nda pozitif  yönde zay›f bir
iliflki bulunmaktad›r. ISO belgesi bulunan iflletmeler di¤er iflletmelerden
farkl› olarak bu konuya de¤inmektedirler. Dikkat edilmesi gereken bir ko-
nu ise, ISO belgeleri bulunan iflletmelerin, belgelerin kayna¤›n› oluflturan
kaliteli üretim ya da ürün güvenilirli¤i konusu ile olan iliflkileridir. Arafl-
t›rma sonucu göstermektedir ki, iflletmelerin ISO belgelerinin olup olma-
mas› ile kaliteli üretim ya da ürün güvenilirli¤i aras›nda bir iliflki yoktur.
Bunun anlam› ISO belgeli iflletmelerin konuyu ele almamalar› de¤il (ki,
bu mümkün görülmemektedir) ISO belgeleri olmayan iflletmelerinde ko-
nuya de¤inmeleridir. Üretim ifllevinde ISO belgesinin fark›, firesiz ve s›-
f›r hatal› üretimlere yönelik aç›klamalarda ortaya ç›kmaktad›r.

ISO belgeleri pazarlama ifllevinde da¤›t›m ve sat›fl sonras› hizmete yö-
nelik ifadeleri etkilemektedir. ‹liflkinin zay›f olmakla birlikte ayn› yönde
oldu¤u görülmektedir. Buna göre, ISO belgeleri olan iflletmeler di¤er ifl-
letmelerden farkl› olarak da¤›t›m ve sat›fl sonras› hizmete önem verdikle-
rini aç›klamaktad›rlar. Müflteri memnuniyeti, tüm iflletmelerde en fazla ele
al›nan konular›n bafl›nda gelmektedir. Ancak müflteri memnuniyetinin sa-
t›fl sonras› hizmete yönelik k›sm› bu belgeye sahip olan iflletmelerce daha
fazla ifllenmektedir. ISO belgelerinin tüm pazarlama sürecindeki etkinli¤e
yönelik aç›klamalar› etkiledi¤i söylenebilir.

Ayn› flekilde, ISO belgeleri ile çevre bilincinin art›r›lmas›na yönelik
ifadelerin dokümanlarda bulunmas› aras›nda anlaml› bir iliflki vard›r. ‹lifl-
kinin korelasyon katsay›s› 0.184'tür ve zay›ft›r. Dolay›s›yla, iflletmelerin
ISO belgelerinin bulunmas› çevre bilincine yönelik ifadeleri ortaya kon-
mas›n› olumlu yönde etkilemektedir.

ISO belgesi bulunan iflletmelerin topluma yönelik ifadeler içinde, top-
luma katk› ve tedarikçilerin tatmini ile ilgili aç›klamalar› daha çok kullan-
d›¤› belirlenmektedir. Daha önce belirtildi¤i gibi, tedarikçilerin tatminini
iflleyen 12 iflletme bulunmaktad›r. Bunlar›n 7'sinin ISO belgesi vard›r. Do-
lay›s›yla say›n›n az olmas› nedeniyle sa¤l›kl› de¤erlendirme yap›lama-
maktad›r. Topluma katk›ya yönelik ifadeler konusunda ise, ISO belgesi
bulunan iflletmelerin özellikle ekonomiye katk› konusunu iflledi¤i görül-
mektedir. 

ISO belgeleri ile, sendikal iliflkiler, insana sayg› ve güvenilirlik aras›n-
da negatif yani ters yönde anlaml› iliflki belirlenmifltir. Bu, ISO belgesine
sahip iflletmelerin anlaml› olarak yaz›l› dokümanlar›nda sendikal iliflkiler,
insana sayg› ve güvenilirlik konular›na de¤inmedi¤ini göstermektedir.
Korelasyon katsay›lar› sendikal iliflkiler için -0.146, insana sayg› için
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-0.158 ve güvenilirlik için -0.150'dir. Dolay›s›yla, her üç iliflkinin gücü za-
y›ft›r. 

ISO belgeleri ile sendikal iliflkiler aras›nda negatif bir iliflkinin ç›kma-
s›, sendikal iliflkiler konusuna dokümanlar›nda yer veren toplam 9 ifllet-
menin de ISO belgesinin olmamas›ndan kaynaklanmaktad›r. Ancak 9 ifl-
letme içinde 7'sinin ayn› grup bünyesinde yer almas› konu ile ilgili sa¤l›k-
l› de¤erlendirme yap›lmas›n› engellemektedir.

ISO belgesi olup, insana sayg› konusunu iflleyen iki iflletme vard›r.
Bunlardan biri sa¤l›k di¤eri ise yap› gereçleri sektöründedir. Bir sa¤l›k ifl-
letmesinin insana sayg› konusunu di¤er iflletmelerden farkl› olarak iflle-
mesi, faaliyetleri gere¤idir. Konuyu iflleyen di¤er 19 iflletmenin belgesi de
yoktur. Bu ba¤lamda, ISO belgelerinin müflteri ve iflgören tatmini üzerin-
de odaklanmas›n›n genel olarak insan faktörünün ihmal edilmesine neden
oldu¤u düflünülmektedir.

Ayn› flekilde, ISO belgesi olan ve güvenilirlik konusunu iflleyen iki ifl-
letme bulunmaktad›r. Konuyu iflleyen di¤er 18 iflletmenin belgesi yoktur.
Di¤er bir bak›fl aç›s›yla, ISO belgesi olan toplam 58 iflletme içinde sade-
ce 2'si güvenilirlik konusuna de¤inmektedir. ‹flletmelerin güvenilirlik ko-
nusunu ele almamalar›n›n nedeni olarak, ISO belgelerinin, iflletme için
üretim, tesis ve serviste bir kalite güvence sistemini ifade etmesinin düflü-
nülmesidir. Dolay›s›yla iflletmeler ayr›ca güvenilirlik konusunu ele alma-
maktad›rlar.

V. Sonuç ve Öneriler

‹nsanlar, olaylar karfl›s›nda alternatif davran›fl olanaklar›na ve bu alterna-
tifler aras›nda seçim yapabilme güçlerine sahip oldukça, eylemleri, iyi ve-
ya kötü ya da do¤ru veya yanl›fl fleklinde nitelendirilebilecektir. Ancak ne-
yin iyi ve do¤ru neyin kötü ve yanl›fl oldu¤una yönelik, basit ve evrensel
bir kuraldan söz etmek mümkün de¤ildir. Ayn› eylemlerin de¤iflik yakla-
fl›mlarla, farkl› de¤erlendirilmeleri söz konusudur.

Di¤er taraftan toplumsal hayat›n ve ifl dünyas›n›n düzeninin sa¤lanma-
s› gere¤i vard›r. Bu amaçla oluflturulan yasal düzenlemelerin ise, özellik-
le ülkemizde ço¤u zaman ihtiyaçlara cevap veremedi¤i görülmektedir. ‹fl-
te bu noktada çözüm toplumsal boyutta "etik" ve ifl dünyas› boyutunda "ifl
eti¤i" kavramlar›nda aranmaya bafllanmaktad›r; çünkü yasal düzenlemeler
olmad›¤› zaman etik, davran›fllara rehberlik etmektedir. Bir baflka ifadey-
le, ister etik ister ifl eti¤i olsun kavram, yasal düzenlemelerin ötesinde "bir
fleyler"i ifade etmektedir. Bir fleylerin karfl›l›¤› ise, ahlâk't›r.

Ancak iflletmeler ve onlar›n yöneticileri ticari iliflkilerine yönelik ola-
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rak yasal düzenlemelerin ötesinde neyin do¤ru ve yanl›fl oldu¤u konusun-
da her zaman çat›flmalarla karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar. Bu ba¤lamda, yö-
netici ticari ve etik kararlar›n en iyi kombinasyonunu oluflturmak duru-
mundad›r. 

‹flletmelerde etik kapsaml› kararlar› öznellikten kurtaracak ve iflletme-
lerin felsefelerini yans›tacak, bir baflka deyiflle, yöneticiler ve iflgörenlerin
davran›fllar›na yol gösterecek bir tak›m ilkelere ya da prensiplere ihtiyaç
vard›r. Bunlar, genel anlamda ilgili iflletme için geçerli olan etik kodlar'd›r.
Etik kodlar, öncelikle iflletmelerin niyetlerini ortaya koymas› bak›m›ndan
önemlidir. Çünkü etik davran›fl için sadece eylemin de¤il, niyetin de ayn›
yönde olmas› gerekmektedir. Bunun de¤erlendirmesinin yap›labilmesi
ise, etik kodlar›n yaz›l› olarak ortaya konmas›na ba¤l›d›r. Böylelikle, ifllet-
menin ç›kar gruplar›n›n iflletme faaliyetlerini sorgulamalar› kolaylaflacak-
t›r. Ayr›ca, etik de¤erlerin varl›¤› belirsizli¤i azaltacak, belirsizli¤in azal-
mas› da güvenilirli¤i art›racakt›r.

Etik kodlar›n yaz›l› olarak ortaya konmas›nda en etkili unsur, iflletme-
lerin yaflad›¤› etik sorunlar olmaktad›r. Etik sorunlar›n iflletme ifllevlerine
göre ortaya konmas› sadece üst düzey yöneticilerin de¤il, ayn› zamanda
orta ve alt düzey yöneticilerin de direkt olarak sorumlulu¤u paylaflmas›
aç›s›ndan gereklidir. 

Bir baflka ifadeyle, her düzeyde ve bölümdeki yöneticilerin etik sorum-
lu¤u yüklenmeleri gerekir. Di¤er bir fayda ise, sistem yaklafl›m› kapsa-
m›nda yöneticilerin alt birimlerin sorumluluklar›n› belirgin hale getirip,
kontrol sürecinin sa¤l›kl› ifllemesini sa¤lamas›ndad›r. 

Etik kodlar›n ortaya konmas›nda iflletmenin kendi etik ölçütlerini ge-
lifltirmesi gerekmektedir. Bunun yolu iflletmenin, faaliyetlerini uzun bir
süre s›nayarak ve tan›mlayarak gerçek ilkelerin ya da kurallar›n ne oldu-
¤unu belirlemesidir. Daha aç›k bir ifadeyle, iflletmenin etik kararlar›na
rehberlik edecek kodlar›n belirlemesinin yolu, daha önceki faaliyetlerinde
tercih etti¤i eylemler olmal›d›r. Bunlar aç›k olarak ortaya konmal›d›r.
Amaç, ilkeler bütününü belirleyerek ve aç›klayarak iflletmenin kendisini
ve ç›kar gruplar›n› flafl›rtmaktan kaç›nmakt›r. Daha sonra ise, iflletmenin
eylemlerinin sonucunda kimlerin etkilenece¤inin ve bunlar›n iflletme tara-
f›ndan nas›l dengelenece¤inin belirlenmesidir. Ç›kar gruplar› aras›nda etik
kararlardan  olumlu ya da olumsuz etkilenen gruplar›n tespitinin yap›lma-
s› ve bu gruplar›n genel faaliyetler içinde a¤›rl›¤›n›n tespit edilmesi, ifllet-
menin tercih edece¤i etik kodlar› belirlemesine yard›mc› olacakt›r. Unu-
tulmamal›d›r ki, etik kodlar bir tak›m faziletli ifadelerin alt alta yaz›lma-
s›ndan oluflmazlar.
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Araflt›rma öncelikle sözü edilen etik kodlar›n araflt›r›lmas›na yönelik
tasarlanm›flt›r. Ancak yap›lan ön çal›flmalarda yabanc› kökenli iflletmele-
rin d›fl›nda hiçbir iflletmede etik kodlar›n yaz›l› olarak oluflturulmad›¤› tes-
pit edilmifltir. Dolay›s›yla araflt›rma, iflletmelerin etik kapsamdaki niyetle-
rini ya da felsefelerini ortaya koyan misyon, vizyon aç›klamalar› ve ifllet-
me de¤erlerini de içine alacak flekilde geniflletilmifltir. Araflt›rma alan› ola-
rak da, her türlü faaliyetleri ile kamu oyunun her gün gündeminde olan ve
piyasa de¤erlerinin oluflmas›nda hassas dengelerin bulundu¤u ‹stanbul
Menkul K›ymetler Borsas›'ndaki iflletmeler seçilmifltir. Bununla birlikte
‹MKB Baflkanl›¤› taraf›ndan Nisan 1998'de düzenlenen "Türk Sermaye
Piyasas›nda Etik De¤erler ve ‹fl Adab›na ‹liflkin Çal›flma Kurallar›" Pane-
li, Borsa yöneticilerinin ve iflletmelerinin konuya yak›n ilgilerini ortaya
koymakta idi. Dolay›s›yla araflt›rma alan› olarak ‹MKB'de  ifllem gören ifl-
letmeler seçilmifltir.

