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Hakkında 

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, Aralık 2019'da yayın hayatına 
başlayan, sosyal bilimler alanında yapılan özgün araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının 
hizmetine sunmayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, KIŞ (Aralık) ve YAZ 
(Haziran) dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanmakta olup Yayın Kurulu gerekli 
gördüğünde özel sayı çıkartır.  Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi 
açık erişimli bir dergidir, dergi sayılarına erişim ücretsizdir. Dergi yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.  

 

Amaç 

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, sosyal bilimler alanında 
yapılan bilimsel ve akademik çalışmaları, hem ulusal hem de uluslararası camia ile paylaşmayı ve 
bilime katkı sağlamayı amaçlar. 

 

Kapsam 

Sosyal Bilimler alanında katkı sağlayacak her türlü özgün bilimsel makaleler, araştırma notları, 
bilimsel değerlendirmeler ve analizler dergimizin kapsamı alanındadır. Uluslararası Sosyo-
Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, iktisat, maliye, kamu yönetimi, hukuk, uluslararası ilişkiler, 
işletme, çalışma ekonomisi, ekonometri, uluslararası ticaret, bankacılık ve finans vb alanları 
kapsamaktadır. 

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi yılda iki kez yayınlanan 
ücretsiz e-dergidir. 
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TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ MALİYETLERİNİN YAPISI: 

2007-2017 DÖNEMİ1 

 

Özgür Emre Koç2, M. Alpin Gülşen3 

 

Özet 

İşgücü maliyet endeksi, işgücü kazancı ile işveren maliyeti ve kamu kesimine 
aktarılan paylardan oluşmaktadır. Endeksi oluşturan bu üç unsur aynı zamanda 
hanehalkı, özel sektör ve kamu sektörü olarak sınıflandırılan iktisadi aktörlerin 
istihdamdan aldığı payı göstermektedir. Çalışmada arz yanlı yaklaşım benimsenerek 
bu ilişki, kamu sektörünün ekonomiye müdahalesinin girişimci üzerindeki etkisi 
olarak da ele alınmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’de artan ücretlere rağmen işgücü ve 
işveren kesiminden daha çok kamu kesimine aktarılan paylarda bir artış olduğuna 
dikkat çekilmiştir. Bu artış kamu maliyesine gelir olması anlamında pozitif bir etkide 
bulunmuş olsa da kayıtdışı istihdamın artmasına ve rekabet gücünün azalmasına 
etkide bulunduğu ifade edilebilir. Bu nedenle işgücü maliyetindeki kamu kesiminin 
payının azaltılması, işveren üzerindeki istihdam maliyetini azaltacak ve beraberinde 
istihdamın artmasına neden olabilecektir.  

Anahtar Kelimeler: İşgücü Maliyeti Endeksi, Maliye Politikası, Ücret. 

Jel Kodu: H00, J30, J48. 

 

FINANCIAL EVALUATION OF LABOR COSTS IN TURKEY: 

2007-2017 PERIOD 

Abstract 

Labor cost index consists of labor gain, employer cost and shares transferred 
to public sector. These three components of the index also show the share of 
households, private and public sectors. In this study, a supply-side approach is adopted 
and this relationship is also considered as the effect of public sector intervention on 
the economy. In this context, despite the increase of wages in Turkey it has seen an 
increase in the share transferred to the public sector. Although this increase had a 
positive effect in terms of revenue in public finance, it had an effect on the increase in 
informal employment and decrease in competitiveness. Therefore, reducing the share 
of the public sector in labor costs may reduce the labor cost on the employer and 
increase employment. 

Key Words: Labor Cost Index, Fiscal Policy, Wage. 

Jel Codes: H00, J30, J48. 

                                                   
1 Bu çalışma 19-21 Ekim 2018 tarihinde Kırşehir’de düzenlenen Toplum, İktidar & Siyaset 

Kongresi’nde “Türkiye'de İşgücü Maliyet Endekslerinin Değerlendirilmesi: 2007-2017" başlığıyla 
sunulan metnin genişletilmiş halidir. 

2 Dr. Öğr.Üyesi, oemrekoc@hitit.edu.tr, Hitit Üniversitesi 
3 Öğr.Gör., alpingulsen@akdeniz.edu.tr, Akdeniz Üniversitesi 

mailto:oemrekoc@hitit.edu.tr
mailto:alpingulsen@akdeniz.edu.tr
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1. GİRİŞ 

Makro iktisadi sistemde işgücü (hanehalkı), işveren (özel sektör) ve kamu 
kesimi olmak üzere üç önemli aktör yer almaktadır. Söz konusu aktörler arasında 
hukuki, sosyal ve iktisadi ilişkiler neticesinde ekonomik alanda bir denge 
oluşmaktadır. Temel olarak bu ilişki, işverenin maliyet minimizasyonu; işgücünün 
ücret maksimizasyonu ve kamu kesiminin (dar anlamda) kamu gelirlerini maksimize 
etme anlayışı üzerine kurulduğu ifade edilebilir. Belirtilmesi gereken husus, kamu 
kesiminin mali ve mali olmayan amaçlarının geniş bir perspektifte burada 
tartışılmayıp, dar anlamda kamu gelirlerini maksimize etme gibi mali bir amacının 
olduğunun söylenmesiyle yetinilmiştir. 

Çalışmanın konusunu makro iktisadi aktörler arasındaki ilişkinin mali yönünü 
oluşturan ücret, vergi ve transfer ödemeleri oluşturmaktadır. Buna göre bir ticari 
faaliyet neticesinde işgücü kazanç sağlarken kamu kesimi, özellikle primler yoluyla 
transfer ödemelerine sahip olmaktadır. Diğer taraftan işverenlerin ise ücret ve transfer 
ödemeleri gibi yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışmada, Türkiye’de 
işgücü kazancı- işveren maliyeti ve kazanç dışı ödeme olmak üzere üç çeşit endeks ele 
alınmaktadır.  

Çalışmanın amacı, söz konusu üç endeksteki gelişmelerin hangi iktisadi aktör 
lehine geliştiğini ortaya koymak ve istihdamın artmasına yönelik bir mali teşvik 
politikasının önerilmesidir. İlgili önerinin temel motivasyonunu ise iktisadi kararları 
negatif etkileyen unsurların minimize edilmesi oluşturmaktadır.  

Çalışmada kullanılan veriler Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınmıştır. 
TÜİK, işgücü maliyet endeksini 2007 yılından itibaren hesaplamaya başlamış ve en son 
2017 yılında bu verileri paylaşmıştır. Veriler, takvim ve mevsim etkilerinden 
arındırılarak, Türkiye’deki tüm alt sektörleri kapsayacak şekilde hesaplanmaktadır. 
Çalışmada takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış veriler kullanılmıştır. 

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde analitik ve kavramsal çerçeve, 
ikinci bölümde işgücü maliyet endeksinin mali önemi, üçüncü bölümde işgücü maliyet 
endeksleri ile ücretler ve dördüncü bölümde Türkiye’de işgücü maliyet endekslerinin 
değerlendirilmesi ele alınacaktır. Çalışma değerlendirme ve sonuç bölümüyle 
sonlandırılacaktır. 

 

2. ANALİTİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

TÜİK tarafından çerçevesi çizilen1 ve 2004 yılı baz alınarak hesaplanan işgücü 
maliyet araştırmasıyla Türkiye’de ücretli çalışanların işverene olan maliyeti ve bu 
maliyeti oluşturan ücret, vergi ve SGK primleri gibi unsurların toplam maliyet içindeki 
payının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ancak işverenler, ortaklar ve ücretsiz çalışan 
aile üyeleri bu hesaplanın dışında bırakılmakta; emeği karşılığında maaş, ücret, 
yevmiye gibi maddi karşılıklar alan çalışanlar hesaplamaya dahil edilmektedir.  

Söz konusu hesaplamaların yapılmasına imkân tanıyan kavramlar Tablo 1 
itibarıyla gösterilmiştir. 

 

                                                   
1 Söz konusu analitik çerçeve TÜİK İşgücü Girdi, İşgücü Maliyeti ve Kazanç İstatistikleri Metaveri 
kısmında yer almaktadır. 
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Tablo 1: Kavramsal Çerçeve 

Tanımlar Hesaplama 

Fiili Çalışma 
süresi 

Ücret karşılığı olan ve olmayan fazla çalışma ve 
fazla sürelerle çalışma süreleri dahil, yıllık izin ve resmî 

tatil gibi ücreti ödendiği halde çalışılmayan süreler hariç, 
işyerinde fiili olarak çalışılan süreyi ifade etmektedir. 

Saatlik Ücret Brüt ücret/Fiili çalışma süresi 

Saatlik kazanç 
Brüt kazanç/Fiili çalışma süresi oranıyla 

hesaplanmaktadır. 

Aylık Kazanç 
Brüt ücret + fazla mesai ücreti + ayni yardımlar + 

ikramiye + prim vb. düzensiz ödemeler + tasarruf 
sandıklarına yapılan ödemelerden oluşur. 

Saatlik işgücü 
maliyeti 

İşgücü maliyeti/Fiili çalışma süresi oranıyla 
hesaplanmaktadır. 

Sosyal 
Güvenlik ödemeleri 

Sosyal Güvenlik kurumlarına yapılan ödemeler+ 
kıdem ve ihbar tazminatı gibi ödemelerden oluşur. 

Kaynak: TÜİK 

 

Tablo 1’e göre çalışma süresinde esas olan ücrete mukabil bir çalışma süresinin değil 

işyerinde aktif çalışılan süre esas alınmıştır. Bir diğer ifadeyle ücret karşılığı olmaksızın 

fazla çalışılan süreler de işgücü maliyetine dahil edilmiş, bu durumda maliyeti azaltan 

bir unsur olduğuna da dikkat çekilmiştir. Bunun yanında işgücü maliyeti endeksinde 

işgücünün maliyeti hesaplanırken ücret ve kazanç ayrımına giderek brüt ücrete 

düzensiz ödemeleri de dahil edilmiştir. 

Düzensiz ödemelerin kapsamı ise düzenli olarak ödense dahi her ay yapılmayan 

ikramiye, prim, kâr payı, tatil yardımı, yakacak yardımı gibi sosyal yardım, dini 

bayramlarda yapılan ödemeler gibi ödemelerden oluşmaktadır. 

Tabloda son olarak belirtilen sosyal güvenlik ödemeleri ise zorunlu ve gönüllü 

ödemelerin işveren payı, kıdem ve ihbar tazminatı ödemeleri ile geçici iş göremezlik 

gibi ödemelerden oluşmaktadır. Gönüllü ödemeler, işverenin SGK, Sosyal Güvenlik 

Destek Primi ve işsizlik sigortası, evlenme-doğum-ölüm gibi masraflara yapılan 

ödemelerinden; gönüllü ödemeler ise özel sigorta kurumlarına yaptığı sağlık ve/veya 

emeklilik fonlarına yaptığı ödemelerden oluşmaktadır. 

Dolayısıyla TÜİK tarafından belirtilen söz konusu unsurlar işgücü maliyet 

endeksini oluşturan işgücü kazancı, işveren maliyeti ve kazanç dışı ödemelerin 

kapsamını oluşturmaktadır. Bu husus tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2: İşgücü Maliyet Endeksinin Bileşenleri 

İşgücü Kazancı Brüt ücret ve diğer ikramiye gibi diğer gelirler 
İşveren Maliyeti Ücret, ikramiye gibi diğer ödemeler ve kamu kesimine aktarılan 

işveren payı 
Kazanç Dışı 

Ödeme 
Kamu kesimine yapılan ödemeler 

 

Tablo 2’de belirtilen işgücü maliyetlerine yönelik veri setleri TÜİK tarafından 

çeyreklik zaman serisi halinde yayınlanmaktadır. TÜİK, işgücü maliyetlerini (i) işveren 

maliyeti endeksi, (ii) işgücü kazancı endeksi ve son olarak (iii) kazanç dışı ödeme olmak 

üzere üç açıdan ele almaktadır. Söz konusu endekslerden işveren maliyeti endeksi ile 

işçinin işverene olan maliyetinden, işgücü kazancı endeksi ile işçinin kazancından ve 

son olarak kazanç dışı ödeme ile işçi çalıştırma karşılığında kamu kesimine ödenen 

mali tutarlardan söz edilmiş olmaktadır (Korkut, 2017). Daha genel bir ifadeyle işgücü 

maliyeti kavramı, bir faktör fiyatının tanımlanmasıyla ilgili olmaktadır: Ürün 

çıktısındaki emek içeriğinin maliyetini değil sadece bir girdi biriminin maliyetini ifade 

etmektedir (Triplett, 1983: 4). 

Analitik ve kavramsal çerçevenin ardından izleyen bölümde Türkiye 

değerlendirilmesine yer verilecektir. 

 

3. İŞGÜCÜ MALİYET ENDEKSİNİN MALİ ÖNEMİ 

 

Üretim faktörlerinin önemli bir unsuru olan işgücünün rasyonel fiyatlamasında 
maliye ve para politikaları önem arz etmektedir. Buna göre ekonomilerin istihdam ve 
enflasyon seviyelerinin belirlenmesinde işgücünün optimal fiyatlanması önemli bir rol 
oynamaktadır (Marangoz ve Pazarcık, 2011:23). Ekonomilerin istihdam politikaları ise 
sadece personel almak yoluyla işsizliği azaltmaktan ibaret olmayıp aynı zamanda 
hukuki regülasyonları ve piyasa ihtiyaçlarına yönelik mesleki eğitim kurslarını da 
kapsamaktadır. Böyle bir politika tercihinin işgücü maliyeti üzerinde pozitif bir etkisi 
olacağı ileri sürülebilir.  

Bununla birlikte işgücünün fiyatlanmasında en önemli aktörün kamu kesimi 
olduğu ve işgücü piyasalarına olan müdahalesinin doğrudan istihdam ve enflasyon 
politikalarını etkilediği söylenebilir. Bu açıdan özellikle ücretlerin piyasa dengesinden 
uzak bir noktada belirlenmesi işgücü maliyetleri üzerinden doğrudan bir etkide 
bulunmaktadır: Buna göre işverenin istihdam ettiği personel başına maliyeti 
yükselmekte ve böylece mal ve hizmet üretiminde önemli rekabet dezavantajı elde 
etmektedir. Mal ve hizmet fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rolü olan işgücü 
maliyetlerinin, uluslararası alanda fiyat rekabetinin önemli bir unsuru olarak 
görülmektedir. Dolayısıyla işgücü maliyetlerinin yükselmesi aynı zamanda rekabet 
gücünü negatif etkileyen önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır (Keyder 
vd.,2004:48). 
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İşgücü maliyetlerinin küresel rekabetteki negatif etkilerinin yanında işsizliğin 
artmasında da etkisi olduğu ileri sürülebilir: İşgücü maliyeti yükselen özel sektörün 
piyasadaki fiyat rekabetinde dezavantajlı olması beraberinde işgücü sayısında azalışa 
neden olabilecektir. Bu sayede toplam üretimdeki işgücü maliyetini en aza indirerek 
rekabet gücünü koruyabilecektir. Fiyat rekabetinin yapılamadığı böyle bir durumda 
fiyat dışı rekabet ön plana çıkacaktır (Tica ve Jurčić,2006: 4) 

Belirtilmesi gereken bir diğer husus işgücü maliyetini oluşturan unsurun hangi 
aktör olduğuyla ilgilidir. İşgücü maliyetini oluşturan unsurların işgücü ve kamu kesimi 
olduğu düşünüldüğü, hangi aktörün payının yükseldiği makro iktisadi gelişmeler 
açısından önemli olmaktadır. İşgücünün ücretinin, ikramiye ve ayni yardım gibi diğer 
kazançlarının artması beraberinde (ceteris paribus) harcanabilir kişisel gelirinin de 
artmasına neden olabilecektir. Bu durumda marjinal tüketim eğilimi yüksek olan 
işgücünün toplam talebi de artış gösterecek; özel sektörün artan talep karşısında 
üretimin ve kâr marjının artacağı beklenmektedir. Bununla birlikte artan ücret aynı 
zamanda işverenin işgücünü istihdam etme maliyetini de yükseltecektir. Ücret 
artışında üretimin artması ve işverenin maliyetinin yükselmesinde hangisinin ağır 
basacağı ise yapılan düzenlemelere ve piyasanın yapısına göre değişiklik gösterecektir. 

Tablo 3: İşgücü Maliyet Endeksinin Olası Mali Etkileri 

Durum İşgücü İşveren Kamu Kesimi Makro 
İktisadi Yapı 

İşgücünün 
kazancında 

artış 

Harcanabilir 
Kişisel Gelirin 

Artması 

Marjinal 
Verimlilikten 

uzaklaşma – Talep 
artışı nedeniyle 
üretimde artış 

Ücretten oran 
olarak alınan 
vergi ve prim 

gelirlerinde artış 

Talep 
Enflasyonu 

(TÜFE 
yükselişi) 

İşveren 
maliyetinde 

artış 

İstihdamın 
azalması 

Üretimin azalması-
ölçek küçültme 

Kurumlar vergi 
tahsilatında 
azalma ve 

işsizlikte artış 

Maliyet 
enflasyonu 

(ÜFE 
yükselişi) 

Kamu kesimi 
payındaki 

artış 

Harcanabilir 
Kişisel Gelirde 

Azalma 

Üretimin azalması-
işgücü 

çalıştırmanın 
maliyetinde 

yükseliş 

Vergi ve diğer 
gelirlerdeki artış 
nedeniyle kamu 

gelirlerinin 
artması 

Vergi Yükü ve 
GINI 

katsayısında 
artış 

Kaynak: Tarafımızca hazırlanmıştır. 

İşgücünün kazancındaki artışa ek olarak bir diğer olası durum, kamu kesiminin 

payındaki artıştır. İşveren üzerindeki istihdam maliyetinde, kamu kesimine ödenen 

işveren payının da artması söz konusudur. Buna göre hukuki veya mali regülasyonlar 

ile işverene ek mali yükümlülükler getirilebilir. Bu durumda merkezi bütçeye ek 

kaynak oluşturularak işverene istisna ve muafiyetler yoluyla kaynak tahsisinde 

bulunabilir. Dolayısıyla kamu kesiminin işverene yüklediği maliyet; bir diğer ifadeyle 

merkezi bütçeye ek kaynak oluşturma durumunda özel sektör istihdam sayısında 

azalma yönünde bir tercihte bulunabilecekken aynı zamanda kamu kesiminin söz 

konusu ek kaynakları sübvansiyon yoluyla özel sektöre aktararak destekleyici bir unsur 

da olabilecektir. 

Her iki duruma ek olarak artan işveren maliyetleri, fiyat üzerinde bir baskı 

oluşturarak beraberinde talebin azalmasına ve gelir açısından refahın azalmasına da 
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neden olabilecektir. Böyle bir durumda hem ulusal hem de uluslararası rekabette özel 

sektör negatif etkilenebilecektir.  

Belirtilen hususların farklı kombinasyonlarda birçok etkisi olmakla birlikte fikir 

vermesi açısından temel olarak olası etkiler Tablo 3 itibarıyla gösterilmiştir.  

Dolayısıyla İşgücü maliyetlerinin mali yönünü işgücü açısından kişisel 

gelirlerinde, işveren açısından üretim hacminde ve son olarak kamu kesimi açısından 

ise kamu gelirlerinde kendini göstermektedir. Bu etkilerin söz konusu aktörleri hangi 

oranda etkileyeceği ise karşılıklı etkilerin ağırlığı ve piyasa yapısına göre farklılık 

göstereceği ifade edilebilir. 

4. TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ MALİYETLERİ VE ÜCRETLER 

Türkiye’de işgücü maliyet endeksi, TÜİK tarafından sanayi ve hizmet 
sektörlerinde faaliyet gösteren firmalardan elde edilmektedir. Bu endeks, Türkiye 
işgücü piyasasının zaman içerisinde gösterdiği genel ücret eğilimi ile bu ücretin 
işverene olan maliyeti hakkında önemli veri setleri sunmaktadır (Akgündüz vd., 2018). 
Ücret eğiliminde esas alınan faktör ise genellikle asgari ücret olmaktadır. Bununla 
birlikte İşgücü maliyet endeksinin asgari ücrete göre önemli farkı, firmaların toplam 
ücret ödemelerinden derlenen saatlik ortalama işgücü maliyetinin ücret gelişmelerinin 
yanı sıra işgücü kompozisyonundaki değişimi de yansıtıyor olmasıdır. Örneğin, 
ücretler değişmezken işgücü içinde asgari ücretli çalışanların payının artması saatlik 
ortalama işgücü maliyetini düşürecektir (Yüncüler ve Öğünç, 2015: 7). 

Bu kapsamda Türkiye’deki işgücü maliyet endekslerinin önemli 
belirleyicilerinden olan asgari ücretin ve bunun işverene maliyeti Tablo 4 itibarıyla 
gösterilmiştir.  

Tablo 4: İşgücü Ücretlerine Yönelik Veriler 

Yıl 
(Aralık ayı 
itibariyle) 

Net Asgari 
Ücret 

(% artış) 

Brüt Asgari 
Ücret 

(% artış) 

İşverene 
Maliyet 

(% artış) 

Enflasyon 
Oranları 

2007 10,2 10,2 10,2 8,4 
2008 20,1 9,2 9,2 10,1 
2009 8,6 8,5 8,5 6,5 
2010 9,6 9,7 9,7 6,4 
2011 10,0 10,1 10,1 10,5 
2012 12,3 12,4 7,7 6,2 
2013 8,6 8,6 8,6 7,4 
2014 10,9 11,0 12,0 8,2 
2015 12,3 12,3 12,3 8,8 
2016 30,0 29,3 29,3 8,5 
2017 8 7,9 8,3 11,9 

Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
verilerinden hesaplanmıştır. 

 

Tablo 4’te asgari ücretin net ve brüt olarak seyri ile işverene olan maliyetinin bir 
önceki yıla göre yüzdesel artışı, enflasyon oranı verilmiştir. Buna göre işveren 
maliyetinin net ve/veya brüt asgari ücretten daha fazla artış gösterdiği yıllar sırasıyla 
2011, 2014 ve 2017; daha az artış gösterdiği yıllar ise sırasıyla 2008,2009,2012 ve 2016 
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olarak gerçekleşmiştir. Ücretli çalışanın işverene maliyetinin ücret, SGK primi ve 
işsizlik fonundan oluştuğu veri alındığında, bu kapsamda yıllar itibariyle işgücü 
maliyetinin arttığına bu haliyle ulaşılabilir. Söz konusu açıklamalar enflasyondaki 
değişmelerle birlikte, Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1:Türkiye'de Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti (2007-2017, 
Yüzde artış) 

 
Kaynak: Tablo 4’ten türetilmiştir. 

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde şekil 1’de, net asgari ücretteki ve işveren 
maliyetteki artışa ek olarak enflasyon oranlarındaki değişime yer verilmiştir. Rakamsal 
olarak brüt ücret ile net ücret arasındaki fark, gerek enflasyon farkının belli bir tutarı 
kadar ücretlerin artırılması gerekse asgari geçim indirimi gibi kişiye özel (spesifik) 
ücret desteklemelerin yapılması gibi nedenlerle yıllar itibariyle azalma göstermektedir.  

Bununla birlikte, vergilerin bütçedeki yüzdesel payının yükseldiği yıllarda 
genellikle işveren maliyeti ile net asgari ücrette de bir artış görülmektedir. Buna bir 
örnek olarak 2016 yılında dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı %68 
olarak gerçekleşmiş; işveren maliyeti %29; net asgari ücret ise bir önceki yıla göre %30 
oranında artış göstermiştir. Bu veriler, özellikle işveren maliyetinin yıllar itibariyle 
artış eğiliminde olduğunu göstermektedir. Ancak bu veriler, ulaşılması mümkün 
görünmeyen işverenlere yönelik sübvansiyon, vergi indirimi, istisna ve muafiyetleri 
kapsamamaktadır. 

Tablo 4 ile şekil 1 birlikte düşünüldüğünde, özellikle kriz dönemlerinde işveren 
maliyetlerindeki yüzdesel artışın net ücretteki artıştan daha fazla olmasının yanında, 
özellikle asgari geçim indirimi gibi mali desteklerin yine işgücü maliyetinin bileşeni 
olarak önemli bir etkide bulunmaktadır.  
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5. TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ MALİYET ENDEKSLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Üretim faktörlerinin önemli bir unsuru olan işgücüne yönelik istihdam 

politikaları, ekonomilerin ortak ve çözüm bekleyen sorunların başında gelmektedir. 

Türkiye’de söz konusu soruna yönelik çözümler ise planlı dönemden (Gökçen,1973: 10) 

günümüze kadar politik bir mesele haline gelmiştir. Çalışmanın kapsamı, böyle bir 

meselenin çözümünde izlenen genel politik uygulamaların neticesinde ortaya çıkan 

işgücü maliyetleri üzerinde durulmaktadır.  

Tablo 5, 2007-2017 döneminde Türkiye’de işgücü maliyet endeksini 

göstermektedir. 

Tablo 5: İşgücü Maliyeti Endeksleri 

Yıllar 
İşgücü maliyeti 

endeksi 
Kazanç 
endeksi 

Kazanç dışı işgücü maliyeti 
endeksi 

2007 74,9 74,2 78,0 

2008 84,2 82,7 90,9 

2009 91,7 91,1 94,5 

2010 100,0 100,0 100,0 

2011 109,3 109,3 109,0 

2012 121,9 121,9 122,1 

2013 137,7 136,9 141,6 

2014 153,5 152,5 158,2 

2015 173,9 173,0 178,0 

2016 208,9 207,2 217,1 

2017 234,0 232,1 243,3 

Kaynak: TÜİK 

Tablo 5’te işgücü maliyet endeksleri, bu endekslerin hesaplandığı ilk yıl olan 

2007 yılından itibaren yıllık olarak gösterilmiştir. Buna göre işgücü kazancı 

endeksindeki bir önceki yıla göre oransal artışın en yüksek olduğu 2016 yılında %19, 

2015 yılında %14; 2008-2012-2013-2014-2017 yıllarında %12 ve 2009-2010 yılında 

%10 ve 2011 yılında %9 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan işçi çalıştırmanın 

işverene maliyetini gösteren işveren maliyeti endeksindeki bir önceki yıla göre oransal 

artış en yüksek 2016 yılında %20, 2015 yılında %14; 2008 yılında %13; 2012-2013-

2014-2017 yıllarında %12 olarak gerçekleşirken 2011 yılında %10 ve 2009-2010 

yıllarında %9 olarak oransal artış gerçekleşmiştir. Son olarak işgücü istihdam etmenin 

kamu kesimine olan mali katkısının bir önceki yıla göre oransal artışı en yüksek olduğu 

2016 yılında %22, 2008 yılında %17; 2013 yılında %16 olarak gerçekleşirken bu oran 

2015 yılında %13, 2012-2014-2017 yıllarında %12; 2011 yılında %9, 2010 ve 2009 

yıllarında ise sırasıyla %6 ile %4 olarak gerçekleşmiştir.  
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İşgücü maliyet endeksine dair verilerin 2007-2017 dönemi ortalaması ise şekil 

2’de gösterilmiştir. 

Şekil 2: İşgücü Maliyet Endeksleri Ortalaması 

 

Kaynak: TÜİK 

Şekil 2, dönem itibariyle işgücü endekslerinin ortalamasını göstermekte olup 

söz konusu maliyet unsurları arasında en önemli payın sırasıyla 139, 8 puanla kazanç 

dışı pay, 135,8 puanla işveren maliyeti ve 134,9 puanla en düşük pay olarak işgücüne 

kazancına ait olduğu görülmektedir. Dolayısıyla özellikle ücretlerdeki artış, ilgili yılın 

enflasyon artışından eşit oranda ya da daha yüksek bir oranda gerçekleşmiş olmasına 

rağmen, harcanabilir gelir açısından negatif bir seyir izlemiştir. İşçinin işverene 

maliyetinde ise işveren ise mali açıdan çok daha negatif etkilenmiştir. Bu kapsamda 

işverenler, ücretleri enflasyon üzerinde artırabilse de bu artıştan işgücünden ziyade 

kamu kesimine aktarım yapılmaktadır (Korkut, 2017).  

İşgücü maliyet endekslerinin sektör bazında verileri yine TÜİK tarafından 

yayınlanmaktadır. Söz konusu sektörler sanayi, madencilik ve taş ocakçılığı, imalat, 

elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, Su temini; kanalizasyon atık yönetimi, inşaat, 

hizmet, Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin 

onarımı, Ulaştırma ve depolama, Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, bilgi ve 

iletişim, Finans ve sigorta faaliyetleri, Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, İdari ve 

destek hizmet faaliyetlerinden oluşmaktadır. Tablo 6, sektör bazında maliyet 

endekslerini göstermektedir. 
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Tablo 6: Sektör Bazında İşgücü Maliyet endeksi 

Yıllar 

İşgücü maliyeti endeksi Kazanç endeksi 
Kazanç dışı 

işgücü maliyeti endeksi 

Sanayi İnşaat Hizmet Sanayi İnşaat Hizmet Sanayi İnşaat Hizmet 

2007 75,3 72,3 75,0 75,1 69,8 73,9 76,2 83,4 80,6 

2008 84,7 80,4 84,6 83,2 78,7 83,2 91,6 87,9 90,5 

2009 92,3 91,1 90,8 91,4 90,9 90,6 96,1 92,0 91,8 

2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2011 109,2 113,2 109,0 109,5 112,8 108,9 107,9 115,1 109,2 

2012 121,5 130,1 121,5 121,6 129,6 121,4 121,0 132,5 121,8 

2013 136,1 152,6 137,4 135,9 151,3 136,3 136,8 158,4 143,3 

2014 154,2 179,0 150,9 153,5 176,7 149,9 157,4 189,4 155,9 

2015 177,0 203,6 169,5 176,9 201,3 168,4 177,5 213,9 175,0 

2016 210,6 251,9 204,5 209,9 248,9 202,4 214,1 265,4 214,8 

2017 235,8 293,1 228,6 235,6 289,2 225,9 236,4 310,3 242,3 

Kaynak: TÜİK 

Tablo 6’da 2007-2017 dönemine ait maliyet endeksleri yer almaktadır. Buna 

göre 2007 yılı baz yıl olarak kabul edildiğinde 2017 yılında üç endekste de ilk sırayı 

inşaat sektörü alırken ikinci sırayı sanayi sektörü ve son olarak hizmet sektörü üçüncü 

sırayı almaktadır. İnşaat sektöründeki işgücü maliyeti endeksi 2017 yılında %305; 

kazanç endeksi %314 ve son olarak kazanç dışı işgücü maliyeti ise %272 artış 

göstermiştir. Bir diğer ifadeyle inşaat sektöründe istihdam edilen işgücünün ücret, 

primler ve yardımlar gibi işverene olan maliyeti 2007 yılı baz yıl alındığında 2017 

yılında %305 artış göstermiştir. Bunun yanında inşaat sektöründe yer alan işgücünün 

ücret ve fazla çalışma ücreti gibi kazançlarının toplamında %314 oranında artış 

bulunmaktadır. Son olarak işverenin kamu kesimine olan SGK ödemeleri gibi kazanç 

dışı işgücü maliyetinin 2017 yılında %272 oranında artmıştır.  

İnşaat sektörünün ardından sanayi sektöründe ise işgücü maliyeti ile kazanç 

endeksi %213 artış gösterirken kazanç dışı ödeme %210 olarak gerçekleşmiştir. Son 

olarak hizmet sektöründe işgücü maliyeti endeksinde %204 artış görülürken kazanç 

endeksi %205 ve kazanç dışı işgücü maliyeti ise %200 artış göstermiştir.  

İnşaat sektörünü takiben maliyetlerde artış gösteren sanayi ve hizmet 

sektörlerinin 2007-2017 dönemi ortalaması ise şekil 3 itibarıyla gösterilmiştir. 



Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Yıl:2019 

11 
 

Şekil 3: Sektör Bazında Ortalama İşgücü Maliyet Endeksleri 

 

Kaynak: TÜİK 

Tablo 6’ya benzer şekilde şekil 3’te sektör bazında ortalama maliyet endeksinde 
inşaat sektörü her üç endeks türünde de ilk sırayı alırken sanayi sektörü ile hizmet 
sektörü sadece kazanç dışı işgücü maliyetlerinde benzer ortalamaya sahip olduğu ifade 
edilebilir. 

 

6. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

Çalışmada işgücü piyasasına yönelik kamusal mali regülasyonlarının, 

işgücünün kazancı ve işgücünün işverene olan maliyeti üzerinde negatif etkide 

bulunduğu yönünde bir paradigma izlenmektedir.   

Çalışmada söz konusu endekslerin değerlendirilmesi sonucunda, üretim 

faktörlerinin hasıladan aldığı payın ağırlıklı olarak kamu kesimine ayrıldığı ifade 

edilebilir. Böyle bir aktarımın olası bir sonucunun ise işveren maliyeti yükselirken 

(Korkmaz, 2001:276) hasıladan aldığı payın nispeten düşük kalmasının ulusal 

istihdam politikalarının negatif etkilediği düşünülmektedir. 

Günümüzde hizmet sektörünün emek yoğun olması ve buradaki emek arzı 

fazlalığı işgücü maliyetlerinin düşük kalmasına yol açtığı ileri sürülebilir (Onaran ve 

Aydıner-Avşar,2006:2). Bununla birlikte sanayi ve inşaat sektörü ise genellikle nitelikli 

işgücü isteyen ve bu nedenle yüksek ücretlerin olduğu ve böylelikle hizmet sektörüne 

göre maliyetlerin yüksek kaldığı söylenebilir. Bir diğer ifadeyle sanayi ve inşaat 

sektöründe yüksek ücretli ve diğer mali haklarının geniş olduğu işgücünün bulunması, 

bu sektörlerdeki maliyet endekslerini önemli oranda etkilemektedir. Buna ek olarak 

enflasyon oranlarına göre ücretlerde yapılan artışların da maliyet endekslerinde 
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önemli etkileri bulunmaktadır. Enflasyon oranı yükseldikçe artan ücretler, maliyetleri 

de artırmaktadır. 

Özellikle asgari ücretteki artış sadece asgari ücretle çalışanları değil tüm makro 

iktisadı aktörleri doğrudan etkilenmektedir. Keynesyen talep yönlü maliye 

politikalarında desteklenen böyle bir durum neoklasik iktisatta ücret artışlarının özel 

sektörün maliyetlerinde artışa yol açacağından hareketle uzun dönemde istihdamda 

azalmaya neden olacağını ifade etmektedir. Bir diğer ifadeyle Keynesyen anlayış efektif 

talebi pozitif etkileyecek kamu müdahalelerini işgücü piyasalarında savunurken 

neoklasik anlayış böyle bir müdahalenin özel sektör maliyetlerini artırmakta ve 

piyasada belirlenmeyen ücret artışının istihdamda negatif bir etkide bulunacağını öne 

sürmektedir. 

Türkiye’deki işveren maliyetinin yüksekliği Kalkınma Bakanlığı1 tarafından da 

dikkat çekilmiştir. Onuncu Kalkınma Planı’na (2014:49) göre “Türkiye’de ücretler ve 

maaşlar açısından dikkati çeken en önemli durum, brüt/net ücret düzeyleri arasındaki 

farkın yüksek olmasıdır. Ücret ve maaş grupları bakımından kamu kesimi, özel kesim 

ve memur maaşlarında ücretin işverene maliyetinin yarısı ancak çalışana 

ulaşabilmektedir. Vergi ve sosyal güvenlik politikasıyla da yakından ilgili olan bu 

durum hem ücret maliyetlerini yükseltmekte hem de kayıtdışı istihdamı teşvik 

etmektedir. Ücret düzeyleri bakımından en yüksek ücretlerin toplu pazarlık 

kapsamındaki kamu kesiminde olduğu, bunu toplu pazarlık kapsamındaki özel 

sektörün takip ettiği görülmektedir. Özel sektörde toplu pazarlık kapsamı dışındaki 

ücret düzeylerinin ise çok daha düşük olduğu bilinmektedir. İşgücü piyasalarında ücret 

düzeyleri konusunda kayıtdışı ekonominin bir yansıması da ücretler üzerinde 

gerçekleşmekte, ücretler üzerinden alınan vergi ve benzeri maliyetlerin etkisini 

azaltmak için işyerleri ikili ücret uygulamalarına gidebilmektedir. Kayıtlı ücretler 

asgari ücret düzeyinde gerçekleşirken kayıtdışı olarak daha yüksek ücretler ödendiği 

görülmektedir”. Dolayısıyla maliyetlerin yüksekliği, kayıtdışı ekonomiyi teşvik 

etmenin yanı sıra özel sektörün rekabet gücünü azaltmakta ve neticede kamu 

kesiminin vergi ve benzeri kamusal kaynaklarında önemli oranda azalışa neden 

olmaktadır. 

İşgücü istihdamının üretime tahsis edilmesine yönelik ekonomilerde çeşitli 

teşvikler yapılmaktadır. Türkiye’de özellikle son yıllarda söz edilen istihdamı teşvik 

politikaları bu amaca yönelik olmakta ve kısmi bir başarı yakalama fırsatı bulmaktadır. 

Buna rağmen çalışmanın kapsamını oluşturan işgücü maliyetlerinde kamu kesime 

lehine; işgücü ve işveren aleyhine bir takım negatif etkiler de ortaya çıkmaktadır. 

İşgücü maliyet endeksinin işgücü kazancı ve işveren maliyeti lehine gelişme göstermesi 

açısından kamu kesiminin payının düşürülmesi gerektiği ifade edilebilir.  

Bu açıdan ücretlerdeki artışla beraber harcanabilir kişisel gelir; satın alım 

gücünün artması beklenirken kamu kesiminin aldığı payın artış göstermesi sosyal ve 

iktisadi sorunları da beraberinde getirebilmektedir. Üretim faktörü olarak işgücünün 

                                                   
1 T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018 yılında geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 

sonrasında T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.  
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işveren maliyetini yükseltmesi maliyet enflasyonunu yükseltmesinin yanında 

harcanabilir gelirin düşmesi sonucunda da beşerî sermayenin kişisel gelişimi ve 

yenilenmesini engelleyerek sosyal alanda mali sorunlarla da karşılaşabilecektir. 

Dolayısıyla kamu kesiminin kesintiler yoluyla işveren üzerinden gerçekleştiği 

kesintilerin minimuma indirilmesi, nakit yönetimini negatif etkileyen sosyal güvenlik 

kesintilerini hafifletmesi ve işgücünün satın alım gücünü pozitif etkileyecek vergi 

regülasyonları uygulaması gerekmektedir. 