Yap›lan araflt›rma sonucunda öncelikle bir banka d›fl›nda hiçbir ifllet-
menin yaz›l› etik kodlar›n›n bulunmad›¤› belirlenmifltir. ‹lgili bankan›n
etik kodlar› ise, (ki el kitab›n›n ad› "Etik ‹lkelerimiz"dir) çal›flanlar›na
davran›fllar›nda rehber olacak bir tak›m ilkelerden oluflmaktad›r. Bunun
yan›nda baz› firmalar›n felsefe grubu fleklinde de¤erlendirilen doküman-
lar›, olmas› gerekenleri yans›tmas› yönüyle örnek olarak gösterilebilir.
Özellikle dünya ve Avrupa çap›nda önemli ödüller kazanan firmalar›n ba-
flar›lar›n› etkileyen unsurlar› de¤erlendirilebilmek için, söz konusu dokü-
manlar›n incelenmesinde yarar görülmektedir. Ayr›ca, bir mensucat firma-
s›n›n "Kurum Kültürü" el kitapç›¤›, iflletme felsefelerinin ortaya konma-
s›nda, piyasa de¤erleri, iflgören say›lar› gibi demografik özelliklerin etki-
sinin olmad›¤›n› gösterir niteliktedir. Otomotiv sektöründeki bir firman›n
haz›rlad›¤› el ilan› niteli¤indeki doküman ise, ç›kar gruplar›na ulaflma ko-
layl›¤› sa¤lamas› bak›m›ndan dikkate al›nmaya de¤erdir. 

Yukar›da belirtilen ve araflt›rmaya dahil edilen di¤er iflletmelerin aç›k-
lamalar›n›n analiz edilmesi ve gelifltirilmesiyle ortaya ç›kan misyon, viz-
yon, de¤erler ve etik ilkeleri genel olarak flu flekilde belirlemek mümkün-
dür:

Misyon (varolufl nedeni): Kendi alan›nda, tüm iflgörenlerin katk›s›y-
la, müflteriler, iflgörenler, ortaklar, tedarikçiler ve toplum için de¤er yara-
tan bir flirket olmak.

Vizyon (ulafl›lmak istenen hedef): Dal›nda dünya lideri olmak.
De¤erler (ifl yap›fl tarz›): Müflteri ve kalite odakl›l›k; insan kayna¤›na

de¤er verme; proaktif ve yarat›c› olma; de¤iflime ve ö¤renmeye aç›k ol-
ma; verimli ve kârl› olma; tüm faaliyetlerinde devlete, müflteriye, payda-
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fla, iflgörene, alt ve yan sanayiye topluma, rakiplere daima dürüst ve do¤-
ru davranma, iyi iliflkiler içinde olma; yasalara, gelenek ve göreneklere, ifl
eti¤i ilkelerine uyma; aç›k ve güvenilir olma; ifl bar›fl›na özen gösterme;
tüm faaliyetlerinde do¤ay› ve kurum içi dengeyi koruma; iflgörenlere yö-
nelik ay›r›mc›l›k yapmama; sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikler
katk›da bulunma; bu de¤erlere sürekli ba¤l› kalma.

Etik ilkeler

Üretim: Kaliteli ürün veya hizmet üretimini amaçlama; daha iyi ürün
kalitesine ulaflmay› hedefleme; güvenilir ürünler üretme; hatas›z ve fire-
siz üretim gerçeklefltirme; sa¤l›k flartlar›na uygun hijyen ürünler üretme;
üretimde hijyen koflullar› gerçeklefltirme.

Pazarlama: Yanl›fl, abart›l›, aldat›c› veya bask› içeren tutundurma ça-
balar›ndan kaç›nma; ürünün bulunabilirli¤ini maniple etmeme; da¤›t›m
kanal›na bask› uygulamama; yayg›n bir da¤›t›m sistemi oluflturma, do¤ru
ve dürüst bir fiyat politikas› izleme; mal veya hizmet kullan›m›na yönelik
tüm riskleri ortadan kald›rma; sat›n alma karar›n› etkileyecek her türlü un-
surun tüketiciye tan›mlanmas›; pazarlama araflt›rmalar›n›n yanl›fl sunu-
mundan kaç›nma; yenilikçi ve yarat›c› yaklafl›mlarla müflterilere sürekli
de¤er yaratma; sat›fl sonras› hizmete gereken önemi verme; müflteri flika-
yetlerini en aza indirme; flikayetleri k›sa sürede çözme; tüketici istekleri-
ni eksiksiz karfl›lama; yayg›n bir servis a¤› oluflturma; tüketicinin korun-
mas›na ve bilinçlenmesine önem verme; koflulsuz müflteri memnuniyetini
sa¤lama. 

Finansman: Paydafllar›n beklentilerini sürekli karfl›lama; bunun için
önlemler alma; paydafllara dürüst ve adil davranma; paydafllar›n hakk›
olan kâr› gerçeklefltirme ve da¤›tma; düflük maliyetli kredi ve girdi imkan-
lar› bulma.

‹nsan kaynaklar›: ‹nsan kaynaklar› sistemlerini, flirket hedefleri ile ifl-
gören hedeflerini bütünlefltirecek flekilde oluflturma; kat›l›mc›l›¤›n ve ya-
rat›c›l›¤›n özendirildi¤i dinamik, iletiflimi kolaylaflt›r›c› ve iyi iflleyen bir
organizasyon yap›s› sa¤lama; flirket de¤erleri ile iflgören profilini özdefl-
lefltirmek için iflgörenlerin kiflisel ve mesleki geliflimlerini, bireysel geli-
flim planlar› ile destekleme; iflgörenlere bu konularda eflit f›rsatlar yarat-
ma; rehberlik etme; iflgörenlerin gerek kendi aralar›nda gerekse aileleriy-
le birlikte kaynaflmalar›n› sa¤layacak ortamlar yaratma; sosyal etkinlikler
düzenleme; iflgören sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤ine vazgeçilmez bir öncelik ver-
me; yeni teknolojiler ve iflgörenlerin önerileri uygulamalara yans›t›larak
sürekli geliflim sa¤lama; tüm iflgörenleri belirli formüllerle motive etme;
iflyeri fiziksel flartlar›nda en iyiyi oluflturma.
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Çevre: Yasal yükümlülükleri yerine getirme, teknolojik geliflmeleri iz-
leme ve çevre performans›n› sürekli iyilefltirme; planl› faaliyetler ile kü-
resel kaynaklar› koruma, etkin geri kazan›m teknikleri uygulama ve at›¤›
kayna¤›nda en aza indirme; ürünler ve faaliyetlerin çevreye olan etkileri-
ni kontrol alt›nda tutma, yeni yat›r›m ve projeleri çevreye karfl› olan du-
yarl›l›k ›fl›¤›nda gerçeklefltirme; iflgörenlerin, ailelerinin ve toplumun çev-
re bilincinin art›r›lmas›na katk›da bulunma.

Örgütsel ilkeler: Ahlâki de¤erlere sahip olma, fleffafl›k, do¤ruluk, dü-
rüstlük, sözünde durmak, insana sayg›, güvenilirlik, sayg›nl›k, mükemme-
liyetçi olma, sosyal sorumluluk, sayg›nl›k, ilkelerde sa¤laml›k, eflitlik,
eme¤in karfl›l›¤›n› verme.

Toplumsal yaklafl›mlar: Faaliyet gösterilen her alanda toplum ve ya-
sal kurumlarla iliflkilerde, aç›k, dürüst ve güvenilir olma; yaflam kalitesi-
nin iyilefltirilmesinde rol oynayan e¤itim, kültür, sanat, bilim, spor ve sa¤-
l›k faaliyetlerini destekleme ve toplumun bilinçlenmesine katk›da bulun-
ma; ifl mükemmelli¤i konusunda bilgi ve tecrübeyi toplumun çeflitli ke-
simleriyle paylaflma; gönüllü kurulufllarla iflbirli¤i yapma, onlara katk›da
bulunma; toplumla iliflkilerde devaml›l›¤› ve sürekli iyilefltirmeyi esas al-
ma; tedarikçilerle iyi iliflkiler içinde bulunma.

Yukar›da genel hatlar› ile iflletmelere yol göstermesi amac›yla verilen
ifadeler gelifltirilebilir ve iflletmeler taraf›ndan adapte edilerek kullan›labi-
lir. Ancak daha önce belirtildi¤i gibi, etik kapsamlar›n belirlenmesinde en
önemli etki iflletmelerin kendilerine has özellikleri olacakt›r. 

Bu kapsamda, araflt›rmada yer alan iflletmelerin etik kapsaml› aç›kla-
malar›n›n iflletme ifllevlerine göre de¤erlendirilmesi yap›ld›¤›nda, en çok
üzerinde durulan alan›n insan kaynaklar›, en az üzerinde durulan alan›n
ise çevre koruma ifllevi oldu¤u görülmektedir. Bu sonuç asl›nda Türki-
ye'de akademik yay›nlara yönelik yap›lan içerik analizlerinin sonuçlar›y-
la da paralellik göstermektedir. Söz konusu araflt›rmalar› düzenli olarak
ortaya koyan Behlül Üsdiken, Türkiye'de yönetim yaz›n› aç›s›ndan davra-
n›flç› düflüncelerin a¤›rl›k tafl›d›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu araflt›rma so-
nucunda da iflletme sahiplerinin ya da yöneticilerinin, ayn› flekilde yaz›l›
dokümanlarda davran›flç› yaklafl›mlara öncelikli olarak yer verdikleri be-
lirlenmektedir. Dolay›s›yla yönetim alan›nda akademik çal›flmalarla, ifllet-
melerin yaz›l› aç›klamalar› aras›nda davran›flç› yaklafl›mlar aç›s›ndan ben-
zerlik oldu¤u sonucu ortaya ç›kmaktad›r. Benzerli¤in oluflmas›nda, ifllet-
melerin söz konusu felsefelerinin oluflumunda kendi özelliklerini ortaya
koymaktan ziyade, olmas› gerekenlere yönelip, akademik yaz›ndan yarar-
lanma çabalar›n›n etkisinin oldu¤u düflünülmektedir. Bu da ülkemizdeki
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iflletmelerin henüz özgün olarak kendi de¤erlerini ya da ilkeleri olufltura-
mad›klar›n›n bir göstergesidir.

‹flletme ifllevlerine göre yap›lan s›n›fland›rmalar›n yan› s›ra alt konula-
ra yönelik yap›lan ay›r›mlarda 36 temel konu bafll›¤› tespit edilmifltir.
Bunlar içinde en çok üzerinde durulan konunun kaliteli üretim, en az üze-
rinde durulan konunun ise, tedarikçilerle ve sendikalarla iliflkiler oldu¤u
görülmektedir. 

Son y›llarda, dünyada ve ülkemizde ortaya ç›kan "müflteri odakl›l›k"
stratejileri, müflterilerin ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›n›n, iflletmelerin ya-
flamlar›n› sürdürebilmelerinde en önemli etkenlerden biri oldu¤unu gös-
termektedir. Kaliteli üretim, yani müflteri ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yöne-
lik ortaya konan mal ve hizmetler ayn› zamanda iflletmelerin vazgeçile-
mez de¤erlerini de ortaya koymaktad›r. Hiç kuflkusuz kaliteli üretim, ya-
ratt›¤› faydalar yönüyle de ele al›nd›¤›nda, ç›kar gruplar›na en yüksek fay-
day› sa¤layan yaklafl›mlardan biridir. Bu kapsamda tüketiciler, ne isterler-
se onu alma imkan›na sahip olacaklard›r. Tüketici ihtiyaçlar›n›n karfl›lan-
mas› onlar›n sürekli müflteri haline gelmesini sa¤layacakt›r. Bu sonuçtan
iflgörenler fayda göreceklerdir; çünkü üretim oldukça iflleri devam ede-
cektir. Ayr›ca, iflletme de fayda görecektir; çünkü nakit ak›fl h›z› artacak ve
en önemlisi iflletmenin süreklili¤i sa¤lanacakt›r. Böylelikle, iflletme sahip-
leri ya da hissedarlar mutlu edilecektir. Di¤er taraftan toplum fayda göre-
cektir; çünkü alternatif f›rsatlar için kaynaklar›n etkin kullan›m› söz konu-
su olacakt›r. Bir baflka deyiflle topluma ait olan kaynaklar›n en verimli fle-
kilde de¤erlendirilmesi sa¤lanacakt›r. ‹flletmeler de yaflamlar›n› sürdürü-
yor olaca¤›ndan say›s›z sosyal faydalar ortaya ç›kacakt›r. Ayn› zamanda
ürün kalitesi ile birlikte verimlili¤in artmas› ve hatal› ürünlerin azalmas›
nedeniyle olumlu çevre etkileri yaratacakt›r. Enerjinin etkin kullan›m› da
topluma fayda yaratacakt›r. Dolay›s›yla, ürün kalitesi yaratt›¤› faydalar
yönü ile de¤erlendirildi¤inde tamamen etik kapsaml› bir süreci ifade et-
mektedir.

En çok ihmal edilen konular içinde tedarikçilerle iliflkiler gelmektedir.
‹MKB'de ifllem gören ço¤u iflletmeler tedarikçilerle iyi iliflkiler üzerinde
gereken önemde durmamaktad›rlar. Bunun en önemli nedeni, müflteri tat-
minine son derece a¤›rl›k veren iflletmelerin, müflteri konumunda oldu-
¤unda ayn› yaklafl›m› tedarikçi firmalardan beklemeleridir. Bu yaklafl›m
tedarikçi firman›n müflterisi durumundaki iflletmelerin bir hakk› olarak
görülebilece¤i gibi, ticari iliflkilerde sermaye gücünün bir otorite arac›
olarak kullan›lmas› durumunda etik d›fl› bir eylem olarak da tarif edilebi-
lir. Dolay›s›yla, firmalar tedarikçilerinin ç›karlar›n› da gözetmek duru-
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mundad›rlar. ‹hmal edilen di¤er bir konu ise, sendikalarla olan iliflkilerdir.
Konunun ele al›nmamas›n›n nedenleri, sadece iflletmenin ya da yönetici-
lerinin sendikalara bak›fl aç›s› yönünden de¤erlendirilmemelidir. Ayn› za-
manda baz› ç›kar gruplar›n›n da sendikalar›n yap› ve iflleyifli konusunda
farkl› düflünceleri bulunmaktad›r. Konuya bak›fl farkl›l›¤›n›n, 1980 öncesi
dönemde ülkemizde yaflanan ekonomik ve siyasi konjonktürden kaynak-
land›¤› ve sendikalar›n toplum üzerindeki genel imajlar› de¤iflmedi¤i sü-
rece, konuya ayn› yaklafl›mlar›n devam edece¤i düflünülmektedir.

Araflt›rma sonucu ortaya konan s›n›fland›rmalar, ‹MKB'de ifllem gören
iflletmelerin etik kapsaml› kültürlerini ortaya koymaktad›r. Yap›lan 36
maddelik ay›r›m onlar›n de¤indikleri genel alanlar›n yap›s›n› göstermek-
tedir. 

Bu çal›flma sonucunda iflletmeler, di¤er iflletmelerin de¤indikleri alan-
lar›n de¤erlendirmesini yap›p kendi zay›f ya da güçlü alanlar›n›n fark›na
varabileceklerdir. Bu da etik ilkelerini oluflturmada onlara katk› getirecek-
tir.

Akademisyenler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise, konular›n ifllevlere yöne-
lik tasnifi ve tespit edilen 36 alt alan, onlar›n etik kapsamda yapacaklar›
araflt›rmalara yol gösterecektir. Böylelikle yap›lacak araflt›rmalar›n kap-
samlar›n›n belirlenmesine ve alanlar›n önemine göre ortaya konmas›na
katk› getirecektir. Bilindi¤i gibi araflt›rmada insan kaynaklar›, finansman,
pazarlama vs. ifllevlerine göre s›n›fland›rmaya gidilmifltir.

‹leride yap›lacak çal›flmalarda, iflletmelerin misyon, vizyon aç›klama-
lar› ve iflletme de¤erleri ya da etik ilkelerinden ç›kar›lan etik içeriklerin,
iflletme faaliyetleri ile tutarl›l›k gösterip göstermedi¤i araflt›r›lmaya de¤er-
dir. Çünkü, niyetin yan›nda mutlaka eylemin de ayn› yönde olmas› bek-
lenmektedir. Bu çal›flmalar›n ayn› zamanda iflletmelere yönelik bir bask›
arac› olma özelli¤i de vard›r. ‹flletme taahhütlerinin ve bu yöndeki faali-
yetlerinin bilimsel alanda izlenmesi iflletmeleri daha hassas davranmaya
yönlendirecektir. 

Ancak do¤al olarak nihai amaç, baz› insanlar›n pek çok durumda, pek
çok insan›n baz› durumlarda gösterdikleri etik davran›fllar›, pek çok insa-
n›n pek çok durumda göstermesini sa¤lamakt›r.
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SATINALMA GÜCÜ PAR‹TES‹ VE REEL DÖV‹Z
KURLARI: GEL‹fiMEKTE OLAN ÜLKELER

ÜZER‹NE B‹R ‹NCELEME

Murat DO⁄ANLAR* & Mehmet ÖZMEN**

Özet

Sat›nalma gücü paritesi (SGP) teorisi, döviz kurunun yabanc› ve yurtiçi enf-
lasyon oranlar› aras›ndaki farka göre belirlenmesini öngörmektedir. O halde,
SGP teorisine göre nominal döviz kurlar›ndaki de¤iflmeler ülkeler aras›ndaki
enflasyon farkl›l›klar›n› yans›t›r. Bu durumda, yabanc› ya da yurtiçi fiyatlar›n
birisi  veya her ikisi birden de¤iflirse, nominal döviz kuru da bu fark› ortadan
kald›racak ve dolay›s›yla reel döviz kurunu sabit tutacak flekilde de¤iflmelidir.
Çal›flmam›z, SGP teorisinin uzun vadede geçerlili¤ini s›nayabilmek için,  reel
döviz kurunun zaman serisi özelliklerinin araflt›r›lmas›na dayanmaktad›r. Re-
el döviz kurlar›n›n dura¤anl›¤›, standart birim kök testleri arac›l›¤›yla yap›l-
m›flt›r. Bu durumda, reel döviz kurlar›n›n dura¤an olmas› yani birim köke sa-
hip olmamalar›, SGP’nin uzun dönemde geçerli oldu¤unu gösterecektir. Çal›fl-
mam›zda 18 geliflmekte olan ülkenin Ocak, 1986-Nisan 1997 dönemini kap-
sayan üçer ayl›k verileri kullan›lm›flt›r. Seçilen ülkeler, IMF’nin tan›m›na gö-
re esnek döviz kuru sistemini benimsemifl ülkeler aras›ndan olmufltur. Elde
edilen bulgulara göre, reel döviz kuru serileri kullan›ld›¤› zaman SGP geçerli-
li¤ini kaybetmektedir.

I. Girifl

Sat›nalma gücü paritesi (SGP), döviz kurunun yabanc› ve yurtiçi enflas-
yon oranlar› aras›ndaki farka göre belirlenmesini öngörmektedir. O halde,
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SGP teorisine göre nominal döviz kurlar›ndaki de¤iflmeler ülkeler aras›n-
daki enflasyon farkl›l›klar›n› yans›t›r. Bu SGP’nin göreceli tan›m›d›r.
Mutlak anlamda SGP, döviz kurlar›na dönüfltürülmüfl fiyat düzeylerinin
ülkeler aras›nda ayn› olmas› gerekti¤ini söyler. Bu durumda, yabanc› ya
da yurtiçi fiyatlar›n birisi veya her ikisi birden de¤iflirse, nominal döviz
kuru da bu fark› ortadan kald›racak ve dolay›s›yla reel döviz kurunu sabit
tutacak flekilde de¤iflmelidir. E¤er döviz kurlar› SGP teorisine göre hare-
ket ederse, reel döviz kuru de¤iflmeyece¤inden, nominal döviz kurundaki
de¤iflmeler ülkelerin uluslararas› rekabet gücünü de etkilemeyecektir. Bu-
nunla birlikte k›sa dönemde döviz kurlar›ndaki de¤iflmeler SGP teorisinin
öngördü¤ü flekilde gerçekleflmeyebilir. Dolay›s›yla, reel döviz kurlar›nda-
ki bu sapmalar parasal ve reel (yap›sal) sebeplerden kaynaklanabilir. Dö-
viz kurlar›, fiyatlara göre çok daha h›zl› hareket etti¤i için parasal bir ge-
niflleme sonucunda döviz kurunda ani bir s›çrama ve SGP’nin öngördü¤ü
orandan sapmalar meydana gelebilir. Para stokunda meydana gelen bir ar-
t›fl›n neticesinde, k›sa vadede SGP teorisi geçerli olmayabilir, fakat
SGP’nin uzun vadede geçerli olmas›n› bekleriz. Bu ba¤lamda belirtilme-
si gereken di¤er bir nokta ise, merkez bankalar›n›n özerklikleri ve makro-
ekonomik politikalar aras›ndaki ba¤lant›d›r. Özerk merkez bankalar›na sa-
hip ekonomilerin, döviz kuru politikalar›yla tutarl› makroekonomik poli-
tikalar izledikleri gözlenmifltir (Mishkin, 1997). Merkez bankalar›n›n
özerklikleri azald›kça izlenen makroekonomik politikalar enflasyona ne-
den olan geniflleyici politika niteli¤inde olmakta dolay›s›yla da reel döviz
kuru yani milli para yabanc› paralar karfl›s›nda afl›r› de¤erlenerek, sat›n al-
ma gücü paritesine göre olmas› gereken de¤erlerden sapmalar göstermek-
tedir (Do¤anlar, 1995).

E¤er SGP’den sapmalar reel faktörlerden kaynaklan›yorsa, yeni bir
denge reel döviz kuru oluflacak ve SGP’den sapmalar süreklilik kazana-
cakt›r. Ayr›ca, uzun vadede de SGP geçerli olmayacakt›r. Dolay›s›yla dö-
viz kurlar› ve fiyatlar birlikte hareket etmeyeceklerdir. D›fl ticaret hadle-
rindeki ve verimlilikteki de¤iflmeleri reel sapmalara neden olacak unsur-
lara örnek olarak verebiliriz (Dornbusch, 1991; Dornbusch ve Fischer,
1994). Bu durumda parasal unsurlar, k›sa vadede etkilidir ve SGP’den k›-
sa dönemli geçici sapmalara neden olabilir, fakat uzun vadede reel döviz
kuru tekrar denge de¤erine dönecektir. Reel  unsurlar ise, denge reel dö-
viz kurunu de¤ifltirece¤inden SGP’den sürekli sapmalara neden olabile-
cektir (Levich, 1985). 