Çalışmanın sonucunda 2007-2017 döneminde işgücü kazancı endeksi ile 

işveren maliyeti endeksi arasındaki farkın yıllar itibariyle arttığı ve kazanç dışı 

ödemenin ise söz konusu iki endeks değerinden daha fazla arttığı vurgulanmıştır. Ek 

olarak bu artışlar, enflasyonun yükseldiği veya düştüğü dönemlerde de yine artış 

eğilimindedir. Bir diğer ifadeyle işgücü kazancı ile işveren maliyet endeksleri, 

enflasyonun üzerinde seyretmiştir. Bunun yanında kazanç dışı ödeme endeksinin ise 

bu endekslerden daha yüksek bir değerde olması, negatif bir gelişme olduğu 

söylenebilir. Bunun nedeni, ücretlerdeki artışın işgücünün harcanabilir gelirini 

arttırmamış olması; stopaj kesintilerinin artması olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla 

kişisel harcanabilir gelirin ve istihdamın artırılmasına yönelik uygulanan teşvik 

politikalarına bir öneri olarak, işveren maliyetindeki artışın ücretlere 

yansıyamamasının önündeki bahsedilen engellerin hafifletilmesi ve kazanç dışı ödeme 

endeksindeki pozitif ayrışmanın revize edilmesi gerektiği söylenebilir. 
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HEDONİK TÜKETİMİN PLANSIZ SATIN ALMA 

DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİNDE SOSYAL MEDYANIN 

ARACILIK ROLÜ 

Mehmet YİĞİT1 Asena Gizem YİĞİT2 

ÖZET 

Tüketim eylemi genel olarak hedonik tüketim ve faydacı tüketim olarak 
sınıflandırılmaktadır. Faydacı tüketim eğilimi daha çok rasyonaliteyle 
ilişkilendirilirken, hedonik tüketim eğilimi daha çok anlık haz ile ilişkilendirilmektedir. 
Bu anlık hazzın, kişileri plansız satın alma davranışına ittiği literatürde geniş şekilde 
tartışılmış ve bu argümanı destekleyen pek çok sonuç ortaya konmuştur. Bu 
çalışmadaki amaç ise hedonik tüketim eğiliminin plansız satın alma davranışı 
üzerindeki etkisinde sosyal medya bağımlılığının aracılık etkisini sınamaktır. Çünkü 
sosyal medya hayatımızın büyük bir parçası halini almıştır. Bu nedenle de 
davranışlarımızı ve tüketim kararlarımızı da etkileyecek pek çok uyarana sosyal medya 
üzerinden maruz kalmaktayız. Bu çalışmada ilgili argümanı sınamak üzere 413 
üniversite öğrencisinden, anket yoluyla bilgi toplanmıştır. Yapılan regresyon analizleri 
neticesinde sosyal medya bağımlılığının hedonik tüketim eğiliminin plansız satın alma 
davranışı üzerindeki etkisinde kısmi aracılık etkisine sahip olduğu bulgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hedonik Tüketim, Plansız Satın Alma, Sosyal Medya  

JEL Kodları: D12, D11.  

THE MEDIATION ROLE OF SOCIAL MEDIA ON THE EFFECT OF 

HEDONIC CONSUMPTION ON IMPULSE BUYING 

ABSTRACT 

Consumption action is classified generally as hedonic consumption and 
utilitarian consumption. While utilitarian consumption is associated mostly with 
rationality, hedonic consumption is associated mostly with instant satisfaction. It is 
widely argued in related literature that that instant satisfaction pushes people to 
impulse buying and a lot of consequences which supported that argument are 
presented. The aim of this study is to test the existence of the mediation effect of social 
media addiction on the influence of hedonic consumption on impulse buying behavior. 
Because social media has been a big part of our lives. Because of that, we are being 
exposed to many stimuli that can influence our behavior and consumption decisions 
through social media. In this study, we gathered information from 413 university 
students through a survey. According to regression analyses, social media addiction 
has a mediation effect on the influence of hedonic consumption on impulse buying.   

Key Words: Hedonic Consumption, Impulse Buying, Social Media.  

JEL Codes: D12, D11.  
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1. GİRİŞ  

 Plansız satın alma (anlık satın alma; impulse buying) davranışı, insanların 
daha önce almayı düşünmedikleri ürünleri gördükleri ya da reklam veya promosyon 
gibi bir uyarana maruz kaldıkları an satın alma kararı verdikleri durumları tanımlar. 
Bu açıdan bakıldığında plansız satın alma davranışı tam olarak rasyonel bir davranış 
gibi nitelendirilemez. Zira rasyonel davranan bireylerin, homoeconomicus varsayımı 
gereği, tüm ihtiyaçlarının farkında olmaları ve bütçe kısıtı altında faydalarını 
azamileştirecek şekilde tüketimde bulunmaları beklenmektedir. Ancak uzun yıllardır 
insanların plansız satın alma davranışı sergiledikleri gözlemlenmektedir.  

Plansız satın alma davranışı gerek kendisini etkileyen faktörler açısından 
gerekse ürün grupları açısından pek çok defa çalışılmıştır (Kayabaşı ve Kiracı, 2017; 
Güven, 2018). Yapılan satın alımların %40 ile %80’inin plansız satın alma davranışı 
sonucu gerçekleşiyor olması (Kazi vd., 2019; 8) konuyu hem satıcılar hem de bu satın 
alma davranışının arkasındaki süreçleri merak eden araştırmacılar için önemli hale 
getirmektedir.  

Plansız satın alma tüketicinin öyle bir ürün aramamasına ve önceden böyle bir 
ürünü satın alma planı olmamasına rağmen, aniden ortaya çıkan ve çabucak 
gerçekleşen bir satın alma eylemini yansıtmaktadır. Bunun aksine planlı satın alma, 
rasyonel bir süreçte normal olarak, üzerine düşünülen bir arama ve değerlendirme 
süreciyle isabetli ve daha iyi bir kararı yansıtmaktadır (Gutierrez, 2004; 1061). İlgili 
literatürde, terimin kavramsallaştırılmasında önemli bir etkisi olan (Aragoncillo and 
Orus, 2017; 45) Rook’a göre “…bir tüketici, çoğu zaman ani, çoğunlukla güçlü ve karşı 
konulmaz bir hemen satın alma dürtüsü deneyimlediğinde ortaya çıkar. Satın alma 
dürtüsü hedonik olarak karmaşıktır ve duygusal çatışmaları uyarabilir. Aynı zamanda 
plansız satın alma, sonuçları göz önünde bulundurma eğiliminin düşmesiyle ortaya 
çıkma eğilimindedir.” (Rook, 1987; 191). Ayrıca plansız satın alma davranışı süreklilik 
gösterme eğiliminde de olabilir. Amos, Holmes ve Keneson’a göre (2014) satın alma 
davranışı gerçekleştikten sonra tüketici, kendisini, tekrarlayan plansız satın alma 
davranışına itecek olan olumlu duygusal, bilişsel ve davranışsal reaksiyonlar 
deneyimler. Dolayısıyla deneyimlediği tatmin ve memnuniyet hali plansız satın alma 
davranışına karşı duyduğu isteği yoğunlaştıracak ve kişiyi sürekli, bu şekilde bir şeyler 
satın almaya itebilecektir.  

2. TEORİK TARTIŞMA  

1950’lerde tüketimin, ürünlerin sadece ne olduğundan dolayı değil ne anlama 
geldiklerinden dolayı da yapıldığı tartışılmaya başlanmıştır. Diğer bir deyişle bireylerin 
satın aldıkları ürünlerden sadece fonksiyonel olarak sağladığı faydanın yanında 
hedonik, yani hazcı bir tutum içine girdikleri de tartışma konusu olmuştur. Bu durumu 
takiben 1960’lı yıllarda tüketicilerin yaşam tarzlarıyla satın aldıkları ürünler arasındaki 
uyum izlenmeye başlanmıştır. 1970’li yıllarda ise artık tüketimin sağladığı rasyonel 
faydanın yanında estetik, maddi olmayan ve öznel yönlerinin de olduğuna dair 
çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu faktörler Hedonik Tüketim olarak 
adlandırılmaktadır (Hirschman ve Holbrook, 1982: 92). Bu gelişmeler 1980’li yıllar ve 
sonrasında, tüketimden zevk almak, haz duymak anlamına gelen Hedonik Tüketim 
çalışmalarının daha fazla incelemeye başlanan konulardan biri olmasını sağlamıştır. 
Rasyonellik varsayımı olan çalışmaların temelinde yer alan faydacılık ile rasyonel 
olmayan hedonizm arasında önemli bir fark mevcuttur. Faydacı tüketimde alışveriş 
değeri, alışveriş deneyiminin göreve ilişkin, duygusal olmayan, bilişsel değerini 
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yansıtır. Diğer bir deyişle faydacı tüketimde satın alınan ürünün/hizmetin değeri, 
ürünün/hizmetin satın alma sırasında ve sonrasındaki görevi ile ilişkilidir. Hedonik 
tüketimde ise alışveriş değeri, alışverişle ilgili faaliyetlerden bağımsız olarak alışveriş 
deneyiminde bulunan değeri yansıtmaktadır. Yani hedonik alışveriş değeri, alışveriş 
deneyiminin çok boyutlu, fantezi ve duygusal yönlerinden elde edilen değerdir. Faydacı 
tüketime göre daha kişisel ve sübjektiftir. (Babin vd., 1994: 645-647). Bu ayrım göz 
önüne alındığında tüketime ilişkin davranışsal ve rasyonel yaklaşımlar ayrımı giderek 
önemini arttırmıştır. 

Günümüzde teknolojik yeniliklerin hız kazanması ve dijitalleşme olgusuyla 
birlikte birçok alanda olduğu gibi üretim, tüketim, pazarlama, reklamcılık gibi 
faaliyetlerde de stratejik değişimler söz konusu olmuştur. Bugün birçok marka, üretim 
aşamasında talep yoklaması, ürün/hizmet tanıtımı ve pazarlanması faaliyetlerini sanal 
ortamlarda yürütmektedir. Ve hatta satın alma kararı sonrasındaki müşteri 
memnuniyeti veya memnuniyetsizliği gibi konularda da bir iletişim mekanizması 
olarak sosyal medyayı aracı olarak görmektedir. Tüketim olgusunun ise zaman içinde 
faydacı bir yaklaşım olmaktan da öteye geçerek hedonik bir nitelik taşımaya başlaması 
sosyal ağlar üzerinden pazarlama faaliyetlerinin artışına sebep olmuştur. Diğer bir 
deyişle tüketim olgusu, insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerek duydukları 
temel ihtiyaçları karşılamalarının da ötesinde hazcı tüketim olarak da varlığını 
göstermeye başlamıştır. Tüketimdeki bu farklılık, tüketim olgusunun yaş, cinsiyet, 
yaşam tarzı vb. değişkenlerden dolayı değişmesinin getirdiği değer ve tutum 
kavramlarıyla yakından ilişkilidir. Bloch ve Bruce (1984)’a göre alışveriş deneyimi, 
hem amaca yönelik bir görev hem de bu deneyimle beraber harekete geçen duyguların 
toplamıdır. Ayrıca bireylerin ürün ve hizmet satın alımlarında hem duygusal hem de 
fayda yönünden bir değerlendirme yaptıkları belirtilmektedir (Batra ve Ahtola, 
1990:159). Tüketimin faydacı özelliğinin yanında hedonik özellik de taşıması, satın 
alma faaliyetine konu olan ürünün/hizmetin ses, koku, dokunsal ve görsel izlenim gibi 
çoklu duyusal deneyimlerini de ön plana çıkarmıştır (Odabaşı, 2003). Teknolojiden 
hazır giyime kadar bugün birçok ürün ve hizmete sahip olmak; kişilerin hayattan zevk 
alabilmeleri ve gelişmeleri takip edip bunlar hakkında paylaşım gösterebilmeleri için 
zaruri hal almıştır. Hâlbuki satın alma faaliyetinin kökenine bakıldığında, satın alma 
olgusu bir problem çözme girişimidir. Tüketiciler çeşitli sebeplerden dolayı harekete 
geçen dürtülerin ortaya çıkardığı fizyolojik veya psikolojik gerginliklerin azaltılması 
veya ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak şeyleri, diğer bir deyişle ihtiyaç duyulan 
şeyleri, satın alma yoluyla karşılamaya çalışmaktadırlar (Altunışık ve Çallı, 2004: 232). 
Geleneksel İktisatta satın alma kararı sürecine göre tüketiciler, rasyonellik varsayımı 
altında, ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak, sunulan alternatifler 
arasından kendilerine en az maliyetle en fazla faydayı (tatmini) sağlayan ürün ve 
hizmetleri tercih etmektedirler (İslamoğlu, 2003 akt. Altunışık ve Çallı, 2004). Ancak 
karar aşamasında, insanın içinde bulunduğu bilgi yoğunluğunda, bu bilginin tümünü 
kullanması çok güçtür. Bundan dolayı birey basitleştirme stratejisi kullanır. Buna göre 
birçok insan kendisine en fazla faydayı sağlayacak seçimi yapmaktansa, tatminkâr 
bulunan bir seçimi yaparak, optimal olmayan bir karar verebilir. Diğer bir deyişle 
tüketici rasyonellikten uzak bir karar verebilmektedir.  Bu durum Sınırlı Rasyonalite 
olarak da açıklanabilir. Rasyonel tüketim kararlarında faydacı tüketim özellikleri bireyi 
planlı satın alma davranışına sevk ederken, sınırlı rasyonellikteki tüketim kararlarının 
hedonik özellik taşıması kişinin plansız (anlık) kararlar almasına sebep olmaktadır. 
Diğer bir deyişle plansız (anlık) satın alma davranışı dürtüsel satın alma olarak 
adlandırılmaktadır. Öyle ki literatürde satın alma davranışı planlı ve plansız (anlık) 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Stern’in (1962: 92 akt. Erdem vd., 2015) tanımına 
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göre; “rasyonel satın alma davranışı sergilemek için bilgiyi arayıp zaman harcayacak 
şekilde ortaya konulan davranışa” planlanan satın alma davranışı denmektedir. 
Plansız satın alma davranışı; “tüketicinin güçlü ve sürekli olarak bir şey satın alma 
isteğiyle bir ürünü satın alması”, “hedonik duygular sonucunda veya bir uyarıcıya 
maruz kalarak gerçekleştirilen satın alma” olarak tanımlamaktadır (Piron, 1991: 509). 
Rook (1987)’e göre ise plansız satın alma davranışı tüketicilerinde psikolojik olarak 
ayırt edici bir satın alma türüdür. Diğer bir deyişle tüketiciler rasyonel sebeplerle değil 
de hedonik nedenlerden dolayı güdülenmişse plansız satın alma davranışı gösterme 
olasılıkları artmaktadır (Rook, 1987: 191).   

Satın alma faaliyeti, yukarıda da belirtildiği üzere, genel olarak planlı ve 
plansız olmak üzere iki şekilde sınıflandırılabilmektedir. Planlı satın alma daha çok 
rasyonel süreçleri ifade ederken, plansız satın alma, her zaman olmasa da daha çok 
irrasyonel süreçleri ifade etmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde planlı satın 
alma genellikle faydacı tüketim eğilimiyle ilişkilendirilirken, plansız satın alma daha 
çok hedonik tüketim eğilimi ile ilişkilendirilmektedir.  Plansız satın almanın ilk tanımı 
Applebaum (1951) tarafından mağazaya gelen bir müşterinin mağaza ortamından 
etkilenerek yaptığı satın alma şeklinde tanımlanmıştır (Ünsalan, 2016; 575). Rook 
(1987) ve Hausman (2000) bazı yazarlar ise plansız satın alma davranışının daha çok 
hedonik yönünü vurgulayarak tüketicilerin sürpriz, yenilik, eğlenceyi de içeren 
hedonik arzularını tatmin eden bir davranış olduğunu belirtmişlerdir (Wu, 2006; 13).  

3. LİTERATÜR  

Plansız satın alma davranışı pek çok çalışmada hedonik tüketim eğilimi ile 
ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmaların sonuçları yukarıda teorik açıdan öngörülen 
sonuçları destekler niteliktedir. Örneğin Öz ve Mucuk (2015)’un yapmış olduğu 
çalışmada plansız alışverişin üzerinde hedonik (hazcı) tüketimin etkisinin olup 
olmadığı test edilmiştir. 625 kişi üzerinde yapılan anket çalışmasının ardından yapılan 
regresyon analizi sonucuna göre, hedonik alışveriş davranışı düzeyinin plansız alışveriş 
davranışı düzeyi üzerinde etkisi olduğu ortaya koyulmuştur. Akturan‘ın 2010 yılında 
yapmış olduğu çalışmada ise tüketicilerdeki hedonik tüketim eğilimi ile plansız satın 
alma eğilimi arasındaki ilişkinin incelenmesi için model geliştirmiş ve bu modeli 
Yapısal Eşitlik Analizi ile sınamıştır. İstanbul ilinde oturan yaşları 19-33 arasında 
değişen 284 kişilik öğrenci kitlesi üzerinde anket yoluyla toplanan veriler ışığında 
yapılan analiz sonucunda hedonik tüketim eğiliminin plansız satın alma eğilimine 
ilişkin hem bilişsellik hem de duygusallık boyutu üzerinde pozitif etkisi olduğu 
bulunmuştur. Erdem vd.’nin 2015 yılında yapmış oldukları çalışmada internet 
üzerinden hazır giyim ürünleri satın alan tüketicilerde plansız olarak ortaya çıkan satın 
alma eğilimini açıklamada hedonizmin rolünü belirlemek amaçlanmıştır. Çevrimiçi 
anket kullanılarak 395 kişiden toplanan verilerin analizi ve hipotezlerin testi amacıyla 
çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Analiz sonucu göstermektedir ki; 
tüketicilerin ister bilişsel ister duygusal boyutlarda olsun tüm hedonik motivasyonları 
çevrimiçi plansız satın alma kararları üzerinde etkili olmaktadır. Ayrıca tüketiciler 
bahsi geçen hedonik motivasyon mesajlarıyla birlikte anlık satın alma davranışını 
arttırmaktadırlar. Plansız satın alma davranışı ve hedonik tüketim arasındaki ilişkinin 
bilgi kullanımı yönünden ele alan Altunışık ve Çallı (2004) ise 1000 kişi üzerinde anket 
uygulaması yapılmış ve iki grup tüketicinin satın alma sürecindeki bilgi kullanımları 
ölçülmeye çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda satın alma kararlarında araştırma 
ve bilgi kullanımı açısından plansız alışveriş yapanların rasyonellikten uzak 
davrandığı, dışsal faktörlerin etkisi altında ve çoğunlukla da anlık karar vermekte 
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olduğu ortaya çıkmıştır. Hedonik tüketim yapanlarda ise ürünlerin fonksiyonel 
olmasından ziyade kalite, imaj, estetik ve bilinirlik ve moda gibi özelliklerinin kriter 
olarak alındığı gözlemlenmiştir. Kayabaşı ve Kiracı (2017) tarafından yapılan 
çalışmada ise hazır giyim sektöründe faydacı ve hedonik tüketimin moda liderliği 
üzerine etkisi incelenmiş ve bunun için kolayda örnekleme yöntemiyle 450 kişilik bir 
anket grubu oluşturulmuştur. Yapılan araştırma sonucunu göstermiştir ki; hedonik ve 
faydacı tüketim ile moda ürün satın alma, modayı takip etme ve moda fikir liderliği 
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmaktadır.  Bu ilişkilerin analizi için 
Yapısal eşitlik analizi kullanılmış ve hedonik tüketim eğiliminin, moda ürün satın 
alma, modayı takip etme ve moda liderliğinin iyi bir açıklayıcısı olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca faydacı tüketim eğilimi ile ilgili testlerde faydacı tüketim eğiliminin moda ürün 
satın alma ve modayı takip etme üzerinde etkisi olmadığı da bulgular arasındadır. 
Güven (2018)’in yapmış olduğu çalışmada tüketicilerin tatmin ve tutumlarının 
belirlenmesinde hedonik ve faydacı değerlerin rolünü araştırmış, bunun 
belirlenebilmesi için üniversite öğrencilerinin cep telefonu kullanımıyla ilgili anket 
tekniği kullanılmıştır. Yapısal Eşitlik analizi ile gerçekleştirilen analiz sonucunda, 
faydacı ve hedonik tüketici değerlerinden her ikisinin de müşteri tatminini pozitif 
yönde etkilediği görülmüştür. Bununla birlikte genç yetişkinlerin cep telefonuna 
yönelik tatminlerinde hedonik değerlerin faydacı değerlere nazaran daha etkili olduğu 
ortaya konmuştur.  