Çal›flmam›z SGP teorisinin uzun vadede geçerlili¤ini s›nayabilmek
için,  reel döviz kurunun zaman serisi özelliklerinin araflt›r›lmas›na dayan-
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maktad›r. Reel döviz kurlar›n›n dura¤anl›¤›, standart birim kök testleri
arac›l›¤›yla yap›lm›flt›r. Bu durumda, reel döviz kurlar›n›n dura¤an olma-
s› yani birim köke sahip olmamalar›, SGP’nin uzun dönemde geçerli ol-
du¤unu gösterecektir.

Reel döviz kurunun zaman serisi özelliklerini araflt›rarak, SGP’ni s›na-
yan çeflitli çal›flmalar geliflmifl ülkeler için yap›lm›fl olmakla birlikte, ge-
liflmekte olan ve az geliflmifl ülkeler için bu tür çal›flmalara bas›l› literatür-
de rastlan›lmam›flt›r. Geliflmekte olan ülkeler kapsam›nda yap›lan çal›fl-
malar daha çok reel döviz kuru de¤erlerinin hesaplanmas›na dayanm›fl fa-
kat zaman serisi özellikleri araflt›r›lmam›flt›r. Çal›flmam›z bu alandaki bir
bofllu¤u gidermeyi hedeflemektedir. Bu amaçla Lothian - Taylor (1996) ve
Cuddington - Liang (2000) taraf›ndan geliflmifl ülkeler için yap›lan çal›fl-
malarda reel döviz kurunun genelde birim köke sahip olmad›¤› ve dolay›-
s›yla SPG’nin geçerlili¤i savunulurken, çal›flmam›zda geliflmekte olan ül-
kelerin reel döviz kurlar›n›n birim köke sahip oldu¤u ve SGP’nin geçerli
olamayaca¤› sonucuna var›lm›flt›r.

Çal›flmam›zda 18 geliflmekte olan ülkenin 1986.1-1997.4 dönemini
kapsayan üçer ayl›k verileri kullan›lm›flt›r. Seçilen ülkeler, IMF’nin tan›-
m›na göre esnek döviz kuru sistemini benimsemifl ülkeler aras›ndan ol-
mufltur. Bu çal›flman›n orjinal yönü, literatürde geliflmekte olan ülkeler
için reel döviz kuru arac›l›¤›yla SGP’nin geçerlili¤ini s›nayan kapsaml›
bir çal›flman›n bulunmamas› ve dolay›s›yla bu aç›¤› kapatmaya yönelik
olmas›d›r.

II. Sat›nalma Gücü Paritesi

SGP, iki ülkenin milli fiyatlar›n› ayn› para cinsinden ifade etti¤imiz za-
man, aralar›nda uzun dönemli bir denge iliflkisinin varl›¤›n› öngörmekte-
dir (Cheung ve Lai, 1998). SGP’ni en k›s›tl› halinden en k›s›ts›z haline
do¤ru s›ralayarak üç farkl› flekilde test edebiliriz. Buna göre SGP’nin en
k›s›tl› hali olarak gösterebilece¤imiz reel döviz kuru (2.1), fiyat serileri
aras›nda homojenlik varsay›m›na dayanmaktad›r. SGP’nin geçerli olup ol-
mad›¤›n›n test edilebilmesi, reel döviz kurunun zaman serisi özelliklerinin
araflt›r›lmas›d›r. Bu durumda, reel döviz kurunun dura¤anl›¤›n›n araflt›r›l-
mas›, SGP’nin tutarl›l›¤›n› ortaya koyacakt›r. SGP’nin uzun dönemde ge-
çerli olabilmesi için reel döviz kuru dura¤an olmal›d›r, yani birim kök
içermemelidir. E¤er reel döviz kuru dura¤an de¤ilse, reel kurda sapmalar
sürekli olacak ve nominal kurun fiyat farkl›l›klar›n› ortadan kald›racak fle-
kilde oluflmad›¤› yani SGP’nin geçerli olmad›¤› anlam›na gelecektir. St
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nominal döviz kurunu, pt yurtiçi fiyat seviyesini, pt
* yabanc› fiyat seviye-

sini temsil edecek flekilde iliflki logaritmik olarak ifade edersek, reel dö-
viz kuru rt afla¤›daki flekilde oluflacakt›r. O halde (2.2)’de tesadüfi yürü-
yüfl hipotezinin s›nanmas›, (α1=0) SGP’nin tutarl›l›¤›n›n s›nanmas› anla-
m›na gelecektir (Pentecost, 1993).

rt = st - pt + pt
* (2.1)

rt = α0 + α1 rt-1 +  ut (2.2)

SGP, (2.3) kullan›larak da test edilebilir. SGP bu haliyle daha az k›s›t-
l› olarak yorumlanabilir. Buna göre, ekonometri literatüründe birim kök,
koentegrasyon gibi kavramlar ç›kmadan önce, SGP’nin geçerlili¤i, klasik
ekonometri varsay›mlar› alt›nda ß1 katsay›s›n›n anlaml› olarak bire eflit
olup olmad›¤›n›n test edilmesine dayanmaktayd› (Cheung ve Lai, 1998).
Koentegrasyon yöntemi kullan›ld›¤› zaman nominal döviz kuru ile göreli
fiyatlar aras›nda uzun dönemli bir denge iliflkisinin varl›¤› test edilip, (2.3)
modelindeki koentegrasyon katsay›s› olan ß1’in bire eflit olup olmad›¤›na
bak›l›r (Levi, 1996).

st = ß0 + ß1 ( pt -  pt
* ) + ut (2.3)

SGP’nin en k›s›ts›z hali olarak ifade edebilece¤imiz (2.4) modelinde
fiyatlar›n homojenli¤i k›s›t› kald›r›lm›flt›r. Bu yaklafl›m nominal döviz ku-
ru, yabanc› fiyatlar, ve yurtiçi fiyatlar aras›nda uzun dönemli bir denge
iliflkisinin varl›¤›n› koentegrasyon yöntemiyle araflt›rmaya dayan›r. Bu üç
seri aras›nda uzun dönemli bir iliflki bulunsa bile, tahmin edilen koenteg-
rasyon katsay›lar›n›n nas›l yorumlanmas› gerekti¤i konusunda bir aç›kl›k
bulunmamaktad›r (Cheung ve Lai, 1998).

st = ß0 + ß1 ( pt ) +ß1 ( pt
* ) + ut (2.4)

Çal›flmam›zda sat›nalma gücü paritesinin geçerlili¤ini s›namak için,
SGP’nin en k›s›tl› flekli olan reel döviz kurunun zaman serisi özellikleri
analiz edilmifltir. SGP’nin di¤er formlar›n›n da s›nanmas› mümkündür.1

18 geliflmekte olan ülkenin üçer ayl›k verileri  aras›nda karfl›laflt›rma ya-
pabilmek için en uzun ortak veri setine sahip olabilece¤imiz Ocak 1986 -

1 SPG’nin daha az k›s›tl› flekliyle ilgili s›namalar için Do¤anlar (1999)’a bkz.



115
Sat›nalma Gücü Paritesi ve Reel Döviz Kurlar›: Geliflmekte Olan Ülkeler
Üzerine Bir ‹nceleme

Nisan 1997 dönemi belirlenmifltir. Tüm verilerin kayna¤› IMF Uluslarara-
s› Finansal ‹statistikleridir. Bütün reel döviz kuru serileri logaritmik ola-
rak ifade edilmifltir. (2.1) denkli¤inin logaritmas› al›n›rsa  reel döviz kuru
(2.5)’de oldu¤u gibi ifade edilir ve çal›flmam›zda SGP, (2.5) kullan›larak
oluflturulan reel döviz kuru serilerinin zaman serisi özellikleri araflt›r›larak
incelenmifltir. Nominal döviz kuru, dolar kuru olarak, yabanc› ve yurtiçi
fiyatlar ise tüketici fiyatlar› indeksi (1990=100) cinsinden ifade edilmifl-
tir. Reel döviz kurlar› oluflturulurken, yabanc› fiyatlar hem Amerika Bir-
leflik Devletlerinin hem de sanayileflmifl ülkelerin tüketici fiyat indeksleri
ayr› ayr› kullan›larak her ülke için iki farkl› reel döviz kuru indeksi olufl-
turulmufl ve dura¤anl›klar› geniflletilmifl Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-
Perron (P-P) testleri kullan›larak araflt›r›lm›flt›r. Bu ülkelerin d›fl ticaretle-
ri sadece ABD ile yapmad›klar› ve pek çok endüstrileflmifl ülke ile de yap-
t›klar› göz önüne al›narak her iki fiyat indeksinden de yararlan›lm›flt›r.
Dura¤anl›k testi serilerin birim kök içerip içermedi¤inin test edilmesidir.
fiayet reel döviz kuru serileri birim kök içeriyorsa, serilerin dura¤an olma-
d›¤›n›, dolay›s›yla sat›nalma gücü paritesinin reel döviz kuru yaklafl›m›na
(2.1) göre geçerli olmad›¤› söylenebilir. Çal›flmaya en uzun veri setine sa-
hip esnek kur sistemi uygulayan ülkeler dahil edilmifltir. Çünkü sabit kur
sistemlerinde nominal döviz kuru uzun süre de¤ifltirilmedi¤inden, fiyat
farkl›l›klar› kura yans›t›lamad›¤› için esnek kur sistemi uygulanan ülkeler
seçilmifltir. 

rt =ln [ st x ( pt
* /  pt )] (2.5)

E¤er bir zaman serisinin ortalamas›, varyans›, ve otokovaryans› za-
mandan ba¤›ms›z ve sonlu ise bu zaman serisine kovaryans dura¤an de-
nir. Bir zaman serisi d kez fark› al›nd›ktan sonra dura¤an hale geliyorsa,
bu serinin d dereceden bütünleflti¤i söylenir. ‹ktisadi zaman serilerinin du-
ra¤anl›¤› Dickey ve Fuller (1979, 1981), ve Phillips-Perron (1988) tara-
f›ndan gelifltirilen testlerden yararlan›larak belirlenir. Bu ba¤lamda her iki
testten de yararlan›lm›flt›r. Çal›flmada Econometricviews 3.0 paket prog-
ram› kullan›lm›flt›r. Geniflletilmifl Dickey-Fuller (ADF) ‘deki k de¤erini
belirleyebilmek için, Perron (1989) takip edilerek maksimum bir k de¤e-
ri belirlenmifl ve t-istatisti¤i % 10 düzeyinde (1.60 civar›nda) anlaml› olan
bir gecikme katsay›s› elde edilinceye kadar k düflürülmüfltür. Gecikme ya-
p›s› belirlendikten sonra, LM testi yap›larak belirlenen gecikme yap›s›nda
otokorelasyon olup olmad›¤› araflt›r›lm›flt›r. Çal›flmam›zda ADF (2.6) eflit-
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li¤i kullan›lm›flt›r ve k=12 olarak belirlenmifltir.
k

∆rt = α0 + α1t + ϒrt-1 + Σ ß∆rt-i + εt (2.6)
i=1

Benzer çal›flma geniflletilmifl Dickey Fuller ve Phillips-Perron testleri
kullan›larak geliflmifl ekonomiler için Lothian ve Taylor (1996) ve Cud-
dington ve Liang (2000) taraf›ndan uygulanm›flt›r. Lothian ve Taylor
(1996) Frans›z frank›-pound ve dolar-pound aras›nda birim kök olmad›¤›
dolay›s›yla reel döviz kurunun dura¤an oldu¤u ve SGP’nin geçerlili¤ini
savunurlarken, Cuddington ve Liang (2000) dolar-pound aras›nda reel dö-
viz kurunun dura¤an olmad›¤› yani SGP’nin geçerli olmad›¤› sonucuna
varm›fllard›r.