Literatürde cinsiyet, yaş, gelir grubu gibi demografik unsurlara odaklanan 
çalışmalar da bulunmaktadır. Buna göre özellikle cinsiyet faktörünün hedonik ve 
faydacı tüketim eğiliminde önemli bir belirleyici olduğu görülürken, plansız satın alma 
davranışında da belirgin bir etkiye sahip olduğu bulgulanmıştır. Örneğin Kükrer 
(2011)’in üniversite öğrencilerinin hedonik tüketiminin cinsiyete göre bir farklılık 
gösterip göstermeyeceğinin belirlenmesine yönelik araştırması için 197 kişilik bir anket 
çalışması yapılmıştır. Bağımsız T-testi sonuçlarına göre kız öğrencilerin erkek 
öğrencilere oranla daha fazla hedonik tüketim gerçekleştirme eğiliminde olduğu 
saptanmıştır. Aytekin ve Ay (2015)’ın çalışmasına göre ise hedonik tüketim ile plansız 
satın alma davranışı arasında pozitif yönde, zayıf ancak anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. Bu durumun yanı sıra hedonik tüketim eğiliminin cinsiyet, yaş ve gelir 
grupları; plansız satın alma davranışının ise cinsiyet ve meslek grupları bakımından 
farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde Açıkalın ve Yaşar (2017), 18 – 
25 yaş arası 924 kişiden anket yardımıyla gençlerin hedonik tüketim eğilimlerini 
araştırmışlardır. Analiz sonuçlarına göre cinsiyete göre plansız satın alma davranışı, 
faydacı tüketim davranışı, hedonik tüketim davranışı, gösterişçi tüketim davranışları 
farklılaşmaktadır. Buna göre kadınlar erkeklere göre plansız satın alma ve hedonik 
tüketim davranışını daha yüksek oranda sergilerken, erkekler kadınlara göre faydacı 
tüketime ve gösterişçi tüketime daha meyillidirler. Gelir gruplarına göre plansız satın 
alma, faydacı tüketim, hedonik tüketim ve gösterişçi tüketim davranışları 
farklılaşmaktadır. En düşük gelir grubunda faydacı tüketim davranışının ağır bastığı 
görülmekte iken, yüksek gelir gruplarında hedonik tüketim ve gösterişçi tüketim 
davranışlarının ağırlık kazandığı görülmektedir. İlgili davranışlar arasındaki 
korelasyonlara bakıldığında ise yine beklentilerle uyumlu olarak anlık satın alma 
davranışı ile faydacı tüketim davranışı arasında negatif, hedonik tüketim ve gösterişçi 
tüketim davranışları arasında ise pozitif korelasyon bulunmaktadır.  

Sosyal medyanın insan hayatındaki önemi ve sahip olduğu genişleyen etki 
alanını dikkate alarak sosyal medya ve hedonik ve faydacı tüketim ile plansız satın alma 
davranışı ve satın alma niyeti arasındaki ilişkileri irdeleyen çalışmalar da literatürde 
yer almaya başlamıştır. Özcan ve Akıncı (2017) tarafından yapılan ve sosyal medyanın 
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üniversite öğrencilerinin tüketici davranışları üzerindeki etkisini anlamaya yönelik bir 
çalışmada üniversite öğrencilerinden 250 kişiye anket tekniği uygulanmıştır. Yapılan 
araştırmada gençlerin %56’sının 2-6 saat arası, %18’inin de 2-7 saat arası sosyal 
medyada vakit geçirdiği ve bunu yakından takip eden şirketlerin 
ürünlerinin/hizmetlerinin pazarlamasında sosyal medyayı kullanması durumunun 
tüketim davranışını etkilediği bulgulanmıştır. Tüketicilerin özellikle satın alma 
davranışı öncesinde ilgilendikleri ürünlerin araştırmasını, ürün ile ilgili daha önceki 
faydalanan tüketici yorumlarının takibini ve hatta ürünü satın aldıktan sonra ürün 
memnuniyetsizliği ile ilgili şikayetlerini gerçekleştirmek için kullanıldığı da tespit 
edilmiştir. Tüketici motivasyonları ile sosyal medyanın satın alma niyeti üzerindeki 
etkisinin araştırıldığı başka bir çalışmayı da Önen (2019) gerçekleştirmiştir. Sosyal 
medya üzerinden havayolu taşımacılığı için bilet alan bireylerin satın alma öncesi ve 
sonrası davranışlarının satın alma niyetine etkisini ile sosyal medyanın faydacı ve 
hedonik motivasyonlarının satın alma davranışı öncesi ve sonrası tüketici 
davranışlarına etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmış olan bu çalışmada 5’li likert 
ölçekli 401 anket ile analiz yapılmıştır. Yapılan regresyon analizinin sonuçları, satın 
alma öncesi ve satın alma sonrası sosyal medyanın tüketici davranışında etkili olduğu 
ve bunun da satın alma niyetini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Yine yapılan 
analiz sonucu göstermektedir ki, satın alma öncesi ve sonrası sosyal medyanın tüketici 
davranışı anlamlı olarak etkilediği motivasyon, sadece faydacılık motivasyonudur. 
Özet olarak çalışmanın bulgusu, tüketicilerin satın alma öncesi davranışları ile satın 
alma sonrası davranışlarının sosyal medyadan etkilendikleri şeklindedir. Çelik ve Eken 
(2018), hedonik tüketimin dizi, program ve online ortamlarda yapılan ürün 
yerleştirmeler ile satın alma davranışının üzerindeki etkisini araştırmışlardır. 18-25 
yaş arası okuyan 254 öğrenci üzerinden 5’li likert ölçekli anketler yardımıyla bilgiler 
toplanmıştır. Yapılan Ki-kare analizinin sonuçları dizi, program ve online ortamlarda 
yapılan ürün yerleştirmelerin öğrencilerin hedonik satın alma kararları üzerinde etkisi 
olduğunu göstermiştir. Hedonik tüketimde sosyal medyanın rolünü ölçmeye yönelik 
bir diğer çalışma da Gürdin (2019) tarafından yapılmıştır. Gelişmeleri kaçırma 
korkusu olarak adlandırılan Fomo ile hedonik tüketim arasındaki ilişkinin incelendiği 
bu çalışmada 324 kişi ile gerçekleştirilen anketin analiz kısmında basit doğrusal 
regresyon analizinden yararlanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, kadınların 
erkeklere nazaran sosyal medyayı daha fazla kullanmalarından dolayı hedonik 
tüketimlerinin de daha fazla olduğu görülmüştür. Bu durum hedonik tüketimin 
erkeklere göre kadınlarda daha fazla olduğunu göstermektedir. Ancak Fomo için 
cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Gelir açısından 
değerlendirildiğinde ise, 201 TL-400 TL gelir gurubunda bulunan tüketicilerin Fomo 
algılarının en yüksekte olduğu ve bu kişilerin en çok hedonik tüketim yapan grup 
olduğu bulgulanmıştır. Kazi vd. (2019) sosyal medyanın plansız satın alma davranışına 
etkisi araştırmışlardır. Bu amaçla önce plansız satın alma davranışını belirleyen 
faktörlere odaklanılan çalışmada dört faktör öne çıkmıştır: Ürünler ya da deneyimlerle 
ilgili sanal ortamdaki yorumlar (electronic Word-of-mouth, elektronik söylenti), 
hedonik tüketim eğilimi, güven ve sosyal medya pazarlaması. Bu dört faktörün planlı 
satın alma davranışını incelemek üzere 196 kişiden anket yardımıyla veri toplanmıştır. 
Yapılan korelasyon analizine göre plansız satın alma davranışı ile en yüksek ilişki 
içinde olan değişken hedonik tüketim eğilimidir. Sosyal medya pazarlaması ise 
hedonik tüketim eğiliminden sonra en yüksek ilişkiye sahiptir. Regresyon analizinin 
sonuçlarına göre ise tüm faktörler plansız satın alma davranışını pozitif yönde ve 
anlamlı şekilde etkilemektedir. Ko (2018) 317 katılımcı ile sosyal öğrenme teorisi 
bağlamında Facebook reklamlarının plansız satın alma davranışına etkilerini 
araştırmıştır. Sosyal Öğrenme Kuramının temel alındığı çalışmada gözlemsel öğrenme 
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(observational learning) ve takviyeli öğrenme (reinforcement learning) plansız satın 
alma davranışına etkileri algılanan fayda (percieved usefulness) ve algılanan hoşnutluk 
(perceived enjoyment) değişkenlerinin aracılığında incelenmiştir. Sonuçlara göre 
algılanan sürü davranışı ve anlık tatmin, algılanan fayda ve algılanan hoşnutluğu için 
anlamlı öngörü sağlamaktadır. Ayrıca algılanan fayda ve algılanan hoşnutluk, 
algılanan plansız satın alma davranışı ile yüksek oranda ve doğru yönlü ilişki 
içindedirler.  

Gutierrez (2004) tuvalet ürünü alışverişi yapan 502 kişiden, alışveriş sonrası 
anket yöntemiyle veri toplamıştır. Ulaştıkları sonuçlara göre ürün grubu, satın alma 
sıklığı, marka karşılaştırmaları ve yaş, plansız ve planlı satın alma davranışlarında 
anlamlı etkiye sahiptir. Buna göre belirli bir grupta alışveriş yapılacak olması plansız 
satın almayı negatif yönde etkileyip, planlı satın alma davranışını ön plana 
çıkarmaktadır. Alışverişin ne sıklıkta yapıldığı da yine plansız satın alma davranışını 
negatif yönde etkilemektedir. Alışveriş sıklığı arttıkça planlı satın alma davranışı 
ortaya çıkarken, azaldıkça plansız satın alma davranışı ortaya çıkmaktadır. Alışveriş 
sırasında markaların karşılaştırılması ve alışverişin 18 yaşın altındaki kimseler 
tarafından yapılması ise plansız satın alma davranışını arttıran unsurlardır.  

Aragoncillo ve Orus (2017) çevrimiçi ve dükkanda alışveriş yapmanın 
hangisinin plansız satın alma davranışı üzerinde daha fazla etkisi olduğunu, moda 
sektörü üzerinden araştırmışlardır.  Bu amaçla 212 kişiden veri toplanan anket, 
katılımcıların ürün tercihleri, plansız satın alma davranışları, çevrimiçi plansız satın 
alma ile ilgili teşvik eden ve vazgeçiren faktörler, sosyal medya kanallarının alışveriş 
davranışlarına etkisi ile ilgili algıları ve demografik bilgilerden oluşmaktadır. 
Tüketicilerin algısına göre çevrimiçi kanallar dükkânda alışveriş yapmaya göre daha az 
plansız satın alma davranışına yönlendirmektedir. Teşvik eden faktörler vazgeçiren 
faktörlere göre daha fazla açıklayıcılığa sahiptir. Genel olarak sosyal medya kanalları 
tüketiciler tarafından plansız satın alma davranışını uyaran araçlar olarak 
görülmemektedir.  

4. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ  

Yukarıda belirtildiği gibi tüketim genel olarak planlı ve plansız şeklinde 
ayrılırken, planlı tüketim faydacı tüketim eğilimiyle, plansız tüketim ise daha çok 
hedonik tüketim eğilimiyle ilişkilendirilmektedir. Aradaki farkı detaylandırmak 
gerekirse faydacı tüketime meyilli kişiler daha çok “etkinlik” kavramına odaklı ve 
mümkün olan en kısa zamanda alışverişlerini bitirme yanlısıdırlar. Çevresel 
uyaranlardan çok çevresel şartların netliğine ve açıklayıcılığına odaklıdırlar. Bu 
nedenle harcamalarını planlamaları ve bir mağazadan mümkün olduğunca çabuk 
çıkmaları olasıdır. Buna karşın hedonik tüketime meyilli kişilerin, alışveriş 
ortamlarına daha az aşinaymış gibi görünmeleri ve çevresel uyaranlara daha fazla tepki 
vermeleri beklenir. Bu nedenle de plansız satın alma davranışına daha eğilimli olmaları 
beklenmektedir (Gutierrez, 2004; 1063). Bu noktadan hareketle plansız satın alma 
davranışı ile hedonik tüketim eğilimi arasında doğru yönlü, faydacı tüketim eğilimi ile 
ters yönlü bir ilişki beklenmektedir. Yukarıdaki tanımların doğası gereği hedonik 
tüketim eğilimi ile faydacı tüketim eğilimi arasında da ters yönlü bir ilişki 
öngörülmektedir.  

 H1: Plansız satın alma davranışı ile hedonik tüketim eğilimi arasında 

pozitif ilişki bulunmaktadır.   
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 H2: Plansız satın alma davranışı ile faydacı tüketim eğilimi arasında 

negatif ilişki bulunmaktadır.   

 H3: Hedonik tüketim eğilimi ile faydacı tüketim eğilimi arasında negatif 

ilişki bulunmaktadır.  

Tüketim faaliyetlerinin hızla arttığı ve kolaylaştığı bir zaman diliminde 

bulunmaktayız. Bu artış ve kolaylaşmada sosyal medyanın ciddi bir rolü olduğu 

düşünülmektedir. Tüketiciler, sosyal medyada ürünlerle ilgili fotoğraflar paylaşarak ya 

da yorumlar yaparak diğer tüketicileri etkilemektedirler. Örneğin Kim ve Johnson 

(2016)’a göre, sosyal medya plansız satın almayı teşvik ederek marka imajının olumlu 

şekilde oluşmasına yardımcı olmaktadır. Nitekim pek çok çalışma sosyal medyanın 

hem hedonik tüketim üzerinde (Çelik ve Eren, 2018), hem de faydacı tüketim eğilimi 

üzerinde (Onen, 2019) etkili olduğunu göstermektedir. Bu tespitlerden hareketle 

aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur.  

 H4: Sosyal medya bağımlılığı ile hedonik tüketim eğilimi arasında pozitif 

ilişki vardır.  

 H5: Sosyal medya bağımlılığı ile plansız satın alma davranışı arasında 

pozitif ilişki vardır.  

 H6: Sosyal medya bağımlılığının, hedonik tüketim eğiliminin plansız 

satın alma davranışı üzerindeki etkisinde aracılık rolü bulunmaktadır.  

Demografik verilere göre de satın alma ve tüketim eğilimlerinde farklılıklar 

bulunabilmektedir (Aytekin ve Ay, 2015; Açıkalın ve Yaşar, 2017). Demografik 

özelliklerden kaynaklanan farklılıkları sınamak üzere ise aşağıdaki hipotezler 

kurulmuştur.  

 H7: Hedonik tüketim eğilimi, cinsiyete göre farklılaşmaktadır.  

 H8: Faydacı tüketim eğilimi cinsiyete göre farklılaşmaktadır.  

H9: Plansız satın alma davranışı cinsiyete göre farklılaşmaktadır.  

H10: Sosyal medya bağımlılığı cinsiyete göre farklılaşmaktadır.  

 H11: Hedonik tüketim eğilimi gelir gruplarına göre farklılaşmaktadır.  

H12: Faydacı tüketim eğilimi gelir gruplarına göre farklılaşmaktadır.  

H13: Plansız satın alma davranışı gelir gruplarına göre farklılaşmaktadır.  

H14: Sosyal medya bağımlılığı gelir gruplarına göre farklılaşmaktadır.  

5. UYGULAMA  

Çalışmanın bu bölümünde üniversite öğrencilerinin plansız satın alma 
davranışı ile hedonik ve faydacı tüketim eğilimleri arasındaki ilişkiler araştırılacaktır. 
Ayrıca sosyal medya bağımlılığı ile plansız satın alma davranışı ve hedonik ve faydacı 
tüketim eğilimleri arasındaki ilişkiler de incelenecektir. Son olarak araştırmaya 
katılanların demografik özellikleri ile hedonik ve faydacı tüketim eğilimleri, plansız 



Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Yıl:2019 

23 
 

satın alma davranışları ve sosyal medya bağımlılıkları açısından farklılıklar oluşup 
oluşmadığı araştırılacaktır.  

Yukarıda sıralanan hipotezleri sınamak üzere, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde ve 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde eğitim almakta olan 413 öğrenciden 

anket yöntemiyle bilgi alınmıştır. Ankette hedonik tüketim, faydacı tüketim ve plansız 

satın alma davranışını ölçmek üzere kullanılan ölçekler Açıkalın ve Yaşar (2017)’ın 

kullandıkları ölçeklerdir. Sosyal medya bağımlılığı ölçeği ise Şahin ve Yağcı (2017)’nın 

geliştirdikleri ölçektir. Tablo 1, Tablo2 ve Tablo 3’te örneklem ile ilgili tanımlayıcı 

istatistikler sunulmuştur.  
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Tablo 1: Cinsiyet dağılımı 

 Frekans Yüzde Birikimli Yüzde 
Kadın 237 57,4 57,4 
Erkek 176 42,6 100 

Toplam 413 100  
  

Araştırmaya katılan öğrencilerin %57,4’ü kadın (237), %42,6’sı (176) ise 

erkektir ve yaşları 18 ile 36 arasında değişmektedir.  

Tablo 2: Yaş dağılımı 

 Frekans Yüzde Birikimli 

Yüzde 18 34 8,2 8,2 
19 50 12,1 20,3 
20 104 25,2 45,5 
21 131 31,7 77,2 
22 62 15,0 92,3 
23 21 5,1 97,3 
24 6 1,5 98,8 
25 2 0,5 99,3 
26 1 0,2 99,5 
29 1 0,2 99,8 
31 1 0,2 100,0 
36 413 100,0 8,2 

  

Ancak 23 yaşın yukarısında sadece 11 kişi bulunmaktadır. Dolayısıyla örneklemi 

oluşturan kişilerin %97,3’ü 18 ile 23 yaş arasındadır. 

Tablo 3: Aylık toplam kişisel gelir 

 Frekans Yüzde Birikimli Yüzde 
0 – 800 253 61,3 61,3 

801 – 1500 117 28,3 89,6 
1501 – 2500 26 6,3 95,9 

2501 ve 

üzeri 

17 4,1 100,0 
Toplam 413 100,0  

 

Tablo 3’ten görüldüğü üzere öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğunun aylık 
kişisel gelirleri 1500 TL ve altındadır. Buna göre öğrencilerin %89,6’sı aylık 1500 TL 
ve altında gelire sahipken sadece %10,4’ü 1500 TL’nin üzerinde gelire sahip 
görünmektedir.  

Çalışmada yer alan ölçeklerin güvenilirlik analizi, yaygın olduğu üzere 
Cronbach’s Alpha katsayısı baz alınarak yapılmıştır. Buna göre sosyal medya 
bağımlılığını ölçmeye yarayan ve 5’li Likert ölçeğiyle derecelendirilmiş 20 ifadeden 
oluşan ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayısı 0,839 olarak hesaplanmıştır. Plansız satın 
alma davranışını ölçmeye yarayan ve 5’li Likert ölçeğiyle derecelendirilmiş 7 ifadeden 
oluşan ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayısı 0,75 olarak hesaplanmıştır. Hedonik 
tüketim eğilimini ölçmeye yarayan ve 5’li Likert ölçeğiyle derecelendirilmiş 9 ifadeden 
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oluşan ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayısı 0,819 olarak hesaplanmıştır. Faydacı 
tüketim eğilimini ölçmeye yarayan ve 5’li Likert ölçeğiyle derecelendirilmiş 9 ifadeden 
oluşan ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayısı ise 0,785 olarak hesaplanmıştır. Buna göre 
araştırmada kullanılan tüm ölçekler Cronbach’s Alpha katsayısı için kabul gören alt 
sınır olan 0,7’den büyüktür. Dolayısıyla ölçeklerin iç tutarlılığı olduğunu ve 
ölçeklerdeki ifadelerin aynı değişkeni ölçmeye yaradığı sonucuna ulaşabiliriz.  

Hipotezlerin test edilmesine geçmeden önce verilerin normal dağılıma sahip 
olup olmadıkları sınanmıştır. Zira hipotezlerin hangi yöntemlerle test edileceğinin 
belirlenmesinde ön şart normal dağılım şartıdır. Tablo 4 normallik sınamasına ilişkin 
sonuçları sunmaktadır.  

Tablo 4: Normallik sınaması 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
 İstatistik S.D. Olasılık İstatistik S.D. Olasılık 

Plansız Satın Alma 
Davranışı 

0,097 413 0,000 0,967 413 0,000 

Hedonik Satın 
Alma 

0,078 413 0,000 0,974 413 0,000 
Faydacı Satın Alma 0,063 413 0,000 0,985 413 0,000 

Sosyal Medya 
Bağımlılığı 

0,037 413 0,187 0,992 413 0,030 
 

Normallik sınamasına ilişkin sonuçlar incelendiğinde ölçeklere ilişkin skorların 

normal dağılmadıkları görülmektedir. Sadece sosyal medya bağımlılığı skorları 

Kolmogorov-Smirnov Testine göre normal dağılım göstermektedir. Ancak bu sonuç da 

hipotezleri sınamak için kullanılacak yöntemleri değiştirmeyecektir. Hipotezler 

parametrik olmayan testler ile sınanacaktır.  

Öncelikle plansız satın alma davranışı, hedonik tüketim eğilimi ve faydacı tüketim 

eğilimi arasındaki ilişkilere ilişkin hipotezler, yani H1, H2 ve H3 hipotezleri 

sınanacaktır. Bu amaçla uygulanan Spearman Korelasyon Testi sonuçları Tablo 5’te 

sunulmuştur.  
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Tablo 5: H1, H2 ve H3 hipotezlerine ilişkin Spearman Korelasyon 

Testi sonuçları 

  

Plansız 

Satın Alma 

Davranışı 

Hedonik 

Tüketim 

Faydacı 

Tüketim 

Plansız 

Satın 

Alma 

Davranışı 

Korelasyon 

Katsayısı 

1,000 0,528* -0,306* 
Olasılık . 0,000 0,000 

N 413 413 413 

Hedonik 

Tüketim 

Korelasyon 

Katsayısı 

 1,000 -0,209* 
Olasılık  . 0,000 

N  413 413 

Faydacı 

Tüketim 

Korelasyon 

Katsayısı 

  1,000 
Olasılık   . 

N   413 
* %99 güven aralığında anlamlıdır.  

Spearman Korelasyon Testi sonuçlarına göre üç değişken arasında da anlamlı 
ve beklentilerle uyumlu ilişkiler bulunmaktadır. Plansız satın alma davranışı ile 
hedonik tüketim eğilimi arasında pozitif ve %52,8’lik bir ilişki bulunmaktadır. 
Korelasyon katsayısının 0 – 0,30 arasında olması ilişkinin bulunmadığına, 0,31 – 0,49 
arasında olması zayıf ilişkiye, 0,50 – 0,69 arasında olması orta derecedeki bir ilişkiye, 
0,70 – 1,00 arasında olması ise yüksek (güçlü) bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir 
(Sönmez ve Alacapınar, 2011). Buna göre plansız satın alma davranışı ile hedonik 
tüketim eğilimi arasında orta düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 
Nitekim bu sonuç beklentilerle uyumludur. Hedonik tüketim eğilimine sahip kişiler 
için alışveriş yapmak, bir ihtiyacı gidermenin ötesinde bir eylem olarak da değer 
taşımaktadır. Dolayısıyla alışveriş eyleminin verdiği hazza duyulan ihtiyaç, hedonik 
tüketim eğilimi ağır basan kişileri her an alışveriş yapmaya hazır bir ruh halinde 
bulundurabilmektedir.  Bu sonuç H1 hipotezini desteklemektedir. Plansız satın alma 
davranışı ile faydacı tüketim arasında ise, yine beklentilerle uyumlu şekilde ters yönlü 
ve zayıf bir ilişki bulunmaktadır (%30,6). Kişiler faydacı tüketime eğilim gösterdikleri 
ölçüde plansız satın alma davranışından uzaklaşmaktadırlar. Zira faydacı tüketim 
eğilimi daha çok, ihtiyacı gidermeye dönük ve ürünün tüketiminden elde edilecek 
faydaya odaklanan bir özellik taşımaktadır. Bu yönüyle, hedonik tüketim eğiliminde 
olduğu gibi, alışveriş eyleminin kendisinin bir önemi yoktur. Dolayısıyla faydacı 
tüketim eğiliminde olan kişilerde planlı alışveriş yapma eğilimi artarken plansız satın 
alma davranışına yönelim ise azalmaktadır. Dolayısıyla H2 hipotezi de 
desteklenmiştir. Son olarak hedonik tüketim eğilimi ile faydacı tüketim eğilimi 
arasındaki ilişki de literatürdeki tartışmaları doğrular niteliktedir. Literatüre göre 
tüketim eğilimleri temelde faydacı veya hedonik olarak nitelendirilmektedir ve 
tanımları gereği birbirleri ile ters yönlü bir ilişki içinde olmaları beklenmektedir. 
Yukarıda sunulan sonuçlara göre bu iki tüketim eğilimi arasında negatif yönde 
%20,9’luk bir ilişki bulunmaktadır. İstatistiksel olarak bu ilişki her ne kadar 
doğrulanıyor olsa da ilişkinin şiddeti belirtilen sınırlar içinde olmadığından iki tüketim 
şekli arasında ilişki olmadığını kabul etmekteyiz. Bu sonuç ise H3 hipotezini 
desteklememektedir.  
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Bu sonuçlardan sonra çalışmanın odaklandığı hipotezler sınanacaktır. Buna 
göre, sosyal medya bağımlılığı ile hedonik tüketim ve plansız satın alma davranışı 
arasındaki ilişkiler incelenecektir. Tablo 6 ilgili değişkenler arasındaki ilişkileri 
gösteren ve H4 ve H5 hipotezlerini sınayan Spearman Korelasyon Testi sonuçlarını 
göstermektedir.  

Tablo 6: H4 ve H5 hipotezlerine ilişkin Spearman Korelasyon Testi 

sonuçları 

  

Plansız 

Satın Alma 

Davranışı 

Hedonik 

Tüketim 

Sosyal 

Medya 

Bağımlılığı 

Plansız Satın 

Alma Davranışı 

Korelasyon 

Katsayısı 

1,000 0,528* 0,379* 
Olasılık . 0,000 0,000 

N 413 413 413 

Hedonik 

Tüketim 

Korelasyon 

Katsayısı 

 1,000 0,290* 
Olasılık  . 0,000 

N  413 413 

Sosyal Medya 

Bağımlılığı 

Korelasyon 

Katsayısı 

  1,000 
Olasılık   . 

N   413 

* %99 güven aralığında anlamlıdır.  

Analiz sonuçlarına göre ilgili üç değişken arasındaki ilişkiler beklentilerle 
uyumlu ve istatistiksel olarak da anlamlıdır. Buna göre sosyal medya bağımlılığı ile 
hedonik tüketim eğilimi arasında %29 oranında pozitif yönlü ilişki bulunmaktadır. Bu 
sonuç her ne kadar istatistiksel olarak geçerli olsa da ilişkinin kuvveti açısından yeterli 
değildir. Dolayısıyla sosyal medya bağımlılığı ile hedonik tüketim eğilimi arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ancak bu argümanı destekleyecek kadar güçlü olmayan bir 
ilişki bulunmaktadır. Bu sonuca göre H4 hipotezi kabul edilememektedir. Sosyal 
medya bağımlılığı ile plansız satın alma davranışı arasında ise beklentilerle uyumlu 
şekilde pozitif yönlü %37,9’luk bir ilişki bulunmaktadır. Bu oran her ne kadar zayıf 
ilişki olarak nitelense de H5 hipotezini desteklemektedir. Bu sonuca göre sosyal medya 
bağımlılığı arttıkça kişilerin plansız satın alma davranışında da artış görülmektedir.  

H6 hipotezi ise sosyal medya bağımlılığının, hedonik tüketim eğiliminin 
plansız satın alma davranışı üzerindeki etkisinde aracılık/kısmi aracılık etkisinin 
bulunduğunu ifade etmektedir. Aracılık etkisinin bulgulanabilmesi için üç tane ön şart 
bulunmaktadır. Birincisi kurulacak modeldeki bağımsız değişkenin aracı değişken 
olması beklenen değişkeni etkiliyor olması gerekmektedir. İkincisi bağımsız 
değişkenin bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etkisinin olmasıdır. Üçüncü koşul ise 
bağımlı değişken, bağımsız değişken ve aracı olması beklenen değişken ile kurulan 
modelde bağımsız değişkenin etkisinin ikinci modeldeki değerinden düşük olmasıdır. 
Eğer üçüncü modelde bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi 
istatistiksel olarak anlamsız, buna karşılık aracı olması beklenen değişkenin etkisi 
anlamlı ise tam aracılık etkisi, bağımsız değişkenin etkisi ikinci modeldeki etkisinden 
az ise kısmi aracılık etkisinden söz edilebilir. Bu açıklamalar ışığında aracılık etkisinin 
sınanacağı modeller şöyle ifade edilebilir (Usta ve Memiş, 2009; 100):  
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                                       Birinci Model: 𝐻𝑇 =  𝛼0 + 𝛼1𝐻𝑇𝐸 +  휀  (1) 

                                       İkinci Model: 𝑃𝑆𝐴 =  𝛽0 + 𝛽1𝐻𝑇𝐸 +  휀  (2)  

                                   Üçüncü Model: 𝑃𝑆𝐴 =  𝛿 + 𝛽1
′𝐻𝑇𝐸 + 𝛽2𝑆𝑀 +  휀  (3) 

Sosyal medya bağımlılığının aracılık etkisini (H6) test etmek üzere yapılan 

regresyon analizlerinin sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur.  

Tablo 7: Sosyal medya bağımlılığının anlık satın alma davranışı 

üzerindeki aracılık etkisine ilişkin (H6) regresyon analizi sonuçları 

Değişken* B Shata t Olasılık 

Birinci Model  
Aracı Değişken(SM) = f(Bağımsız Değişken(HTE)) 

HTE 0.879 0.016 55.013 0.000 

Düzeltilmiş R2: 0,880 

İkinci Model  

Bağımlı Değişken(PSA) = f(Bağımsız Değişken(HTE))  

HTE 0.882 0.015 
59.98

3 
0.000 

Düzeltilmiş R2: 0.897  

Üçüncü Model  

Bağımlı Değişken(PSA) = f(Bağımsız Değişken(HTE), Aracı 

Değişken(SM)) 

HTE  .484 .037 
13.06

6 
.000 

SM  .453 .040 11.471 .000 

Düzeltilmiş R2: 0.922  

 * HTE: Hedonik Tüketim Eğilimi, FTE: Faydacı Tüketim Eğilimi, SM: Sosyal Medya Bağımlılığı, 

PSA: Plansız Satın Alma 

Regresyon analizi sonuçlarına göre birinci modelde bağımsız değişken olan 
hedonik tüketim eğilimi, aracı değişken olması beklenen sosyal medya bağımlılığını 
anlamlı şekilde etkilemektedir. Dolayısıyla aracılık etkisinin sınanmasındaki birinci 
koşul sağlanmış olmaktadır. İkinci modele göre bağımsız değişken olan hedonik 
tüketim eğilimi de bağımlı değişken olan plansız satın alma davranışını istatistiksel 
olarak anlamlı şekilde ve beklentilerle de uyumlu olarak, pozitif yönde etkilemektedir. 
Bu sonuca göre aracılık etkisini sınayabilmek için gerekli olan ikinci şart da sağlanmış 
olmaktadır. Üçüncü modele hedonik tüketim eğiliminin yanında, aracılık rolü olduğu 
düşünülen sosyal medya bağımlılığı da dahil edilmiştir. Sonuçlara bakıldığında aracılık 
etkisinin varlığı için gerekli üçüncü şartın da sağlandığı görülmektedir. Hem bağımsız 
değişken hem de aracılık etkisi olması beklenen değişkene ait katsayılar istatistiksel 
olarak anlamlıdır. Aynı zamanda katsayıların işaretleri de beklentiler ile uyumludur ve 
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üçüncü modelde bağımsız değişkene ait katsayı ikinci modeldeki katsayıdan düşüktür. 
Bağımsız değişken olan hedonik tüketim eğilimi gibi sosyal medya bağımlılığı da 
hedonik tüketim eğiliminin plansız satın alma davranışı üzerindeki etkisine kısmi 
aracılık ederek, plansız satın alma davranışını pozitif yönde etkilemektedir. Buna göre 
hedonik tüketim eğilimindeki bir birimlik artış plansız satın alma davranışını 0,484 
birim artırırken, sosyal medya bağımlılığındaki bir birimlik artış ise plansız satın alma 
davranışını 0,453 birim artırmaktadır.   Eldeki bu sonuçlar, hedonik tüketim 
eğiliminin plansız satın alma davranışı üzerindeki etkisinde sosyal medya 
bağımlılığının kısmi aracılığını, yani altıncı hipotezi, destekler niteliktedir.  

Son olarak ise demografik özellikler ile tüm değişkenler arasındaki etkileşimler fark 

testleri ile sınanacaktır. H7, H8, H9 ve H10 hipotezlerinin sınandığı fark testleri Tablo 

8’de sunulmuştur.  

Tablo 8: Tüm değişkenlerin cinsiyete göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına ilişkin fark testi sonuçları (Mann-Whitney U) 

 

Sosyal 
Medya 

Bağımlılığı 

Anlık Satın 
Alma 

Davranışı 

Hedonik 
Tüketim 
Eğilimi 

Faydacı 
Tüketim 
Eğilimi  

Kadı
n  

Erkek  Kadı
n  

Erkek  Kadı
n  

Erkek  Kadı
n  

Erkek  
x ̄ 2,62 2,51 2,58 2,35 2,90 2,35 3,43 3,56 
Mann-
Whitney U 

18801,000 17720,500 13925,000 19007,500 
Wilcoxon W 34377,000 33296,500 29501,000 47210,500 
Z -1,714 -2,617 -5,782 -1,542 
Olasılık 0,087 0,009 0,000 0,123 

 

Fark testi sonuçlarına göre plansız satın alma davranışında ve hedonik tüketim 

eğiliminde cinsiyete göre anlamlı bir farklılaşma bulunmaktadır. Sonuçlara göre hem 

plansız satın alma davranışını hem de hedonik tüketim eğilimini kadınlar erkeklere 

göre daha yüksek oranda sergilemektedir. Bu sonuçlar literatürle de uyumludur 

(Kükrer, 2011; Aytekin ve Ay, 2015; Açıkalın ve Yaşar, 2017). Böylelikle H7 veH9 

hipotezleri de desteklenmiş olmaktadır.  

Bu çalışmada sınanacak son hipotez ise gelir grubuna göre tüm değişkenlerin 

farklılaşıp farklılaşmadığıdır. Tablo 9, bu amaçla kurulan H11, H12, H13 ve H14 

hipotezlerini test eden Kruskal Wallis Testi sonuçlarını sunmaktadır.  
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Tablo 9: Tüm değişkenlerin gelir gruplarına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına ilişkin Kruskal Wallis Testi sonuçları 

 Sosyal Medya Bağımlılığı Plansız Satın Alma 

Davranışı 

Gelir 

Dilimleri 

0-

800 

801-

1500 

1501-

2500 

2500 

ve 

üzeri 

0-

800 

801-

1500 

1501-

2500 

2500 

ve 

üzeri 
x ̄ 2,57 2,62  2,52 2,35 2,37  2,59  2,86  2,77 

Ki-Kare 3,052 8,619 

Sd 3 3 

Olasılık 0,384 0,035 

   

 Hedonik Tüketim Eğilimi Faydacı Tüketim Eğilimi  

Gelir 

Dilimleri 

0-

800 

801-

1500 

1501-

2500 

2500 

ve 

üzeri 

0-

800 

801-

1500 

1501-

2500 

2500 

ve 

üzeri 
x ̄ 2,58 2,83 2,6 2,99 3,53 3,41 3,5 3,27 

Ki-Kare 7,068 3,277 

Sd 3 3 

Olasılık 0,070 0,351 

Test sonuçlarına göre sadece plansız satın alma davranışı gelir gruplarına göre 
farklılık göstermektedir ve bu sonuçla H13 hipotezi desteklenmiş olmaktadır. Teorik 
olarak bakıldığında gelir azaldıkça insanların faydacı tüketime, dolayısıyla da planlı 
alışverişe yönelecekleri düşünülebilir. Bu durumda gelir gruplarındaki farklılaşmanın 
düşük ve yüksek gelir gruplarından kaynaklanacağı iddia edilebilir. Gelir gruplarına 
göre plansız satın alma davranışının hangi gruplardaki farklılaşma nedeniyle ortaya 
çıktığını sınamak üzere Post-Hoc sınaması uygulanmış ve sonuçlar Tablo 10’da 
sunulmuştur.  

 

 

 

 



Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Yıl:2019 

31 
 

Tablo 10: Plansız Satın Alma Davranışının Gelir Gruplarına Göre 

Farklılaşmasına Neden Olan Gelir Gruplarının Belirlenmesine Yönelik 

Post-Hoc Testi Sonuçları 

Grup 1 – Grup 2  Test 

İstatistiği  

St. 

Hata  

Standart 

Test 

İstatistiği  

Olasılık  

0-800 – 801-1500 -23,111  13,327  -1,734  0,083 

0-800 – 2501 ve üzeri  -45,416  29,866  -1,521 0,128  

0-800 – 1501-2500  -56,985  24,549  -2,321  0,02  

801-1500 – 2501 ve 

üzeri  

-22,305  30,940  -0,721  0,471 

801-1500 – 1501-2500  -33,874  25,844  -1,311 ,019  

2501 ve üzeri – 1501-

2500  

11,569  37,179  0,311  0,756  

Post-Hoc testi sonuçlarına plansız satın alma davranışının gelir gruplarına göre 

farklılaşmasının kaynağı 0-800 TL arasında gelire sahip olan öğrenciler ile 1501-2500 

TL arasında gelire sahip öğrencilerin plansız satın alma davranışları arasındaki 

farklılaşmadır. Buna göre 1501-2500 TL aylık gelire sahip olan öğrenciler 0-800 TL 

aylık gelire sahip olan öğrencilere göre plansız satın alma davranışına daha fazla 

eğilimlidirler. Zira 0-800 TL gelir grubunda yer alan öğrencilerin ortalama plansız 

satın alma eğilimleri 2,37 iken 1501-2500 gelir grubunda yer alan öğrencilerin 

ortalama plansız satın alma eğilimleri 2,86 olarak ölçülmüştür.  