Elde edilen sonuçlar afla¤›daki tablolarda sunulmufltur. Tablo 1 ve 2’ de
geniflletilmifl Dickey-Fuller testlerinin sonuçlar›, Tablo 3 ve 4’ de Phillips-
Perron testlerinin sonuçlar› verilmifltir. Tablo 1 ve 3’de  reel döviz kuru sa-
nayileflmifl ülkelerin fiyatlar› ile hesaplanm›flt›r. Tablo 2 ve 4’de reel dö-
viz kuru Amerika Birleflik Devletlerinin fiyatlar›yla hesaplanm›flt›r.

Yukar›da aç›klanan birim kök testlerinin sonuçlar›na göre, hem Dic-
key-Fuller, hem de Phillips-Perron testleri, reel döviz kurunun her iki ta-
n›m›na göre oluflturulan seriler için birim kökün varl›¤› %10 önem düze-
yinde dahi reddedilememifltir. Dolay›s›yla birim kök testlerinin sonucun-
da bu 18 ülkenin hem A.B.D. fiyatlar› hem de sanayileflmifl ülke fiyatlar›
dikkate al›narak hesaplanan tüm reel döviz kuru serilerinin dura¤an olma-
d›¤› görülmektedir, yani tüm serilerin I(1) oldu¤u tespit edilmifltir. Reel
döviz kuru serilerinin dura¤an olmamas› sat›n alma gücü paritesini en k›-
s›tl› tan›m› itibariyle reddetmektedir. Serilerin I(2) olup olmad›klar›, yani
birden fazla kök içerip içermedikleri s›nanmam›flt›r. Çünkü, reel döviz ku-
ru serilerinin I(1) olmalar› SGP’ni reddetmek için yeterlidir.
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ADF(ττττ) k %1 %5 %10

Bolivya -2.69 (10) -4.15 -3.50 -3.18
fiili -2.55 (1)
Meksika -2.10 (3)
Ekvador -2.87 (10)
Uruguay -2.96 (8)
Kosta Rika -3.15 (1)
Dominik Cum. -2.54 (1)
Jamaika -1.13 (7)
Fas -3.11 (7)
Gana -1.79 (4)
Nijerya -0.08 (11)
Hindistan -1.70 (11)
Endonezya -2.33 (1)
G. Kore -2.71 (3)
Pakistan -1.04 (10)
Filipinler -1.58 (7)
Sri Lanka -1.57 (8)

Türkiye -2.75 (12)

Tablo 1: Dickey-Fuller Birim Kök Testleri (Sanayileflmifl Ülke Fiyatlar›yla)

k de¤eri ADF testindeki gecikme de¤erini göstermektedir.
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ADF(ττττ) k %1 %5 %10

Bolivya -2.81 (10) -4.15 -3.50 -3.18
fiili -2.54 (1)
Meksika -2.06 (3)
Ekvador -1.49 (8)
Uruguay -3.06 (8)
Kosta Rika -3.11 (1)
Dominik Cum. -2.57 (1)
Jamaika -1.10 (7)
Fas -3.10 (7)
Gana -1.81 (4)
Nijerya -0.09 (11)
Hindistan -1.62 (11)
Endonezya -2.36 (1)
G. Kore -2.55 (3)
Pakistan -1.12 (10)
Filipinler -1.72 (7)
Sri Lanka -1.85 (8)

Türkiye -2.55 (12)

Tablo 2: Dickey-Fuller Birim Kök Testleri

(A.B.D. Fiyatlar›yla)

k de¤eri ADF testindeki gecikme de¤erini göstermektedir.
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P-P(ττττ) %1 %5 %10

Bolivya -3.10 -4.15 -3.50 -3.18

fiili -2.47
Meksika -2.17 
Ekvador -2.16 
Uruguay -1.68 
Kosta Rika -2.91 
Dominik Cum. -2.52 
Jamaika -1.64 
Fas -2.48 
Gana -1.96 
Nijerya -1.38 
Hindistan -2.23 
Endonezya -1.90 
G. Kore -1.18 
Pakistan -2.39 
Filipinler -2.33 
Sri Lanka -2.80 

Türkiye -1.95 

Tablo 3: Phillips-Perron Birim Kök Testleri

(Sanayileflmifl Ülke Fiyatlar›yla)

Newey-West’e göre gecikme de¤eri 3 olarak belirlenmifltir.
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Reel döviz kuru serilerinin bu 18 geliflmekte olan ülke için dura¤an ol-
mamalar›n›n, dolay›s›yla sat›nalma gücü paritesinin geçerlili¤inin reel dö-
viz kuru serileri kullan›larak reddedilmesinin nedenleri üzerinde durulur-
sa afla¤›daki hususlar söylenebilir. 

SGP reel döviz kuru serilerini kullanarak s›nand›¤› zaman, analiz ya-
banc› ve yurtiçi fiyatlar›n homojenli¤i (türdeflli¤i) gibi güçlü bir varsay›-
ma dayanmaktad›r. Ancak, fiyat indekslerine giren mal gruplar› ülkeden
ülkeye farkl›l›klar gösterecektir. Karfl›laflt›rma yap›lan ülkeler ise gelifl-
mekte olan ülkeler ve sanayileflmifl ülkelerdir. Dolay›s›yla geliflmifllik aç›-
s›ndan farkl› konumda olan bu ülke gruplar›n›n fiyat indekslerine giren
mal gruplar› da farkl›l›klar gösterebilecektir. Çünkü Sri Lanka’l› veya Bo-
livya’l› bir tüketicinin mal sepeti ile, bir Amerikal› veya Japon tüketicinin
mal sepeti birbirinden farkl›d›r. Mal baz›nda SGP’nin oluflturulmas› yani

P-P(ττττ) %1 %5 %10

Bolivya -3.13 -4.15 -3.50 -3.18
fiili -2.26
Meksika -2.15 
Ekvador -2.14 
Uruguay -1.70 
Kosta Rika -2.89 
Dominik Cum. -2.54 
Jamaika -1.69 
Fas -2.52 
Gana -1.97 
Nijerya -1.39 
Hindistan -2.31 
Endonezya -1.89 
G. Kore -1.10 
Pakistan -2.36 
Filipinler -2.31 
Sri Lanka -2.79 
Türkiye -1.93 

Tablo 4: Phillips-Perron Birim Kök Testleri

(A.B.D. Fiyatlar›yla)

Newey-West’e göre gecikme de¤eri 3 olarak belirlenmifltir.
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her iki ülkede de ayn› mal›n fiyatlar› dikkate al›narak SGP’nin geçerlili-
¤inin test edilmesi daha tatminkar sonuçlar verebilecektir. Dolay›s›yla fi-
yat indeksleri dikkate al›narak yap›lan çal›flmalar SGP’nin geçerlili¤ini
flüpheli duruma düflürebilir (Melvin, 1989).

Fiyat indekslerinden kaynaklanabilecek teknik sorunlardan ayr› olarak
d›fl ticarete getirilen k›s›tlamalar, ulafl›m maliyetleri, teknoloji/verimlilik
de¤iflmeleri, d›fl ticaret hadlerindeki de¤iflmeler, sermaye hareketleri, hü-
kümet politikalar›ndaki de¤iflmeler gibi faktörlerden kaynaklanan reel ne-
denlerden dolay› da denge reel döviz kuru de¤iflebilir (Edwards, 1988;
Melvin, 1989) ve dolay›s›yla da SGP’den sürekli bir sapma meydana gel-
mifl olabilir. Geliflmekte olan ülkelerin ekonomik flartlar› gözönüne al›nd›-
¤› zaman, yukar›da say›lan reel unsurlardaki geliflmelerin sonucunda reel
döviz kurunda sapmalar›n meydana gelmesi ihtimali de oldukça yüksek-
tir. Sözgelimi d›fl ticaret hadlerinde meydana gelebilecek olumsuz bir ge-
liflme denge reel döviz kurunun sürekli sapmas›na yani yeni bir denge de-
¤erine ulaflmas›na neden olaca¤›ndan, uzun dönemde SGP geçerlili¤ini
kaybedebilir.

III. Sonuç

Bu çal›flmada geliflmekte olan 18 ülke için nominal döviz kurunun sat›nal-
ma gücü paritesine göre belirlenip belirlenmedi¤ini araflt›rmak için reel
döviz kurunun zaman serisi özelliklerine bak›lm›fl ve bu ülkeler için Ame-
rika Birleflik Devletleri ve sanayileflmifl ülkelerin tüketici fiyatlar› ile he-
saplanan her iki reel döviz kuru serilerinin dura¤an olmad›klar› sonucuna
var›lm›flt›r. Bu sonuçlara göre sat›nalma gücü paritesinin geçerli oldu¤u-
nu iddia etmek güçleflmektedir. Fakat, bu yaklafl›m fiyatlar›n homojenli¤i
gibi k›s›tl› bir varsay›ma dayand›r›lmaktad›r. Ayr›ca kullan›lan fiyat in-
deksleri de sorunun ayr› bir kayna¤› olarak gösterilebilir. Fakat bütün bun-
lardan ayr› olarak reel unsurlarda meydana gelen de¤iflmeler sebebiyle de
SGP geçerlili¤ini kaybetmifl olabilir.
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GLOBAL SERMAYE P‹YASALARI

1997-98 y›llar›nda meydana gelen global krizin ard›ndan, artan petrol fi-
yatlar›na ra¤men dünya ekonomisi toparlanm›fl ve 2000 y›l›n›n ilk yar›s›n-
da büyüme göstermifltir. Geçti¤imiz iki sene içerisinde global ekonomi
1998 y›l›nda % 2.6 oran›nda, 1999 y›l›nda ise % 3.4 oran›nda büyümüfl-
tür. 2000 y›l›nda % 4.7 oran›nda büyüme tahmin edilmektedir.        

Dünya genelinde ekonomik büyüme h›z›n›n artmaya devam etmesine
ra¤men ABD ekonomisindeki yavafllama beklentisi ile teknoloji, medya
ve telekom (TMT) sektöründeki kazançlar›n azalmas› geliflmekte olan pi-
yasalardaki hisse senetleri ile tahvil piyasalar›n› etkilemifltir. ABD'nin
GSY‹H büyüme oran› revize edilerek Ekim ay›ndan itibaren her ay düflü-
rülmüfltür. Kas›m ay›nda ABD imalat sektöründeki büyüme h›z› gerile-
mifl, Euro bölgesinde de yavafllama kaydedilmifltir. 2000 y›l›n›n son çey-
re¤inde Avrupa ve Japonya'da ekonomik büyüme h›z› de¤iflmemifl ancak
Aral›k ay›nda gerilemifltir. Dünya genelinde ekonomik faaliyetin önümüz-
deki iki sene içerinde artaca¤› tahmin edilmektedir. 

2000 y›l›n›n son çeyre¤inde geliflmekte olan sermaye piyasalar›, Nas-
daq hariç, geliflmifl piyasalara göre daha düflük performans göstermifltir.
Ayn› dönem içerisinde Nasdaq endeksi  % -32.7 oran›nda düflüfl göster-
mifltir. Geliflmekte olan sermaye piyasalar›nda, hisse senetleri fiyatlar›n-
daki düflüfl ço¤unlukla TMT sektöründeki (Asyada TMT hisse senetleri fi-
yatlar›n›n % 50 oran›nda düflmesine sebep olmufltur) geliflmelerden kay-
naklanm›flt›r. Ancak, bu olumsuz geliflmelere sadece TMT sektöründe ya-
flanan geliflmeler de¤il, ayn› zamanda global ekonomik büyüme h›z›n›n
yavafllamas› da etkili olmufltur. Asyada hisse senetleri fiyatlar›ndaki düflüfl
neticesinde fiyat/kazanç oranlar›, 1997'de yaflanan Asya krizi döneminde
hesaplanan fiyat/ kazanç oranlar› seviyesine veya daha düflük seviyelere
kadar düflmüfltür.            