Çalışmada kurulan hipotezlerin desteklenip desteklenmediği özet bilgisini sunan 

Tablo 11 de aşağıda sunulmuştur.  
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Tablo 11: Hipotezlerin desteklenip desteklenmediğine ilişkin özet tablo  

 
Hipotez 

Onaylanma 

Durumu 

H1 Plansız satın alma davranışı ile hedonik tüketim eğilimi 

arasında pozitif korelasyon bulunmaktadır. 
Desteklendi 

H2 Plansız satın alma davranışı ile faydacı tüketim eğilimi 

arasında negatif korelasyon bulunmaktadır. 
Desteklendi 

H3 Hedonik tüketim eğilimi ile faydacı tüketim eğilimi 

arasında negatif korelasyon bulunmaktadır. 
Desteklenmedi 

H4 Sosyal medya bağımlılığı ile hedonik tüketim eğilimi 

arasında pozitif korelasyon vardır. 
Desteklenmedi 

H5 Sosyal medya bağımlılığı ile plansız satın alma davranışı 

arasında pozitif korelasyon vardır. 
Desteklendi 

H6 
Sosyal medya bağımlılığının, hedonik tüketim eğiliminin 

plansız satın alma davranışı üzerindeki etkisinde aracılık 

rolü bulunmaktadır. 

Desteklendi 

H7 Hedonik tüketim eğilimi, cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Desteklendi 

H8 Faydacı tüketim eğilimi cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Desteklenmedi 

H9 Plansız satın alma davranışı cinsiyete göre 

farklılaşmaktadır. 

Desteklendi 

H10 Sosyal medya bağımlılığı cinsiyete göre farklılaşmaktadır. 

 

Desteklenmedi 

H11 Hedonik tüketim eğilimi gelir gruplarına göre 

farklılaşmaktadır. 
Desteklenmedi 

H12 Faydacı tüketim eğilimi gelir gruplarına göre 

farklılaşmaktadır. 
Desteklenmedi 

H13 Plansız satın alma davranışı gelir gruplarına göre 

farklılaşmaktadır. 
Desteklendi 

H14 Sosyal medya bağımlılığı gelir gruplarına göre 

farklılaşmaktadır. 

 

Desteklenmedi 

 

 

 

6. SONUÇ  

Bu çalışma temel olarak sosyal medya bağımlılığının, öğrencilerin hedonik 
tüketim eğiliminin plansız satın alma davranışları üzerindeki etkisindeki aracılık 
etkisine odaklanmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre sosyal medya bağımlılığı bu aracılık 
etkisine kısmen sahiptir. Diğer bir deyişle sosyal medya bağımlılığı, öğrencilerin 
hedonik satın alma davranışları ile plansız satın alma davranışı arasında bir köprü 
işlevine sahiptir. Sosyal medya bağımlılığı arttıkça hedonik tüketim eğilimi ve buna 
bağlı olarak da plansız satın alma davranışları artmaktadır. Rasyonel insan 
varsayımına göre kişiler bütçe kısıtı altında tüketimlerini, ihtiyaçları doğrultusunda 
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gerçekleştirmektedirler. Dolayısıyla fayda maksimizasyonunu amaçlayan tüketicilerin 
kendilerine en yüksek faydayı sağlayacak şekilde, planlı tüketimde bulunmaları 
beklenmektedir. Bu açıdan bakıldığında faydacı tüketim eğiliminin kişilerde daha ağır 
basması beklenmektedir. Ancak araştırma sonuçlarına göre öğrenciler faydacı 
tüketimden ziyade hedonik tüketime meyillidirler. Hedonik tüketime meyilli olmaksa, 
literatürde tartışıldığı üzere, alışveriş eyleminin ihtiyaçları gidermek için 
yapılmasından ziyade, alışveriş eyleminin kendisi haz verdiği için yapılmaktadır.  Bu 
davranış ise rasyonel birey varsayımıyla çelişmektedir. Bireyler karşılaştıkları herhangi 
bir uyaran neticesinde, daha önce düşünmüş olmamalarına rağmen, alışveriş yapma 
isteği duyabilmektedirler. Üstelik bu istek karşı konulması son derece zor bir istek 
olarak tezahür etmektedir. Çalışmanın sonuçları ise karşı konulması bir hayli zor olan 
bu isteğe sosyal medya bağımlılığının kısmen aracılık ettiğini desteklemektedir. Yani 
öğrencilerin sosyal medyaya olan bağımlılıkları arttıkça hedonik tüketim eğilimleri 
artmakta, bu durum da plansız satın alma davranışlarını artırmaktadır. Çalışmaya 
konu olan örneklemin %89,6’sının aylık gelirinin 1500 TL ve altında olduğu 
düşünüldüğünde, oldukça kısıtlı bir bütçe ile fayda maksimizasyonu yapmaya çalışan 
öğrencilerin, bütçelerini daha verimli kullanmak adına sosyal medya kullanımlarını 
kontrol altında tutmaları tavsiye edilebilir.  
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KATILIM BANKACILIĞININ VE KATILIM 

ENDEKSİNİN SAĞLADIĞI GETİRİLER ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ1 
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ÖZ 

Katılım bankacılığı; mevduat bankalarından farklılaşmış bir yapı itibariyle, 
faizsiz bankacılık temelleri üzerine kurgulanmış ve faaliyetlerini ‘’kara-zarara katılma’’ 
prensibi çerçevesinde gerçekleştiren bir bankacılık modelidir. Katılım endeksleri ise 
katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda hazırlanan bir takım prensiplere uygunluk 
içerisindeki hisse senetlerinin oluşturduğu borsa endeksleridir. Hem katılım bankaları 
hem de katılım endeksi dahilindeki şirketler İslami ve ahlaki değerleri gözeterek 
faaliyetlerini gerçekleştirmekte ve bu bakımdan tasarruflarını bu yönde kullanmak 
isteyen bireyler için uygun bir yatırım aracı olmaktadır. Çalışma kapsamında aynı 
prensiplere sahip söz konusu bu iki farklı yatırım aracının uzun dönemli ilişkileri 
irdelenmiştir. Türkiye’de 2011 yılında hesaplanmasına başlanan Katılım 30 
Endeksi’nin getiri düzeyi ile aynı tarihten bu yana aktif bir şekilde faaliyetlerini devam 
ettiren 3 katılım bankasının mudilerine sundukları getiri düzeyleri arasında uzun 
dönemli bir ilişkinin bulunup bulunmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada 
Johansen Eşbütünleşme Testi, Varyans Ayrıştırma Analizi ve Etki-Tepki Analizi 
kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Katılım 30 Endeksi getirileri ile katılım 
bankalarının sunduğu kar payı oranları arasında uzun dönemli eşbütünleşik bir ilişki 
olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Katılım Bankacılığı, Katılım Endeksi, Eşbütünleşme Testi, 

Varyans Ayrıştırma Analizi 

Jel Kodları : G21, G12, G17 

ABSTRACT 

Participation banking which is has a different structure from deposit banks, is 
a banking model that is based on the principles of interest-free banking and carries out 
its activities within the framework of profit-loss participation principle. Participation 
indices are the stock indices formed by the stocks in compliance with a set of principles 
prepared in line with the principles of participation banking. Both the participation 
banks and the companies within the participation index perform their activities by 
observing the Islamic and moral values, and in this respect they become an appropriate 
investment tool for the individuals who want to use their savings in this way. In the 
study, the long-term relationships of these two different investment options with the 
same objectives, were examined. İt has been studied to determine whether finding long 
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term relationship between return level of Participation 30 Index that has been 
calculated in Turkey since 2011 and the level of return presented by 3 participation 
banking, which continue their activities during this period, to their customer. Johansen 
Cointegration Test, Variance Decomposition Analysis and Impulse Response Analysis 
were used in this study .In the study, a long-term relationship between the return of 
Participation 30 Index and the return of participation bank, is found. 

Key Words: Participation Banking, Participation Index, Cointegration Test, 
Variance Decomposition Analysis 

Jel Codes: G21, G12, G17 

     GİRİŞ 

Katılım bankacılığı; mevduat bankalarından farklılaşmış bir yapı itibariyle, 
faizsiz bankacılık temelleri üzerine kurgulanmış ve faaliyetlerini ‘’kara-zarara katılma’’ 
prensibi çerçevesinde gerçekleştiren bir bankacılık modelidir. Katılım endeksleri ise 
katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda hazırlanan bir takım prensiplere uygunluk 
içerisindeki hisse senetlerinin oluşturduğu borsa endeksleridir. Hem katılım bankaları 
hem de katılım endeksi dahilindeki şirketler İslami ve ahlaki değerleri gözeterek 
faaliyetlerini gerçekleştirmekte ve bu bakımdan tasarruflarını bu yönde kullanmak 
isteyen bireyler için uygun bir yatırım aracı olmaktadır. Çalışma kapsamında aynı 
prensiplere sahip söz konusu bu iki farklı yatırım aracının uzun dönemli ilişkileri 
irdelenmiştir. Türkiye’de 2011 yılında hesaplanmasına başlanan Katılım 30 
Endeksi’nin getiri düzeyi ile aynı tarihten bu yana aktif bir şekilde faaliyetlerini devam 
ettiren 3 katılım bankasının mudilerine sundukları getiri düzeyleri arasında uzun 
dönemli bir ilişkinin bulunup bulunmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada 
Johansen Eşbütünleşme Testi, Varyans Ayrıştırma Analizi ve Etki-Tepki Analizi 
kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Katılım 30 Endeksi getirileri ile katılım 
bankalarının sunduğu kar payı oranları arasında uzun dönemli eşbütünleşik bir ilişki 
olduğu saptanmıştır. İslami finansta ‘’faiz’’ unsuru ticari işlemlerde yasaklanan temel 
unsurlardan birisidir. Faizi alan ya da veren taraflardan birini muhakkak belirli bir 
derecede güç durumda bırakmasından ötürü İslam dinince faiz unsuru kati suretle 
reddedilmiştir. Bunun yanı sıra belirsizlik, aşırı risk üstlenme, kaynakların israfı ve 
İslam’da yasaklanan mal ve hizmetlerin üretimi veya satım işlemleri de yine İslam 
dinince uygun görülmemektedir. Bu bağlamda özellikle manevi hassasiyetleri bulunan 
yatırımcılara yönelik ortaya konan İslami finans araçları ve katılım bankacılığı, 
insanların ekonomik yaşam standartlarını yürütebilmeleri ve yükseltebilmeleri 
amacında faaliyet imkanı sunmaktadır. Katılım bankacılığının temel edindiği prensip 
risk paylaşımına dayanmakta; hem sermayedar tarafın hem de emek ortaya koyan 
tarafın ticari riskleri birlikte üstlenerek bunun sonucunda ticari karları da adil bir 
şekilde paylaşımı üzerine kurgulanmıştır. 

Dünya genelinde katılım bankacılığının gelişimi uzun yıllara dayanmakta 
olmasına karşın ülkemizde görece son yıllarda gelişmekte ve rağbet görmektedir. Fakat 
hızlı bir gelişim göstermiş ve konvansiyonel bankacılığa güçlü bir alternatif sistem 
olmuştur. Katılım endeksleri ise katılım bankacılığının prensipleri doğrultusunda, 
İslami değerlere aykırı olmayacak bir şekilde faaliyetlerini sürdüren şirketlerin 
borsada işlem gören hisse senetlerinden oluşmaktadır. Çalışma dahilinde finansal 
yatırım tercihlerinde maneviyat dikkate alarak kararlar alan tasarruf sahipleri için 
önemli iki alternatif olan katılım bankacılığının getirileri ile katılım endeksi 
kapsamındaki şirketlerin getirileri arasındaki uzun dönemli bir ilişkinin varlığı ve 
derecesi araştırılmıştır. 
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I. KATILIM BANKACILIĞI 

Kapitalist bir piyasa ekonomisinde bankalar kar amaçlı kurumlardır. Sahip 
oldukları fonları elde ettiklerinden daha yüksek bir faiz oranıyla kullandırarak, 
karlarını maksimize etmeleri gerekmektedir. Modern ticari bankacılık sisteminin 
uygulamaları, riba'yı (faiz veya tefecilik) yasaklayan İslam ilkeleriyle doğrudan 
çatışmaktadır (Venardos, 2005, s.49). Katılım bankaları ise Kuran prensiplerine ve 
amaçlarına dayanmaktadır; bu şekilde ticari işlemlerinde bu tür dini uğraşıları ve 
kaygıları olmayan geleneksel finans kurumlarından net bir çizgiyle ayrışırlar. Katılım 
bankaları İslam'ın dinsel emirlerine uygun ticari hizmetler sunarlar (Kettell, 2011, 
s.31). Yani katılım bankaları İslam'ın sosyo-ekonomik hedeflerine ulaşmak gibi farklı 
amaçlar için tasarlanmıştır. İslami bankaların modeli katılım, paylaşım veya ticaretle 
ilgili ilişkilere dayanmaktadır (Orhan, 2018, s.291). 

Katılım bankacılığının en önemli özelliği; fon sağlayıcısı (yatırımcı) ile fon 
kullanıcısı (girişimci) arasındaki risk paylaşımını teşvik etmesidir. Bu durumun aksine 
konvansiyonel bankacılıkta yatırımcı önceden belirlenmiş bir faiz oranını elde 
edeceğinden emin bir şekilde fon sağlamaktadır. Fakat ticaret hayatının doğası gereği, 
herhangi bir projenin sonuçları önceden tam olarak kestirilemez bir yapıdadır ve her 
daim belirli bir başarısızlık riski vardır. Konvansiyonel bankacılıkta tüm bu ticari risk 
girişimci tarafından karşılanmakta iken; yatırımcı projenin başarıya ulaşıp 
ulaşmadığıyla ya da bir kazanç mı yoksa bir kayıpla mı sonuçlandığıyla fazlaca alakadar 
olmaz. Katılım bankacılığında ise hem yatırımcı hem de girişimci projenin sonuçlarını 
eşit bir şekilde paylaşmaktadırlar. Kar durumunda; her iki taraf da önceden 
belirlenmiş oranlarda bunu paylaşır. Zarar durumunda ise finansal kayıplar yatırımcı 
tarafından karşılanmış olur iken; girişimci de emeğini kaybetmiş olur (Iqbal ve 
Molyneux, 2005, s.28). 

Tablo 1’de konvansiyonel bankacılık ve katılım bankacılığında borçlu ve banka 
için getiri durumları karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi 
projenin getirisi %20’nin üzerine çıktığı andan itibaren katılım bankacılığı sisteminde 
hem borç alan ve hem banka daha avantajlı hale gelmektedir.  

Tablo 1. Konvansiyonel Bankacılıkta 10% Faiz Oranı ve Katılım Bankacılığında 

50:50 Kar Paylaşımı Durumlarında Borçlu ve Banka İçin Getiri Durumları 

Projenin 
Getirisi 

Borç alan (Girişimci) için 
getiri 

Banka (Yatırımcı) için 
getiri 

 Konvansiyonel 
Banka 

Katılım 
Bankası 

Konvansiyonel 
Banka 

Katılım 
Bankası 

0% -10 0 10 0 

5% -5 2,5 10 2,5 

10% 0 5 10 5 

15% 5 7,5 10 7,5 

20% 10 10 10 10 

25% 15 12,5 10 12,5 

30% 20 15 10 15 
Kaynak: Visser, 2009, s.88. 
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Katılım bankacılığında tutarları önceden belirlenmiş kredi geri ödemelerinin 
(faiz) yasaklanmasının yanı sıra paradan para kazanmak kabul edilemez. Tüm finansal 
işlemler varlık destekli olmalıdır (Kettell, 2010, s.37).  Bu durum aynı zamanda 
aktarılan fonların spekülatif amaçlar doğrultusunda kullanılmasını engeller ve nereye 
kullanılacağının belirsizliğini ortadan kaldırır. Bunun yerine söz konusu tasarruflar 
üretkenlik yaratma yönlü katma değer sağlayıcı projelerin fonlanmasında kullanılır. 
Bu sayede uzun dönemli ekonomik istikrar da yakalanabilir ve enflasyon kontrol 
altında tutulmuş olur (Toutounchian, 2009, s.236-239). 

II. İSLAMİ ENDEKSLER VE ‘’KATILIM 30’’ ENDEKSİ 

Endeksler birden fazla değişkeni tek bir değişkene bağlayarak; aynı anda takip 
edilmesi ve izlenilmesi güç olan çeşitlilikteki değişimler hakkında genel bir bilgi 
sağlanmasına yardımcı olurlar. Borsalarda farklı hisse senetlerindeki hareketlilikleri 
göstermek içinse her borsanın kendine özgü nitelikteki endeksleri mevcuttur (Karan, 
2013, s.60). Bunlardan İslami ve etik perspektiflere uygun nitelikte faaliyet gösterdiği 
belirli kriterlere göre kabul edilen şirketlerin pay senetlerinden oluşan endekslere ise 
İslami endeksler denilmektedir. 

İslami yatırım, faiz (riba), aşırı belirsizlik (gharar), spekülasyon (maysir) ve 
“etik olmayan” sanayilere yatırım yasağı gibi bazı ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler, 
Müslüman yatırımcıların vadeli işlemlere, opsiyonlara ve diğer spekülasyon temelli 
türevlere yatırım yapmalarına izin vermez ve aynı zamanda Müslümanların geleneksel, 
faiz temelli kredileri kullanmalarını engeller (Abbes, 2012, s.2). Faiz yasağı sebebiyle 
İslami finans sektöründe hisse senedi piyasalarına duyulan ihtiyaç daha yüksektir. 
Fakat hisse senedi piyasalarında işlem gören tüm paylar etik yollarla elde edilmiş 
varlıkları veya faaliyetleri temsil etmeyebilir. Bu nedenle tasarruflarını pay yatırımları 
şeklinde değerlendirerek getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için İslami endeksler 
kapsamındaki şirketlerin payları uygunluk göstermektedir (Khamlichi, Sarkar, Arouri 
ve Teulon, 2014, s.1137). 

Geçtiğimiz on yıl boyunca küresel sermaye piyasaları, geleneksel 
endekslerdeki payların İslami yasalara uygunluğuna ve bir takım ahlaki 
değerlendirmelere göre; filtrelenmesi üzerine tasarlanmış İslami endekslerin 
kendilerini tanıtımlarına ve yükselişlerine sahne olmuştur (Ho, Rahman, Yusuf ve 
Zamzamin, 2014, s.110-111). İslami yatırımlar sadece dünya çapında yaklaşık 1.3 milyar 
Müslüman tarafından değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk taşıyan projelere benzer 
yatırımlar arayan yatırımcılar tarafından da büyük ilgi görmüştür (Sayani ve 
Balakrishnan, 2013, s.328). Bunun sonucunda söz konusu nitelikteki payların 
oluşturduğu endekslerin isimleri İslami olmasına karşın; yatırımcıları yalnızca 
Müslümanlar değil farklı dinlere mensup tüm yatırımcılar olabilmektedir. 

Etik unsurların yanı sıra İslami endeks kapsamındaki şirketlerin kaldıraç 
oranlarının belirli düzeylerin üzerinde olmaması ve işletme sermayesinin düşük 
olmaması gerekmektedir. Bu kriterlerin sonucu olarak İslami hisse senetleri daha az 
çeşitlendirilmiş ve belirli sektörlerde yoğunlaşmış  niteliktedir (Al-Khazali ve Mirzaei, 
2017, s.191). 