Hisse senedi piyasalar›n›n performanslar› incelendi¤inde; geliflmifl pi-
yasa endekslerinden D.J. Industrial Endeksi 29 Aral›k tarihinde 29 Eylül
tarihine göre % 1,28 oran›nda artarken, FTSE-100 Endeksi %-1,14 ora-
n›nda, Nikkei-225 Endeksi ise %-12,46 oran›nda azalm›flt›r. Geliflmekte
olan ülkelerin hisse senedi piyasalar›nda 2000 y›l› bafl›ndan 3 Ocak tari-
hine kadar oluflan ABD Dolar› bazl› getiriler karfl›laflt›r›ld›¤›nda en yük-
sek getiriyi % 54,8 ile Çin borsas› sa¤larken, %17,2 ile Venezuela borsa-
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s› ikinci s›rada yer almaktad›r. Bu dönemde, s›ras›yla % -55,7, % -54,8,
%-51,4 ve %-51,1 oranlar›nda düflüfl gösteren Endonezya, Kore, Tayland
borsalar› ve ‹MKB'den sonra en düflük getiriyi % - 49,2 , % -46,5 ve %-
45 ile M›s›r, Filipinler ve Tayvan borsalar› sa¤lam›flt›r. Oniki ayl›k getiri-
leri itibariyle incelenen 25 geliflmekte olan borsadan ikisi pozitif getiri,
kalan yirmi üçü negatif getiri sa¤lam›flt›r. Piyasa performanslar› F/K ora-
n› aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda 2000 y›l› sonu itibariyle en yüksek oran-
lar, Arjantin (293,3), Malezya (71,7), fiili (31,8) ve Filipinler (28,2) piya-
salar›nda gerçekleflmifltir. En düflük oranlar ise Tayland (-12,4), Endonez-
ya (-6,5) ve G. Afrika (10,7) piyasalar›nda oluflmufltur.
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Piyasa De¤erleri (ABD $ Milyon, 1986-1999)

Global Geliflmifl Piyasalar Geliflen Piyasalar ‹MKB

1986 6.514.199 6.275.582 238.617 938
1987 7.830.778 7.511.072 319.706 3.125
1988 9.728.493 9.245.358 483.135 1.128
1989 11.712.673 10.967.395 745.278 6.756
1990 9.398.391 8.784.770 613.621 18.737
1991 11.342.089 10.434.218 907.871 15.564
1992 10.923.343 9.923.024 1.000.319 9.922
1993 14.016.023 12.327.242 1.688.781 37.824
1994 15.124.051 13.210.778 1.913.273 21.785
1995 17.788.071 15.859.021 1.929.050 20.782
1996 20.412.135 17.982.088 2.272.184 30.797
1997 23.087.006 20.923.911 2.163.095 61.348
1998 26.964.463 25.065.373 1.899.090 33.473
1999 36.030.810 32.956.939 3.073.871 112.276

Kaynak: IFC Factbook 2000. 
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‹fllem Görme ‹fllem Hacmi Piyasa De¤eri  

Piyasa Oran› Piyasa (milyon ABD $) Piyasa (milyon ABD $)

(2000/1  - 2000/12)
1 NASDAQ %383,9 NASDAQ 19.798.799,3 NYSE 11.442.383,3
2 Tayvan %259,3 NYSE 11.060.046,0 NASDAQ 3.578.592,9
3 Kore %243,0 Londra 4.558.662,9 Tokyo 3.157.221,8
4 Madrid %228,4 Tokyo 2.315.501,0 Londra 2.576.991,9
5 ‹stanbul %181,7 Almanya 2.120.128,8 Euronext Paris 1.446.634,1
6 ‹talya %130,5 fiikago 1.190.087,0 Almanya 1.270.243,2
7 Almanya %128,6 Euronext Paris 1.064.866,0 ‹sviçre 792.316,0
8 Oslo %98,2 Madrid 1.035.595,4 Toronto 770.116,2
9 Stokholm %97,7 ‹talya 1.019.625,3 ‹talya 768.363,5

10 Euronext Amsterdam %97,6 ‹talya 1.019.625,3 Euronext Amsterdam 640.456,3
11 NYSE %87,7 Tayvan 986.271,7 Hong Kong 623.397,8
12 ‹sviçre %86,5 Amex 945.390,7 Madrid 504.219,3
13 Lizbon %81,3 Euronext Amsterdam 678.763,7 Avusturalya 372.794,4
14 Kopenhag %80,9 ‹sviçre 638.374,6 Stokholm 328.339,1
15 Barselona %73,9 Toronto 636.535,3 Helsinki 293.634,8
16 Euronext Paris %71,9 Kore 556.246,3 Tayvan 247.601,9
17 Londra %69,3 Stokholm 485.288,3 Johannesburg 204.300,8
18 Bilbao %68,6 Hong Kong 376.664,1 Euronext Brüksel 182.481,0
19 Varflova %66,0 Osaka 325.552,4 Singapur 152.826,7
20 Atina %65,0 Bilbao 271.423,2 Kore 148.361,2
21 Helsinki %63,7 Avusturalya 226.484,9 Meksika 125.203,9
22 Hong Kong %60,8 Helsinki 208.326,1 K.Lumpur 113.155,9
23 Tokyo %58,8 ‹stanbul 178.997,6 Kopenhag 111.818,6
24 Singapur %58,5 Kopenhag 102.636,2 Atina 107.574,2
25 Avusturalya %57,4 Sao Paulo 101.537,4 Amex 86.775,3
26 Tayland %54,5 Atina 96.006,9 ‹rlanda 81.882,4
27 Y.Zellanda %49,3 Singapur 95.153,1 ‹stanbul 69.658,9
28 Sao Paulo %43,9 Johannesburg 77.446,1 Tel-Aviv 66.742,9
29 Tel-Aviv %39,8 Oslo 69.241,7 Oslo 65.774,1
30 Jakarta %37,2 Lizbon 54.894,3 Lizbon 60.680,5
31 Johannesburg %35,5 K.Lumpur 52.868,7 Santiago 60.400,8
32 Viyana %34,4 Meksika 45.768,4 B.Aires 45.839,6
33 K.Lumpur %33,4 Barselona 45.556,7 Lüksemburg 34.016,4
34 Meksika %31,7 Barselona 45.556,7 Varflova 31.279,4
35 Euronext Brüksel %23,4 Euronext Brüksel 43.776,9 Viyana 29.935,2
36 Euronext Brüksel %23,4 Euronext Brussels 43.776,9 Tayland 29.217,4
37 Filipinler %22,9 Tel-Aviv 28.538,5 Jakarta 26.812,5
38 Ljubljana %22,6 Tayland 21.117,0 Tahran 26.685,7
39 Tahran %19,9 Varflova 19.305,4 Filipinler 25.980,7
40 Lima %19,5 Jakarta 15.109,3 Y.Zellanda 18.613,0
41 B.Aires %17,0 ‹rlanda 14.380,8 Lima 10.149,3
42 ‹rlanda %16,9 Y.Zellanda 12.316,3 Ljubljana 3.099,7
43 Osaka %11,8 CDNX 10.882,3 Kolombo 1.074,1
44 Kolombo %9,9 B.Aires 9.700,8 Montreal 724,8
45 Santiago %9,4 Viyana 9.641,6 fiikago 233,0

Kaynak: FIBV, Monthly Statistics, December 2000.

Piyasa Göstergelerine Göre Ülkelerin S›ralamas› (Aral›k 2000)
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Global Geliflmifl Geliflen ‹MKB
Geliflen/ ‹MKB/

Global (%) Geliflen (%)
1986 3.573.570 3.490.718 82.852 13 2,32 0,02
1987 5.846.864 5.682.143 164.721 118 2,82 0,07
1988 5.997.321 5.588.694 408.627 115 6,81 0,03
1989 7.467.997 6.298.778 1.169.219 773 15,66 0,07
1990 5.514.706 4.614.786 899.920 5.854 16,32 0,65
1991 5.019.596 4.403.631 615.965 8.502 12,27 1,38
1992 4.782.850 4.151.662 631.188 8.567 13,20 1,36
1993 7.194.675 6.090.929 1.103.746 21.770 15,34 1,97
1994 8.821.845 7.156.704 1.665.141 23.203 18,88 1,39
1995 10.218.748 9.176.451 1.042.297 52.357 10,20 5,02
1996 13.616.070 12.105.541 1.510.529 37.737 11,09 2,50
1997 19.484.814 16.818.167 2.666.647 59.105 13,69 2,18
1998 22.874.320 20.917.462 1.909.510 68.646 8,55 3,60
1999 31.021.065 28.154.198 2.866.867 81.277 9,24 2,86

Kaynak: IFC Factbook 2000.

‹fllem Gören fiirket Say›s› (1986-1999)

Global Geliflmifl Geliflen ‹MKB
Geliflen/ ‹MKB/

Global (%) Geliflen (%)
1986 28.173 18.555 9.618 80 34,14 0,83
1987 29.278 18.265 11.013 82 37,62 0,74
1988 29.270 17.805 11.465 79 39,17 0,69
1989 25.925 17.216 8.709 76 33,59 0,87
1990 25.424 16.323 9.101 110 35,80 1,21
1991 26.093 16.239 9.854 134 37,76 1,36
1992 27.706 16.976 10.730 145 38,73 1,35
1993 28.895 17.012 11.883 160 41,12 1,35
1994 33.473 18.505 14.968 176 44,72 1,18
1995 36.602 18.648 17.954 205 49,05 1,14
1996 40.191 20.242 19.949 228 49,64 1,14
1997 40.880 20.805 20.075 258 49,11 1,29
1998 47.465 21.111 26.354 277 55,52 1,05
1999 49.640 23.326 26.314 285 53,01 1,08

Kaynak: IFC Factbook 2000.

‹fllem Hacmi (Milyon ABD$, 1986-1999)
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Geliflen Piyasalar Fiyat/Kazanç Oran› (1993 - 2000)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  

Arjantin 41,9 17,7 15,0 38,2 17,1 13,4 39,0 293,3
Malezya 43,5 29,0 25,1 27,1 13,5 21,1 -19,1 71,7
fiili 20,0 21,4 17,1 27,8 15,9 15,1 37,7 31,8
Filipinler 38,8 30,8 19,0 20,0 12,5 15,0 24,0 28,2
Çek Cum. 18,8 16,3 11,2 17,6 8,8 -11,3 -14,8 21,0
Polonya 31,5 12,9 7,0 14,3 10,3 10,7 22,0 19,4
Kore 25,1 34,5 19,8 11,7 11,6 -47,1 -27,7 19,3
Yunanistan 10,2 10,4 10,5 10,5 13,1 33,7 55,6 19,2
Türkiye 36,3 31,0 8,4 10,7 18,9 7,8 33,8 15,2
Hindistan 39,7 26,7 14,2 12,3 16,8 13,5 22,0 14,8
Macaristan 52,4 -55,3 12,0 17,5 25,2 17,0 18,2 14,3
Tayvan, Çin 34,7 36,8 21,4 28,2 32,4 21,7 49,2 13,7
Meksika 19,4 17,1 28,4 16,8 22,2 23,9 14,1 12,5
Brezilya 12,6 13,1 36,3 14,5 15,4 7,0 25,1 11,7
Ürdün 17,9 20,8 18,2 16,9 12,8 15,9 13,6 10,7
G.Afrika 17,3 21,3 18,8 16,3 12,1 10,1 17,4 10,7
Endonezya 28,9 20,2 19,8 21,6 11,2 -106,2 -10,5 -6,5
Tayland 27,5 21,2 21,7 13,1 4,8 -3,7 -14,5 -12,4

Kaynak: IFC Factbook 1999; IFC, Monthly Review, December 2000.
Not       :IFCG Global Endeksi'ne dahil hisse senetlerine ait rakamlard›r.
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Piyasa De¤eri / Defter De¤eri (1993 - 2000)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Yunanistan 1,9 1,9 1,8 2,0 2,9 4,9 9,4 4,0
Türkiye 7,2 6,3 2,7 4,0 9,2 2,7 8,8 3,1
Macaristan 1,6 1,7 1,2 2,0 3,7 3,2 3,6 2,5
Hindistan 4,9 4,2 2,3 2,1 2,7 1,9 3,1 2,5
Polonya 5,7 2,3 1,3 2,6 1,6 1,5 2,0 2,2
G.Afrika 1,8 2,6 2,5 2,3 1,9 1,5 2,7 2,1
Meksika 2,6 2,2 1,7 1,7 2,5 1,4 2,2 1,7
Tayvan, Çin 3,9 4,4 2,7 3,3 3,8 2,6 3,3 1,7
Endonezya 3,1 2,4 2,3 2,7 1,5 1,6 2,9 1,6
Tayland 4,7 3,7 3,3 1,8 0,8 1,2 2,6 1,6
fiili 2,1 2,5 2,1 1,6 1,6 1,1 1,8 1,5
Malezya 5,4 3,8 3,3 3,8 1,8 1,3 1,9 1,5
Brezilya 0,5 0,6 0,5 0,7 1,1 0,6 1,6 1,4
Ürdün 2,0 1,7 1,9 1,7 1,6 1,8 1,5 1,3
Çek Cum. 1,3 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 1,2 1,2
Filipinler 5,2 4,5 3,2 3,1 1,7 1,3 1,5 1,2
Arjantin 1,9 1,4 1,3 1,6 1,8 1,3 1,5 1,0
Kore 1,4 1,6 1,3 0,8 0,6 0,9 2,0 0,8

Kaynak: IFC Factbook 1996-1999; IFC Monthly Review, December 2000.
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Not: ‹fllem hacmi de¤erleri Trading System View (Borsada ifllem gören) rakamlar›n› kapsamaktad›r. Trading System
View rakamlar› verilmemifl olan ülkeler için ise Regulated Environment View (Borsada ve borsa d›fl›nda ifllem
gören) rakamlar› verilmifltir.
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‹MKB
Piyasa ‹statistikleri

Toplam Günlük Ortalama
(Milyon ABD$) (%) TL(1) TL(2) ABD$(Milyon

ABD$)(Milyar TL)(Milyon
ABD$)(Milyar TL)(Milyar TL)

1986 80    9  13  ---   ---     709 938 9,15   5,07   ---  ---  
1987 82    105  118  ---   ---     3.182 3.125 2,82   15,86   ---  ---  
1988 79    149  115  1  ---     2.048 1.128 10,48   4,97   ---  ---  
1989 76    1.736  773  7  3     15.553 6.756 3,44   15,74   ---  ---  
1990 110    15.313  5.854  62  24     55.238 18.737 2,62   23,97   ---  ---  
1991 134    35.487  8.502  144  34     78.907 15.564 3,95   15,88   ---  ---  
1992 145    56.339  8.567  224  34     84.809 9.922 6,43   11,39   ---  ---  
1993 160    255.222  21.770  1.037  89     546.316 37.824 1,65   25,75   20,72   14,86
1994 176    650.864  23.203  2.573  92     836.118 21.785 2,78   24,83   16,70   10,97   
1995 205    2.374.055  52.357  9.458  209     1.264.998 20.782 3,56   9,23   7,67   5,48   
1996 228    3.031.185  37.737  12.272  153     3.275.038 30.797 2,87   12,15   10,86   7,72   
1997 258    9.048.721  58.104  35.908  231    12.654.308 61.879 1,56   24,39   19,45   13,28   
1998 277    18.029.967  70.396  72.701  284    10.611.820 33.975 3,37   8,84   8,11   6,36   
1999 285    36.877.335  84.034  156.260  356    61.137.073 114.271 0,72   37,52   34,08   24,95   
2000 315    111.165.396  181.934  451.892  740    46.692.373 69.507 1,29   16,82   16,11   14,05   
2000/Ç1 298    35.003.411  62.647  603.507  1.080    64.197.681 109.197 0,91   30,27   29,92   22,59   
2000/Ç2 308    30.807.647  50.881  481.369  795    58.216.149 94.117 1,01   26,92   23,54   18,89
2000/Ç3 312    20.024.919  31.058  312.889  485    54.628.507 82.400 1,10   19,79   19,90   16,21   
2000/Ç4 315    25.329.419  37.347  422.157  622    46.692.373 69.507 1,29   16,82   16,11   14,05   

Ç: 3 ayl›k dönem
Not:
- Fiyat Kazanç Oranlar›, 1986-1992 y›llar› aras›nda flirketlerin bir önceki y›l›n net dönem karlar› üzerinden hesaplanm›flt›r.

1993 y›l› ve sonras› için;
TL(1) = Toplam Piyasa De¤eri / Son iki 6'flar Ayl›k Dönemin Karlar Toplam›
TL(2) = Toplam Piyasa De¤eri / Son dört  3'er Ayl›k Dönemin Karlar Toplam› 
ABD $ = $ Baz›nda Toplam Piyasa De¤eri / Son dört 3'er Ayl›k Dönem $ olarak Karlar Toplam› 'n› ifade etmektedir.
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H‹SSE SENETLER‹ P‹YASASI

‹fllem Hacmi Piyasa De¤eri
“Temettü
Verimi” Fiyat Kazanç Oran›
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Ç : 3 ayl›k dönem

ULUSAL-100 ULUSAL-SINA‹ ULUSAL-H‹ZMETLER ULUSAL-MAL‹
(Ocak 1986=1) (31.12.90=33) (27.12.96=1046) (31.12.90=33)

ULUSAL-100 ULUSAL-SINA‹ ULUSAL-H‹ZMETLER ULUSAL-MAL‹ ULUSAL-100
(Ocak 1986=100) (31.12.90=643) (27.12.96=572) (31.12.90=643) (31.12.98=484)

ABD $ Bazl›
EURO

Bazl›

TL Bazl›

‹MKB Fiyat Endekslerinin Kapan›fl De¤erleri

1986 1,71      ---      ---      ---      
1987 6,73      ---      ---      ---      
1988 3,74      ---      ---      ---      
1989 22,18      ---      ---      ---      
1990 32,56      32,56      ---      32,56      
1991 43,69      49,63      ---      33,55      
1992 40,04      49,15      ---      24,34      
1993 206,83      222,88      ---      191,90      
1994 272,57      304,74      ---      229,64      
1995 400,25      462,47      ---      300,04      
1996 975,89      1.045,91      1.045,91      914,47      
1997 3.451,26      2.660,--       3.593,--       4.522,--       
1998 2.597,91      1.943,67      3.697,10      3.269,58      
1999 15.208,78      9.945,75      13.194,40      21.180,77      
2000 9.437,21      6.954,99      7.224,01      12.837,92      
2000/Ç1 15.920,10      11.183,62      13.690,36      21.813,72      
2000/Ç2 14.466,12      10.749,21      12.929,68      19.348,60      
2000/Ç3 11.350,30      8.913,77      8.620,02      15.332,61      
2000/Ç4 9.437,21      6.954,99      7.224,01      12.837,92      

1986 131,53      ---      ---      ---      
1987 384,57      ---      ---      ---      
1988 119,82      ---      ---      ---      
1989 560,57      ---      ---      ---      
1990 642,63      642,63      ---      642,63      
1991 501,50      569,63      ---      385,14      
1992 272,61      334,59      ---      165,68      
1993 833,28      897,96      ---      773,13      
1994 413,27      462,03      ---      348,18      
1995 382,62      442,11      ---      286,83      
1996 534,01      572,33      572,00      500,40      
1997 982,--       757,--       1.022,--       1.287,--       
1998 484,01      362,12      688,79      609,14      484,01  
1999 1.654,17      1.081,74      1.435,08      2.303,71      1.912,46  
2000 817,49      602,47      625,78      1.112,08      1.045,57  
2000/Ç1 1.575,77      1.106,96      1.355,07      2.159,12      1.936,52  
2000/Ç2 1.360,92      1.011,24      1.216,37      1.820,24      1.673,00  
2000/Ç3 996,25      782,39      756,61      1.345,79      1.319,59  
2000/Ç4 817,49      602,47      625,78      1.112,08      1.045,57 
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Kesin Al›m-Sat›m Pazar›

1991 1.476    312    11    2
1992 17.977    2.406    72    10
1993 122.858    10.728    499    44
1994 269.992    8.832    1.067    35    
1995 739.942    16.509    2.936    66    
1996 2.710.973 32.737    10.758    130    
1997 5.503.632 35.472    21.840    141
1998 17.995.993 68.399    71.984    274
1999 35.430.078    83.842    142.863    338    
2000 166.336.480    262.941    662.695    1.048    
2000/Ç1 16.908.559    29.769    277.189    488
2000/Ç2 47.404.847    77.770    740.701    1.215
2000/Ç3 63.328.729    98.388    989.511    1.537
2000/Ç4 38.694.345    57.014    624.102    920  

‹fllem Hacmi

Toplam Günlük Ortalama
Milyar TL Milyon ABD $ Milyar TL Milyon ABD$

TAHV‹L VE BONO P‹YASASI

Toplam Günlük Ortalama
Milyar TL Milyon ABD $ Milyar TL Milyon ABD$

Ç : 3 ayl›k dönem

1993 59.009  4.794  276    22 
1994 756.683  23.704  2.991    94
1995 5.781.776  123.254  22.944    489
1996 18.340.459  221.405  72.780    879
1997 58.192.071  374.384  230.921  1.486
1998 97.278.476  372.201  389.114  1.489
1999 250.723.656  589.267  1.010.982  2.376
2000 554.121.078  886.732  2.207.654  3.533
2000/Ç1 120.833.056  214.855  1.980.870  3.522
2000/Ç2 133.805.878  219.777  2.090.717  3.434
2000/Ç3 143.318.394  221.964  2.239.350  3.468
2000/Ç4 156.163.750  230.136  2.518.770  3.712 

Repo-Ters Repo ‹fllem Hacmi

Repo-Ters Repo Pazar›
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Ç : 3 ayl›k dönem

30 Gün 91 Gün 182 Gün Genel

1996 103,41 110,73 121,71 110,52
1997 102,68 108,76 118,48 110,77
1998 103,57 110,54 119,64 110,26
1999 107,70 123,26 144,12 125,47
2000 104,84 117,12 140,81 126,95
2000/Ç1 106,05 120,72 147,92 117,39
2000/Ç2 107,70 125,29 155,16 107,70
2000/Ç3 106,86 122,93 151,35 136,34
2000/Ç4 104,84 117,12 140,81 126,95

D‹BS Fiyat Endeksleri (25-29 Aral›k 1995=100)

30 Gün 91 Gün 182 Gün

D‹BS Performans Endeksleri (25-29 Aral›k 1995=100)

TL Bazl›

TL Bazl›

ABD $ Bazl›

1996 122,84 132,99 144,74
1997 127,67 137,36 151,95
1998 153,97 169,96 186,24
1999 151,02 173,47 212,18
2000 162,19 178,6 224,36
2000/Ç1 146,71 168,41 212,68
2000/Ç2 150,86 173,87 219,58
2000/Ç3 148,86 169,79 213,28
2000/Ç4 162,19 178,6 224,36

1996 222,52 240,92 262,20
1997 441,25 474,75 525,17
1998 812,81 897,19 983,16
1999 1.372,71 1.576,80 1.928,63
2000 1.835,26 2.020,94 2.538,65
2000/Ç1 1.457,73 1.673,39 2.113,26
2000/Ç2 1.577,08 1.817,72 2.295,52
2000/Ç3 1.667,99 1.902,48 2.389,84
2000/Ç4 1.835,26 2.020,94 2.538,65



Kitap Tan›t›m›

"In Search of Shareholder Value: managing the drives of performance",
Andrew Black, Philip Wright, John Davies, 2nd edition, Financial Times
Prentice Hall, London, 2001, pp. ix-355.  