Ülkemizde İslami Endeks kavramı yerine Katılım Endeksi kavramı 
kullanılmaktadır. Katılım Endeksi, BIST’te payları işlem gören, halka arz edilmiş ve 
İslami prensiplere uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdüren şirketlerden oluşmaktadır. 
Katılım Endeksi kapsamında değerlendirilecek şirketlerin, İslami Endekslerde yer alan 
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şirketlerin taşıması gereken niteliklerde olması gerekmektedir; yani iki tür endeks 
arasında yalnızca kavramsal bir farklılık vardır (Sakarya, Yıldırım ve Yavuz, 2017, 
s.475). Ülkemizde BİST kapsamında faaliyet göstermekte olan üç katılım endeksi 
mevcuttur. Bunlar; Katılım 50 Endeksi, Katılım 30 Endeksi ve Katılım Model Portföy 
Endeksi olarak sıralanabilir (Altın ve Caba, 2016, s.230). 

 

 

III. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Literatür taraması sonucunda İslami endeks getirileri veya endeks dahilindeki 
şirketlerin pay getirileri ile İslami bankacılık kar payı oranları arasındaki ilişkiyi 
ölçmeye yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Konuyla ilgili İslami endekslerin faiz 
riskine hassasiyetini ölçen Shamsuddin (2014); Dow Jones İslami Endeksleri 
üzerindeki çalışmasında, hisse senetlerinin hem faiz oranındaki değişime hem de faiz 
oranındaki volatiliteye karşı bağışık olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu durum iyi 
çeşitlendirilmiş bir İslami sermaye portföyünün faiz oranı riskini ortadan 
kaldırabileceğini göstermektedir.  

Konuya konvansiyonel tarafından bakıldığında ise sermaye piyasası varlıkları 
üzerinde makroekonomik değişkenlerin etkilerinin ölçüldüğü pek çok çalışmaya 
rastlanmaktadır. Ele alınan bu makroekonomik değişkenlerden önemli bir tanesi de 
faiz oranlarıdır. Giovannini ve Labadie (1991); 1980-1987 dönemine ait verilerle 
gerçekleştirdikleri çalışmalarında faiz oranlarının hisse senedi getirilerinin 
tahmininde oldukça başarılı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. .Rapach, Wohar ve 
Rangvid (2005) , faiz oranlarının birçok Avrupa ülkesinde hisse senedi getirilerinin en 
tutarlı ve güvenilir tahmin edicileri olduğunu bulmuştur. Jareño ve Navarro (2010); 
hisse senedi getirileri ile faiz oranlarındaki dalgalanmalar arasında güçlü bir ilişki 
saptamışlardır. Sellin (2001); 2000 yılından öncesi dönemi incelediği çalışmasında 
para politikaları ile hisse senedi fiyatları ile ilgili literatür araştırması yapmış ve genel 
kapsamda para arzının olumlu bir etkisi olduğu sonucuna varmıştır. Benzer şekilde 
Bernanke ve Reinhart (2004); mevcut faiz oranlarındaki düşük seviyelerin ve 
gelecekteki düşük oranlara yönelik beklentilerin varlık fiyatlarını olumlu 
etkileyebileceğini bulmuştur. Bunun tersine Kurihara (2006); Kimura ve Small 
(2006), parasal genişleme döneminde faiz oranlarındaki düşüşün doğrudan hisse 
senedi piyasasını etkilemediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Türkiye’de gerçekleştirilen bazı çalışmalarda ise, Yılmaz, Güngör ve Kaya 
(2006); Özer, Kaya ve Özer (2011), faiz oranları ile İMKB endeksi arasında ters yönlü 
ilişkilere ulaşmış; yine benzer şekilde, Albeni ve Demir (2005) mali sektör 
kapsamındaki şirketlerin payları üzerinde faiz oranlarının negatif etkilerini 
saptamışlardır. Sayılgan ve Süslü (2011) ise Türkiye’de dahil olmak üzere gelişmekte 
olan ülkeler üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında; hisse senedi getirileri ile faiz 
oranları arasında anlamlı bir ilişkiye ulaşmamışlardır. 

IV. UYGULAMA 

Çalışma kapsamında Katılım 30 Endeksi’nin getiri düzeyleri ile Türkiye’de 
faaliyet gösteren katılım bankalarının mudilerine sunmuş oldukları kar payı 
getirilerinin uzun dönemli ilişkileri incelenmiştir. Bu sayede aynı zamanda 
araştırmanın amacını oluşturan; faiz hassasiyeti taşıyan ve tasarruflarını İslami 
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prensiplere uygun olarak değerlendirmek isteyen yatırımcıların öne çıkan iki alternatif 
arasındaki ilişki test edilmiştir. Bu amaçla söz konusu zaman serileri üzerinde 
Johansen Eşbütünleşme Testi, Varyans Ayrıştırma Analizi ve Etki-Tepki Analizi 
uygulanmıştır. Araştırmada Katılım 30 Endeksi’nin hesaplanmaya başlandığı tarih 
olan 2011 yılından 2018 yılına dek veriler kullanılmıştır. Araştırma dönemi Nisan 2011- 
Ocak 2018 dönemini kapsamaktadır. Toplam 83 aylık veri seti kullanılmıştır. 
Araştırma dahilinde Albaraka Türk, Kuveyt Türk ve Türkiye Finans’ın aynı dönemli kar 
payı oranları kullanılmıştır. Bunların yanı sıra, söz konusu süreç içerisinde belirli 
periyotlarda faaliyette bulunan diğer katılım bankalarından; Bank Asya’nın 2015 
yılında faaliyetlerine son verildiğinden ötürü; Ziraat Katılım’ın 2015 yılında, Vakıf 
Katılım’ın ise 2016 yılında faaliyetlerine başladıklarından ötürü çalışma kapsamına 
dahil edilmemişlerdir. Çalışmadaki analizlerin gerçekleştirilmesinde Eviews 9 
programından faydalanılmıştır. 

Çalışmada serilerin logaritmik değerleri kullanılmıştır. Öncelikle serilerin 
durağanlığını saptamaya yönelik Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi 
uygulanmıştır. Durağan olmayan serilerin durağan hale getirilmesine yönelik öncelikle 
birinci dereceden fark değerleri alınmış, buna rağmen durağan hale gelmeyen serilerin 
ikinci dereceden farkları alınarak %1 seviyesinde durağan hale getirilmiştir. 

 

Tablo 2. ADF Birim Kök Test Sınaması 

 Seviye Değerleri Logaritmik 2. Fark Değerleri 

Değişkenler Sabitli Sabitli 

Trendli 

Sabitsiz 

Trendsiz 

Sabitli Sabitli 

Trendli 

Sabitsiz 

Trendsiz 

Katılım 30 Endeksi -1.429542 -3.486637 1.247484 -
9.486329* 

-9.478406* -9.546247* 

Albaraka Türk -1.323959 -2.140544 -0.273355 -9.643961* -9.627253* -9.710411* 

Kuveyt Türk -1.399299 -1.138800 -0.216186 -10.24433* -10.19874* -10.31059* 

Türkiye Finans -2.349278 -2.277840 -0.229136 -7.555500* -7.517387* -7.602123* 

Not: * simgesi % 1 önem düzeyinde, ** simgesi % 5 önem düzeyinde anlamlılığı 

belirtmektedir. 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere logaritmik seviye değerleri durağan halde 
bulunmayan serilerin fark değerleri alınarak %1 seviyesinde durağan hale getirilmiş ve 
bu şekilde sahte regresyon probleminin önüne geçilmiştir. 

Johansen Eşbütünleşme Testi’ne başlamadan evvel gerçekleştirilmesi gereken 
önemli bir husus, uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesidir. Uygun gecikme 
uzunluğunun belirlenmesine yönelik ise Akaike Bilgi Kriteri kullanılmıştır. Maksimum 
gecikme uzunluğu 10 olarak belirlenip; birinci gecikmeden 10. gecikmeye kadar olan 
Akaike Bilgi Kriteri değerleri şu şekildedir; 
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Tablo 3. Gecikme Uzunluklarına Göre Akaike Bilgi Kriteri Değerleri 

Gecikme Uzunluğu Akaike Bilgi Kriteri 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

-20.39199 

-20.48375 

-20.43380 

-20.56380* 

-20.51434 

-20.30634 

-20.42586 

-20.29654 

-20.19852 

-20.14119 

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere kullanılması gereken en uygun gecikme sayısı Akaike 

Bilgi Kriteri değerinin mutlak değer olarak en büyük olduğu, 4. gecikmedir. 

Tablo 4’de çoklu ilişkilerin incelendiği Johansen eşbütünleşme testi sonuçları 

verilmiştir. Test sonuçları incelendiğinde hem iz istatistiği, hem de maksimum özdeğer 

istatistiği değerleri, %5 anlamlılık düzeyinde, seriler arasında uzun dönemli 

eşbütünleşik bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. 

Tablo 4. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Hipotezler Özdeğer 
İstatistiği 

İz İstatistiği %5 Kritik Değer p 

r = 0 0.512594 141.4278 40.17493 0.0000 

r = 1, r ≥ 1 0.367086 86.09108 24.27596 0.0000 

r = 2, r ≥ 2 0.345503 50.86967 12.32090 0.0000 

r = 3, r ≥ 3 0.210817 18.23029 4.129906 0.0000 

Hipotezler Özdeğer 
İstatistiği 

Maksimum 
Özdeğer 

İstatistiği 

%5 Kritik Değer p 

r = 0 0.512594 55.33671 24.15921 0.0000 

r = 1, r ≥ 1 0.367086 35.22142 17.79730 0.0000 

r = 2, r ≥ 2 0.345503 32.63937 11.22480 0.0000 

r = 3, r ≥ 3 0.210817 18.23029 4.129906 0.0000 

 

Tablo 5’de varyans ayrıştırma analizi sonuçları verilmiştir. Varyans Ayrıştırma 
Analizi, toplam değişimin yüzde kaçının her bir değişken tarafından açıklandığını 
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göstermektedir. Gerçekleştirilen Varyans Ayrıştırma Analizi sonuçlarına göre Katılım 
30 Endeksi’nin en çok kendi şoklarından etkilendiği; analiz dahilinde bağımlı değişken 
olarak kullanılan Katılım 30 Endeksi getirileri üzerinde diğer değişkenlerden en büyük 
etkiyi ise Albaraka Türk’ün getiri oranlarının sağladığı görülmektedir. Bunu sırasıyla 
Türkiye Finans ve Kuveyt Türk takip etmektedir. Bu sonuçlar Katılım 30 endeksi 
getirilerinin katılım bankalarının verdiği kar payı oranlarından etkilendiğini 
göstermektedir. 

Tablo 5. Varyans Ayrıştırma Analizi Sonuçları 

Dönemler S.E. Katılım 30 
Endeksi 

Albaraka Türk Kuveyt Türk Türkiye 
Finans 

1 0.055707 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000 

2 0.074077 98.11058 0.145580 1.592410 0.151432 

3 0.075505 94.45483 0.150761 4.832127 0.562285 

4 0.076082 93.43612 0.178340 4.976783 1.408753 

5 0.078697 87.54457 2.667116 4.760530 5.027785 

6 0.081919 81.03865 9.093283 5.127901 4.740168 

7 0.082328 80.39058 9.145547 5.083745 5.380131 

8 0.082986 79.27996 9.913134 5.429333 5.377575 

9 0.083098 79.08538 9.997506 5.415266 5.501852 

10 0.083253 78.89858 10.09692 5.397880 5.606615 

 

Etki-Tepki analizi ile katılım 30 endeksi getirilerinin en fazla etkileyen 
değişkenlerini bulmak amacı ile gerçekleştirilmiştir. Şekil 1’de etki-tepki analizi 
sonuçları görülmektedir. 

Şekil 1. Etki-Tepki Analizi Sonucu 
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Varyans Ayrıştırma Analizi’nin yanı sıra Etki-Tepki Analizi sonucu da Katılım 
30 Endeks Getirilerini en fazla etkileyen değişkenin Albaraka Türk değişkeni olduğunu 
göstermektedir. 

 

SONUÇ 

İslami finans ön plana koyduğu etik değerler ile bu konuda hassasiyet taşıyan 
tasarruf sahipleri için ideal bir yatırım alanı olmaktadır. Faiz unsuru yerine kar-zarara 
katılım üzerine kurgulanmış bir yapı itibariyle, hem tarafların olası mağduriyetleri 
önlenmekte hem de varlığa dayalı bir sistem olması dolayısıyla reel ekonomiyi 
güçlendirici bir yapı oluşmaktadır. Konvansiyonel finans sisteminin inanışlarına ve 
değer yargılarına tezat düşen yönleri sebebiyle birikimlerini ve varlıklarını finans 
sistemine dahil etme fırsatı olmayan bireyler de, İslami finans sayesinde söz konusu 
bu birikimleri finansal yapı içerisine dahil ederek reel ekonomiyi fonlayabilmektedir. 
Yani İslami finans hem mikro düzeyde hem de makro düzeyde konvansiyonel finans 
sistemini tamamlayıcı bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tasarruflarını İslami finans dahilinde değerlendirmek isteyen bireylerin 
karşısına ise temel de iki yönlü bir seçenek çıkmaktadır. Bunlardan ilki mudaraba ve 
müşareke sözleşmeleri vasıtasıyla katılım bankalarına paralarını yatırmak; bir diğeri 
ise katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini devam ettiren şirketlerin 
paylarına yatırım yapmaktır. Bu çalışma kapsamında söz konusu iki alternatif yatırım 
seçeneğinin, tasarruf sahiplerine olan getirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin var 
olup, olmadığı araştırılmıştır. Araştırma neticesinde uzun dönemli eşbütünleşik bir 
ilişki olduğu saptanmış ve bu ilişkinin detayları irdelenmiştir. Endeks dahilindeki hisse 
senetlerinin diğer değişkenlerden en çok Albaraka Türk’ün değişim şoklarından 
etkilendiği gözlenmiştir. Bunu sırasıyla Türkiye Finans ve Kuveyt Türk izlemektedir. 

Bahsedildiği üzere varlığa dayalı bir finans sistemi olmasından, etik unsurlar 
dahilinde bir işleyiş devam ettirildiğinden ötürü bu denli bir ilişkinin varlığı; yani getiri 
düzeylerinin birbirinden kopma yaşamadan, optimize bir düzeyde birbiriyle bağıntılı 
şekilde hareket etmesi beklenen bir unsurdur. 

Gelecekte konuyla ilgili gerek İslami finans kapsamındaki çalışmalar gerekse 
İslami finansı konvansiyonel alternatifleriyle birlikte değerlendirecek çalışmalar 
gerçekleştirilmesi hem literatüre katkı sağlayacak hem de gelişmekte olan bu sistemin 
daha fazla gündemde olmasını sağlayacaktır. 
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VERGİ REKABETİ VE OECD ÜLKELERİ 
KARŞILAŞTIRMASI 

 

Uğur ÇİÇEK1, Kübra UĞUR2 

 

ÖZET 

20. yüzyıl sonlarında etkisini gösteren küreselleşme ile birlikte ülkeler, 
uyguladıkları vergi politikalarında bazı değişikliklere gitmek zorunda kalmıştır. 
Küreselleşmenin oluşturduğu bu rekabet aşamasında devletler küresel rekabet 
dinamiklerini kendi taraflarına çekmek için ulusal vergi politikalarını kullanmaktadır. 
Bu durumda diğer ulus devletlerin varlığındaki diğer ulus devletler benzer stratejileri 
kullanmasalar dahi ortaya vergi rekabetini çıkarmakta ve bu durum ülkeler açısından 
olumlu – olumsuz etkileri beraberinde getirmektedir. Ayrıca küreselleşmenin etkisiyle 
üretim faktörleri arasında mobilitesine bağlı olarak bazı üretim faktörleri vergi 
rekabetinde hedef değişken haline gelmiş ve bu durum doğrudan yabancı yatırımları 
vergi rekabeti ortamında en önemli hedef değişken haline getirmiştir. Bu rekabet 
özellikle kurumlar vergisinde ortaya çıkmakta ve birçok vergi avantajı sunularak 
gerçekleştirilmektedir.  Vergi rekabeti sonucunda gelir ve kurumlar vergisinde gidilen 
indirim ile vergilemede adaletsizlik ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmada vergi 
rekabeti olgusu ve vergi rekabetinin ekonomik büyüme üzerinde olumlu veya olumsuz 
etkileri incelenmiş olup OECD ülkelerinde kanuni vergi oranları, toplam vergi 
gelirlerinin GSYH’ye oranı gibi vergi göstergeleri karşılaştırılarak vergi rekabeti 
açısından son yıllarda gerçekleşen durum analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, OECD, Vergi Rekabeti, Küreselleşme 

Jel Kodları  : F63, H21, H29, K34  

 

TAX COMPETITION AND COMPARISON OF OECD 
COUNTRIES 

 

ABSTRACT 

With the effect of globalization in the end of the 20th century, countries had to 
make some changes in their tax policies. In this competitive stage of globalization, 
states use national tax policies to attract global competition dynamics. In this case, 
even if other nation-states in the presence of other nation-states do not use similar 
strategies, they create tax competition and bring about positive and negative effects for 
countries. In addition, due to the mobility of production factors among globalization 
factors, some production factors became the target variable in tax competition and this 
situation made foreign direct investments the most important target variable in tax 
competition environment. This competition occurs especially in corporate tax and is 
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realized by offering many tax advantages. As a result of tax competition, income and 
corporate tax reductions may result in injustice in taxation. In this study, the 
phenomenon of tax competition and the positive or negative effects of tax competition 
on economic growth have been examined and the current situation in terms of tax 
competition has been tried to be analyzed by comparing tax indicators such as 
statutory tax rates, ratio of total tax revenues to GDP in OECD countries. 

Key Words : Tax, OECD, Tax Competition, Globalization 

Jel Codes : F63, H21, H29, K34  

 

1.GİRİŞ 

1980 yılından itibaren hızla gelişen küreselleşme sosyal, siyasal, kültürel 
alanlarda olduğu gibi ekonomik alan da birçok yeniliği beraberinde getirmiştir. 
Yaşanan bu gelişmelerle birlikte sermaye ve emek faktörlerinin önündeki engeller 
kalkarak neredeyse sınırsız mobiliteye erişilmiştir. Bu gelişmelerden yararlanmak 
isteyen özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler doğrudan yabancı sermayeyi 
kendi sınırlarını çekmek ve bilhassa rekabeti arttırmak için vergi yüklerinde önemli 
oranlarda azaltma politikası uygulamışlardır. Küreselleşmenin vergi üzerindeki bu 
etkisi literatürde, vergi rekabeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi rekabetinde amaç 
ülke genelinde veya belirli vergi mükellefleri üzerinde vergi yükünün hafifletilmesi 
olarak tanımlamak doğru olacaktır. Böyle bir azaltma vergi teşvikiyle sağlanacaktır.  

Vergi rekabeti, ekonomik entegrasyonlarla ve giderek artan finansal 
entegrasyonların sonucunda uluslararası boyut kazanmış olup ülkelerin bu finansal 
sermayeyi ve uluslararası firmaları kendi sınırları içine çekmek için düşük vergi 
oranları uygulamaları veya vergi oranlarını düşürmek için bazı vergi teşvikleri 
yapmaları olarak tanımlanabilmektedir. Küreselleşmenin etkisiyle mobilitesi artan 
doğrudan yabancı sermayeyi sınırlarına çeken ülkeler vergi rekabetinin yararlı 
kısmında yer alırken, ülke sınırlarına çekemeyen diğer devletler ise bu durumdan 
zararlı çıkabilmektedir.  

Günümüzde vergi rekabetini az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin portföy 
yatırımlarına daha fazla ihtiyaç duymasından dolayı rekabetin şiddeti her geçen gün 
daha da artış göstermektedir. Literatürde rekabetin olumlu sonuçları beraberinde 
getireceğini savunan görüşler var olmakla birlikte bu durumun ülkeler açısından dibe 
sürükleniş olarak gören hakim bir görüş bulunmaktadır.  