Bu kitab›n amac›, hissedar de¤eri kavram›n› tan›mlamak ve flirketlere fay-
dal› olmas› aç›s›ndan  yöneticilerinin nas›l daha iyi, bilinçli ve pratik ka-
rar almalar›n› sa¤layabilece¤i konusu incelemektir. Hissedar de¤eri, piya-
sa analizi yapan uzmanlar›n gelifltirdikleri yaklafl›mlar›n flirketin tüm yö-
netim araçlar›na aktar›larak performans›n art›r›lmas›n› sa¤lamak olarak
de¤erlendirilmektedir. Son on y›lda global ekonomi h›zl› bir geliflim ser-
gilemektedir. Sermaye piyasalar› ve di¤er tüm finans kurulufllar› gittikçe
daha fazla globalleflmektedirler. Yat›r›mc›lar ise, daha bilinçli hareket ede-
rek, bir flirketin geçmiflte ne kadar temettü ödedi¤i bilgisinden daha fazla
bilgiye sahip olmay› istemektedirler.                      

Kitab›n birinci ana bölümde hissedar de¤eri analizi kavram› tan›mlan-
maktad›r. Hissedar de¤eri teorisinin tarihçesi incelendikten sonra sermaye
maliyeti kavram› ele al›nmaktad›r. Dördüncü alt bölüm, sadece kar ve za-
rar rakamlar›n›n kullan›lmas›n›n güvenilir olmad›¤›n› öne sürmektedir. Pi-
yasa, bir flirketin performans›n› sadece kar ve zarar rakamlar› ile hisse ba-
fl›na kar oran› yerine nakit ak›m rakamlar› ile ölçmeyi tercih etmektedir.
Hissedar de¤eri analizi yedi "de¤er unsurlar›" ile birlikte Beflinci alt bö-
lümde de¤erlendirilmektedir. Bu de¤erler, sat›fllar›n art›fl›, nakit kar mar-
j›, nakit vergi oran›, iflletme sermayesi, sermaye gideri (veya sabit serma-
ye), risk ve enflasyona göre düzeltilmifl a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyet
ve rekabet üstünlü¤ü süreci olarak belirlenmifltir. Alt›nc› alt bölüm hisse-
dar de¤erinin hesaplanmas›nda kullan›lan çeflitli metrik hesaplama sis-
temlerini incelemektedir. Kullan›lan bütün metodlar nakitin önemli oldu-
¤u mesaj›n› vermektedir.

‹kinci ana bölüm, teoriden prati¤e yönelmektedir. Bu k›s›m de¤er baz-
l› yönetim prensipleri üzerinde yo¤unlaflmakta olup, hissedar de¤eri tek-
niklerinin pratikte flirketlerin analiz ve planlama, aksiyon ve uygulama,
iletiflim, yat›r›mc› iliflkileri ve de¤er raporlanmas› aflamalar›nda nas›l kul-
lan›ld›¤›n› anlatmaktad›r. Ayr›ca, bu bölümde söz konusu hissedar de¤eri
tekniklerinin nas›l uygulanabilece¤i sadece de¤er-bazl› yönetim olarak
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adland›r›lan devam eden flirketler aç›s›ndan de¤il, flirket birleflmeleri ve
sat›n al›nmalar› ve zararda olan flirketlerin iyilefltirilmesinde de¤er yarat-
ma durumlar›nda da incelenmektedir.       

Üçüncü ana bölümde flirketlerin global aç›dan incelenmesi yerine çe-
flitli baz› sanayi sektörlerin detayl› incelenmesi üzerinde yo¤unlaflmakta-
d›r. "De¤er unsurlar›"n›n de¤iflim göstermesine ra¤men, hissedar de¤eri
temel analizinin tüm de¤er unsurlar› üzerinde uygulanabilece¤i vurgulan-
maktad›r. ABD ve ‹ngiltere gibi geliflmifl piyasalara sahip ülkeler ile flir-
ketin tüm taraflar›n› ön plana alan Avrupa ve Do¤u Asya ülkelerinde his-
sedar de¤erine iliflkin önerilerin nas›l geliflti¤i ve uyguland›¤› raporlan-
maktad›r. Ekonomileri geliflmekte olan ülkelerin hissedar de¤eri modelle-
rini nas›l baflar›yla uygulad›klar› incelenmektedir.     

Dördüncü ana bölümde tüm bilgiler toplanarak gelece¤e yönelik flirket
de¤eri raporlanmas› (value reporting) irdelenmektedir. Bu ba¤lamda, var-
say›ma dayanan flirket de¤eri  raporunun haz›rlanmas›na iliflkin genel e¤i-
limler incelenmektedir.    

Modern Auditing, Graham W. Cosserat, John Wiley & Sons Ltd.,
Chichester, 1999, s. vii-652. 

Muhasebe denetimi hizmetlerinde son on y›l içerisinde h›zl› bir de¤iflim
süreci yaflanm›flt›r. Bu kitab›n amac›, muhasebe denetim sisteminin meto-
dolojisi ve bu konuda son geliflmeleri kapsaml› ve entegre olarak sunmak-
t›r.        

Kitab›n 1-4 bölümleri muhasebe denetimi mesle¤inin rolü ve organi-
zasyonu, finansal tablolar›n denetim sisteminin özellikleri ve amac›, mu-
hasebe denetim mesle¤indeki beklentilerin karfl›lanmas›nda etik özellikler
ve denetçilerin yasal sorumluluklar› konular›n› ele almaktad›r.      

Muhasebe denetim sisteminin planlanmas›na ve uygulanmas›na iliflkin
temel teknikler, kitab›n 5-11 bölümlerinde irdelenmektedir. Beflinci bö-
lüm, muhasebe denetiminin amac›, denetim tespiti, prosedür ve denetimin
belgeler ile kan›tlanmas›na iliflkin dört önemli kural› incelemektedir.         

Alt›nc› bölümde, finansal tablolar›n denetleme aflamalar›na k›saca de-
¤inilmektedir. Daha sonra denetimin ilk aflamas›n›n tamamlanmas› (dene-
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timin kabulü); denetimin planlanmas›na iliflkin aflamalar›n›n belirlenmesi
ve planlama sürecinde uygulanacak ilk iki aflama detayl› olarak ele al›n-
maktad›r. Bu iki aflama iflletmenin faaliyet alan›,  sektörün özellikleri ve
analitik prosedürlerin uygulanmas›n› kapsamaktad›r.  

Muhasebe denetim sisteminde kullan›lan maddesellik kavram› tan›m-
lanm›fl ve bu önemli de¤iflken ile ilgili denetçilerin ön görüfllerini etkile-
yen faktörler yedinci bölümde ele al›nmaktad›r. Ayr›ca, muhasebe dene-
tim riski ile finansal bilgilere iliflkin gerekli aç›klamalar›n yap›lmas› için
planlamada kullan›lan alternatif denetim stratejileri de incelenmifltir.     

Sekizinci bölüm, bir flirketin muhasebesi ile kontrol sistemlerini tan›m-
lamakta ve denetçilerin bu sistemlerin anlafl›lmas›n› sa¤lamalar› yönünde-
ki sorumluluklar›n› aç›klamaktad›r. Daha sonra, risk kontrol düzeyine ilifl-
kin tespit yap›labilmesi için muhasebe ile kontrol sistemlerinin etkinli¤i-
nin nas›l test edildi¤i gösterilmektedir. Denetçilerin ön tespitlerinin des-
teklenmesi veya desteklenmemesi yönündeki  kontrol planlar› ile testlerin
nas›l yap›ld›¤›na dair hususlar da ele al›nmaktad›r.     

Dokuzuncu bölümde, muhasebe ve kontrol sistemlerinin daha anlafl›-
labilir olmas›n›n ve risk kontrol sistemi tespitinin, uygulamaya yönelik
denetleme prosedürlerinin  belirlenmesinde ne flekilde rol oynad›¤› anla-
t›lmaktad›r. Ayr›ca, söz konusu prosedürlerin türü, zamanlamas› ve kapsa-
m›n›n belirlenmesi konular› da irdelenmektedir.   

Onuncu bölüm, denetlemeye iliflkin örneklemlerin temel kavramlar› ve
bunlar›n kontrol testlerin yap›lmas› aflamas›nda nas›l kullan›ld›klar› ve de-
tay testleri aç›klamaktad›r. Bu bölüm, denetleme prosedürlerinin uygulan-
mas› aflamas›nda örneklem kulan›m›n› dört vaka çal›flmas› ile aç›klamak-
tad›r. Birinci vakada denetim planlamas›na iliflkin istatistiksel olmayan ör-
neklem kullan›lm›fl olup, di¤er üç vaka çal›flmas›, üç farkl› istatiksel de-
netim planlamas›na iliflkin örneklemleri kullanmaktad›r.          

Onbirinci bölüm, mali bilgilerin bilgisayar kullan›larak denetlenme-
sinde, denetçilerin sorumluluklar› Muhasebe Denetim Standartlar›na
uyum sa¤lanmas› çerçevesinde aç›klanmaktad›r.

Onikinci bölüm, alacaklar hesab›ndaki borç bakiyeleri, sat›fl, nakit ala-
caklar ve sat›fl hesaplar›n›n düzeltilmesi gibi ifllem kalemlerini incelemek-
tedir. ‹lk olarak, beflinci bölümde anlat›lan çeflitli mali tablolar›n hesap ba-
kiyeleri ile ifllem kalemleri için uygulanacak denetim amaçlar› belirtil-
mektedir.

Yukar›da bahsi geçen mali tablolar›n hesap kalemlerine iliflkin denetim
amaçlar› belirlenerek bafllanan onüçüncü bölümde, ayr›ca ticari alacakl›-
lar ile maafl tahakkuk borçlar› ele al›nmaktad›r. Bölümün devam›nda ise



denetleme yöntemi, mevcut risk ile kontrol risklerinin tespitine yönelik
sistem gelifltirme dahil muhasebe ve kontrol sistemleri ile uygulamaya
iliflkin prosedürler anlat›lmaktad›r. 

Ondördüncü bölümün ilk k›sm›nda, stok (envanter) hesab›n›n deneti-
mi; ikinci k›sm›nda ise maddi duran varl›klar›n (bina, arsa, makine ve teç-
hizat) denetimi incelenmektedir. Onbeflinci bölüm ise öncelikli olarak he-
sap bakiyelerinin do¤ru tespit edilmesinde uygulanan muhasebe denetim
prosedürlerini aç›klamaktad›r.  

Onalt›nc› ve onyedinci bölümler muhasebe denetim tespitlerinin de-
¤erlendirilmesi ile söz konusu de¤erlendirmelerin aç›k ve kesin bir flekil-
de formüle edilerek nas›l aç›klanmas› gerekti¤ini anlatmaktad›r. Mali tab-
lolar›n denetlenmesine iliflkin denetçilerin bafll›ca sorumluluklar› ile bul-
gular›n de¤erlendirilmesi hususlar› incelemeye dahil edilmektedir.      

Kitab›n son bölümünde, denetçilerin yeni milenyumdaki rolü ile gele-
cekteki yeni kuflak denetçiler ile aralar›ndaki iliflki tan›mlanmaktad›r.
Elektronik ticaret ve internet kullan›m› ön plana ç›kar›larak, bilgi tekno-
lojisindeki geliflmeler de¤erlendirilmektedir. 
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