Bu çalışmada vergi rekabeti tanımlaması yapılarak The Organisation for 
Economic Cooperation and Development (OECD) ülkelerinin kurumlar vergisi 
oranları (kanuni-efektif), gelir vergisi oranları, katma değer vergisi oranları ve bu 
vergilerden elde edilen gelirlerin  GSYH içindeki payı ve toplam vergi gelirleri içindeki 
payı gibi vergisel göstergelerle karşılaştırılarak vergi rekabetinde gelinen durum analiz 
edilmeye çalışılmıştır. 
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2.VERGİ REKABETİ KAVRAMI  

Vergi rekabeti olgusu küreselleşme süreciyle birlikte önem kazanan bir gelişme 
olmasına rağmen, bu süreçten önce de bir hassa “federal yapılı” ülkelerde ve iktisadi 
işbirliği girişimlerinin en yoğun türü olan “iktisadi entegrasyonlar” ile birlikte 
karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda vergi rekabeti konusunda yapılan çalışmalar 
değerlendirildiğinde, vergi rekabetini kavramının tanımlaması üzerinde 
durulmadığını fakat bazı akademik çalışmalarda yüzeysel bazılarında ise indirgemeci 
bir yaklaşımla ele alındığı görülmektedir (Saraç, 2006: 109). 

Vergilendirme ile rekabet kavramları birbirine etkileri açısından ele 
alındığında, karşıt karakterlerin sonuçlarını içermekte olduğu görülmektedir. Bu 
nedenle, herhangi bir vergi karşısında insanlar olumsuz yönde etkilenebilirken ve 
rekabet durumunda ise karlı çıkan taraf olabilmektedirler (Yurdadoğ ve Albayrak, 
2017: 123). Günümüzde artarak devam eden teknolojik gelişmelerle birlikte sermaye 
sınırlar ötesine saniyeler içinde hareket edebilmektedir. Bu noktada, özellikle 
azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, sermaye akışkanlığından yararlanmak isteyerek 
mevcut yabancı sermaye potansiyelini ülke sınırları içine çekmek amacıyla özellikle 
vergilendirme ve diğer birçok alanda ülkenin büyümesine ve gelişmesine katkı 
sağlayacağı düşüncesiyle yeni düzenlemelere gitmektedir. Bu düzenlemelerin altında 
yatan asıl amaç, yabancı sermaye potansiyelinde diğer ülkelere oranla daha kazançlı 
konuma geçme isteği oluşturmaktadır (DPT, 2001: 40). 

Emek ve sermayedeki hareketlilikle uluslararası vergi rekabeti de ön plana çıkmış 
olup kendi ülke sınırları içine doğrudan yabancı yatırımları çekmek isteyen ülkeler bu durumu 
fırsata çevirmek amacıyla çeşitli vergi ögelerine müdahalede bulunmuşlardır. Vergi rekabeti 
tanımlaması, artan mali entegrasyon ile ekonomik entegrasyonun bir sonucu olarak efektif 
vergi oranlarının düşürülmesi olarak tanımlanabilmekte ve 1956 yılında ilk defa Charles 
Tiebout tarafından teorik bazda iktisadi bir kavram olarak kullanılmaya başlanmıştır (Yereli, 
2005: 19; Öncel & Öncel, 2003: 43-44) .  

Bir diğer tanımlama da ise vergi rekabeti kavramını yerli (ulusal) işletmelerin 
rekabet edebilirliğini artırarak yabancı sermaye yatırımlarını ülke sınırları içine 
çekerek ülkenin ekonomisini ve refah düzeyini geliştirmek amacıyla vergi yükünün 
azaltılması olarak görülmektedir.  Bu tanıma göre vergi rekabetinin hem nesnel hem 
de öznel yönü ele alınmaktadır. Vergi rekabetinde amaç ülke genelinde veya belirli 
vergi mükellefleri üzerinde vergi yükünün hafifletilmesidir. Böyle bir azaltma vergi 
teşvikiyle sağlanmaktadır (Pinto, 2002: 1). 

Küreselleşmenin ortaya çıkışıyla birlikte artan uluslararası entegrasyonlar 
ülkelerin vergi hakları ve kapasiteleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. 
Bununla birlikte, klasik yöntemler dışında vergilendirme alanında yeni araştırmalar 
yapılmaya başlanmıştır. Bu süreçteki önemli gelişmelerden biri, vergilerin uluslararası 
rekabet aracı olarak kullanması olmuştur. Özellikle yabancı sermayeyi sınırları içine 
çekmek isteyen ülkeler, vergi oranları, tarifeler, matrahlar ve vergi yüklerinde bir dizi 
ayarlama yaparak vergileri bir nevi teşvik aracı olarak kullanmaya başlamıştır. Bunun 
sonucunda ülkelerin vergilendirme alanlarında önemli değişimler yaşanmıştır (Kargı 
ve Yayğır, 2016: 4). 

Vergi rekabeti bir taraftan kamu harcamalarında verimlilik sağlamakta ve 
kaynakların daha rasyonel kullanımı açısından refahı arttırıcı etkiler yaratırken, bazı 
ülkelerin vergi gelirlerinde kayıplara sebebiyet vererek fonların yanlış kullanılmasına 
neden olmakta ve haksız rekabete yol açabilmektedir. Bu nedenle başta AB ve OECD 
olmak üzere bir takım uluslararası kurum ve kuruluşlar haksız rekabeti ortadan 
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kaldırmak için çeşitli ve kapsamlı ölçekler geliştirmeye çalışmaktadırlar (Öncel & 
Öncel: 2003: 6). 

Bununla birlikte, AB'de dolaylı vergiler alanındaki önlemler vergi uyumu 
olarak görünmekte iken, doğrudan vergilerde ise bu durum vergi rekabeti olarak 
görülmektedir. AB doğrudan vergilerdeki açıklık nedeniyle vergi rekabetinde 
düzenlemeler yapılması gerektiğini savunmaktadır. Fakat bu alandaki bazı çalışmalar 
ise AB’nin tersine, hükümet harcamalarının vergi rekabeti sonucu düşürülebileceğini 
vergi rekabetiyle birlikte daha pozitif vergi sistemlerinin kurulabileceğini ve her ülke 
bir diğer ülkenin deneyimlerinden yararlanabileceği vurgulanmaktadır (Fourçans, 6).  

Vergi rekabetinde kullanılan çok çeşitli politika araçları bulunmaktadır. 
Doğrudan vergilerde teşvik, yatırımlarda kullanılmak üzere yapılan vergisel indirimler, 
vergi cennetleri, KDV desteği, düşük oranlı gümrük vergileri vb. uygulamalar vergi 
rekabeti aracı olarak sıralanabilmektedir (UNCTAD, 2000: 19-22; Gedik & Tüm, 2007: 
7). 

Vergi rekabetiyle ilgili yapılan tanımlamalar incelendiğinde vergi rekabetinin 
3 unsurunun bulunduğunu söylemek mümkün olacaktır (Giray, 2004: 95; Kargı & 
Yayğır, 2016: 5); 

- Vergi rekabeti, bireylerin ve firmaların uluslararası vergi rekabet gücünü 

arttırarak yabancı sermayeyi ülke sınırları içine çekmek için kullanılan bir 

uygulama niteliğindedir. 

- Vergi rekabeti uluslararası rekabeti içine almaktadır. Bu vergi rekabeti diğer 

ülkelerin vergi politikalarından etkilenen ülkenin daha konumun daha da 

kötülemesi veya aksi hallerde uygulanmaktadır. Vergi rekabetinde yatırımcılar, 

firmalar veya vergi mükellefleri kendileri için en avantajlı olan ülkeyi 

seçmektedirler. 

- Vergi rekabetiyle elde edilen vergi avantajları vergi teşvikleriyle 

gerçekleşmektedir. 

3. Vergi Rekabeti Türleri 

Vergi rekabeti üzerine yapılan tanımlamalar ve çalışmalar incelendiğinde vergi 
rekabeti ülkeler üzerinde yararlı ve zararlı etkilerinin bulunduğu ortaya çıkmaktadır. 
Buna göre vergi rekabeti, rekabet eden ülkelerin konumuna göre yatay ve dikey olarak 
vergi rekabetine taraf olan ülkeler açısından da yararlı veya zararlı vergi rekabeti olarak 
sınıflandırmak mümkün olacaktır (Kargı & Yayğır, 2016: 5).  

Yatay vergi rekabeti aynı seviyede yer alan iki veya daha fazla devletin içinde 
bulunduğu vergi rekabetidir. Şöyle ki iki yerel devletin veya iki ulusal devletin vergi 
kaynaklarını vergilendirmeleri sonucunda bunlardan herhangi birinden aldıkları 
verginin diğer vergi gelirlerine etki etmesidir. Dikey vergi rekabeti ise farklı seviyelerde 
yer alan iki hükümet arasında ortaya çıkan vergi rekabetidir. Federal hükümetler 
tarafından aynı vergi kaynağının vergilendirilmesi neticesinde bir bölgeye uygulanan 
verginin diğerindeki vergi miktarının etkilemesi olarak örneklendirilebilmektedir 
(Goodspeed, 1998: 581).  

Genel olarak vergi rekabetinin etkileri üzerine iki farklı görüş ortaya 
sunulmuştur. Buna göre rekabet içerisinde olan vergi otoriterleri tarafından hem de 
ekonominin diğer aktörleri açısından vergi rekabeti yararlı veya zararlı sonuçlar 
doğurmaktadır (Weiner & Ault, 1998: 601). Yararlı vergi rekabeti, kaynakların daha 
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verimli kullanılmasını sağlamak ve kamu harcamalarını disipline etmek gibi bir dizi 
refah artırıcı etkiye dayanan savunucu bir yaklaşım olarak tanımlanabilmektedir. 
Diğer taraftan vergi rekabetinin zararlı olduğu düşüncesi de var olmakta ve literatürde 
daha fazla destekçisi olduğu ve sorunun küresel ölçekte zararlı vergi rekabeti şeklinde 
ifade edilerek karşımıza çıkmaktadır. Sınırsız rekabet sonucunda ortaya çıkan vergi 
rekabeti, birçok olumsuz durumu beraberinde getirmekte ve ulaşılmak istenilen 
hedeflerin aksine refah kaybına neden olmaktadır (Cebeci, 2011: 97). 

Rekabetin yararlı sonuçlar doğurduğunu ileri süren ekonomistler, vergi 
rekabetinin de piyasalarda, iş alanlarında ve hükümetler üzerinde olumlu gelişmelere 
yol açacağını savunmaktadırlar. Buna göre vergi rekabeti tasarrufları arttırarak 
bireylerin refah seviyesinde bir artışa neden olacaktır. Yatırımlar ve tasarruflar 
üzerinde uygulanan yüksek vergi oranları, büyüme unsurları arasında yer alan yatırım 
ve tasarrufları olumsuz yönde etkilemektedir (Punto, 1998: 72).  

Yararlı vergi rekabetinin ülkelere sağladığı faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilir 

(Jafarov, 2013: 2; Kargı & Yayğır: 2016: 6): 

1. Doğrudan vergi oranları düşürülerek vergi tabanı genişletilip toplam 

gelirde artış sağlanabilir, 

2. Vergi rekabetiyle birlikte kaynakların daha verimli dağıtılarak 

kullanılmasını sağlayıp dünya genelinde yaşam standartları arttırılabilir, 

3. Vergi indirimi sonucunda vergi gelirlerinde düşüş yaşayan ülkeler kamu 

hizmetlerini seçmenlerin tercihlerine göre daha etkili bir şekilde 

kullanabilir, 

4. Vergi rekabeti, yanlış vergi politikaları uygulamalarının azaltılmasını 

sağlayabilir. 

5. Vergi rekabeti yatırımlarda artış sağlayarak istihdamı arttırabilir, 

6. Mali disiplin sağlanabilir, 

7. Yüksek vergi oranları mükellefleri vergi kaçırmaya ve vergiden 

kaçınmaya yöneltmektedir. Vergi rekabeti sonucu vergi oranlarının 

indirilmesi vergi tabanını genişleterek vergi gelirlerinin artmasını 

sağlayabilir. 

Bazı vergi rekabeti uygulamaları ise dünyada refah seviyesini bozmakta ve 
etkinsiz kaynak kullanımına neden olabilmektedir. Bu durum vergi rekabeti 
hedeflerini engellemekte ve bir takım problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu 
problemler sadece ekonomik olarak değil sosyal olarak da etkinsiz sonuçlara yol 
açmaktadır. Bu sorunları yaratan vergi rekabeti zararlı vergi rekabeti veya adil olmayan 
vergi rekabeti (bad or harmful tax competition) olarak adlandırılmaktadır (Huizinga, 
1991: 710). 

Genel itibariyle zararlı vergi rekabeti; bir dizi vergisel avantajlarla uluslararası 
yatırım kaynakları çarpıtılarak ortaya çıkan etkinlik kaybı sonucunda ülkenin vergi 
gelirlerindeki azalma olarak tanımlanabilmektir (Jafarov, 2013: 30).  Başka bir 
tanımlama ise, hükümetlerin yabancı sermayeyi ülke sınırlarına çekmek için 
vergilendirme yetkilerini olumsuz yönde kullanarak sermayenin ve finansal 
kaynakların yönünü değiştirerek, vergilendirme politikaları ile uluslararası boyutta 
ülkelerin vergi matrahlarında erozyona uğratılmasıyla ülkenin menfaatlerinin zarar 
görmesi olarak tanımlanabilmektedir (Arıkan & Akdeniz, 2012: 291). 
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OECD ülkeleri tarafından hazırlanan raporlarda zararlı vergi rekabetinin 

kriterleri belirlenmiştir. Bu kriterler Şekil 1’de olduğu gibidir (OECD): 

Şekil 1: Zararlı Vergi Rekabetinin Oluşum Aşamaları 

 

Kaynak: OECD Tax Database 

Zararlı vergi rekabeti vergilendirme yapısında iki sonucu ortaya 
çıkarmaktadır. Bunlardan birincisi vergileme kapasitesinde düşüş olurken ikinci sonuç 
ise mobil faktörleri üzerinde vergi yükünde ortaya çıkacak değişiklerdir (Öz, 2005: 54). 
Yani bir ülke tarafından uygulanan vergi politikası başka ülkelerin uyguladığı vergi 
sistemlerinde olumsuz sonuçlara neden oluyorsa ve vergi matrahını erozyona 
uğratıyorsa bu durum zararlı vergi rekabettir. 

Zararlı vergi rekabetinin OECD tarafından ortaya konulan genel ölçütleri 

aşağıdaki gibidir (OECD, Tax Policy Analyze): 

1. Vergi otoriterlerinin ilgili kaynaktan vergi almaması veya vergi yükünü 

azaltması, 

2. Vergi sistemlerinde ayrımcı vergilemeye imkân tanınması, 

Verginin uygulanmaması veya düşük uygulanması

Mali şeffaflıktan yoksun olması

Uluslararası boyutta etkin bilgi alışverişinde 
sıkıntılar yaşanması

Kayıtdışılıkta artış

Yerel ve uluslararası yatırımcıların uyguladığı 
özel rejimler ve eşitlik ilkesinde zayıflama

Emek hareketliliğinde artış

Yabancı sermeyeye özel vergi indirimleri 
uygulanması ve durumun diğer ülkeleri olumsuz 

etkilemesi



Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Yıl:2019 

55 
 

3. Vergi sisteminde gelire uygulanan efektif vergi oranı diğer ülkelerde 

uygulananlardan düşük olması. 

4. OECD ÜLKELERİNDE VERGİ REKABETİ 

Vergi rekabetini değerlendirmek için kullanılan birçok ölçüm yöntemi vardır. 
Genel olarak, bu yöntemleri iki gruba ayrılmak mümkündür. İlk grup vergi yasalarına 
dayanan yöntemlerden oluşmaktadır. Bu gruptaki ölçümler kanuni vergi oranı, vergi 
tabanı ve efektif vergi oranıdır. İkinci grubu oluşturanlar ise vergi gelirlerine dayanan 
ölçüm yöntemlerini içermektedir. Bunlar vergi gelirlerinin GSYH’ye oranı ve ilgili vergi 
gelirlerinin (kurumlar veya gelir) toplam vergi gelirlerine oranı şeklindedir. Bu iki 
grubunun temel özelliği, birinci grupta kullanılan ölçümlerin, bir yatırım projesinden 
gelecekte beklenen kazançlar üzerinde vergilerin payı incelenirken; ikinci gruptaki 
ölçümler ise bir şirketin yatırım kararlarında vergi gelirlerinin geriye dönük olarak 
üzerindeki etkisini incelemektedir (Algan ve Gedik, 2011: 289).  

4.1. Kurumlar Vergisi  

20. yy sonlarında başlayan küreselleşme hareketlerine paralel olarak yabancı 
sermayeyi kendi ülkelerine çekmek isteyen ülkeler rekabeti gün geçtikçe 
kızıştırmaktadır. Bu kapsamda birçok ülke vergilendirme alanında yeni politikalar 
izlemeye başlamış ve kurumlar vergisi oranlarında önemli ölçüde düşüşler 
yaşanmıştır. Kurumlar vergisi sermaye hareketlerini önemli ölçüde belirleyici nitelikte 
olduğu için OECD ülkeleri genel olarak kurumlar vergisi oranında indirime gitmiştir 
(Yordadoğ & Albayrak, 2017: 132).  

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını kendi iktidar alanlarına çekmek 
isteyen ülkeler vergi rekabetini kullanarak kurumlar vergisi oranlarında değişikliklere 
gitmektedir. Çünkü kurumlar vergisi direkt olarak şirket kazançlarını etkilemektedir. 
Yani yabancı sermeye yatırımı yapan şirketleri de kapsayan kurumlar vergisi bu tür 
şirketler için maliyet unsuru oluşturmaktadır. Ülke hükümetleri kurumlar vergisi 
oranlarında indirime giderek doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülke içine 
çekebilmektedir. Dolayısıyla kurumlar vergisindeki değişimlerin izlenmesi vergi 
rekabetinin ne derece olup olmadığını gösterecektir (Saraç, 2006: 131). 

Tablo 1 ve Grafik 1 incelendiğinde 1981-2019 dönemlerine ait kanuni kurumlar 
vergisi oranları (KKVO) ve değişimlerinin yer aldığı görülmektedir. Tablo 1’de yer alan 
veriler ışığında OECD ülkelerinin KKVO’nda önemli ölçüde indirime gittikleri 
görülmektedir.  Buna göre 1981 yılından 2019 yıllına kadar geçen sürede en fazla 
indirime giden ülkeler, Almanya (%44), Finlandiya (%42), ve İsveç (%37) olduğu 
görülmektedir. Ayrıca bu dönemler itibariyle kurumlar vergisi oranı ülkeden ülkeye 
değişmektedir. 2019 dönemiyle birlikte OECD ülkelerinin ortalama olarak KKVO’nı 
neredeyse yarı yarıya (%48) indirdikleri gözlenmiştir. Ülke bazında ele alındığında 
verilerin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğini ve KKVO’nda gidilen indirimlerin de 
farklı olduğu görülmektedir. Bunun sebebinin ülkelerin gelişmişlik düzeylerindeki 
farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Kurumlar vergisi oranlarında görülen indirimler 
OECD ülkelerinde vergi rekabet seviyesinin bir hayli yüksek olduğunu göstermektedir. 

Özellikle gelişmekte olan ülkeler ve sermaye birikimi istenilen seviyelerde 
olmayan ülkelerin kurumlar vergisi oranlarında daha fazla indirime gittiğini ve bu 
sayede doğrudan yabancı sermayeyi kendi iktidar alanlarına çekerek ekonomik 
kalkınmayı amaçladığı görülmektedir. Tablo 1’de yer alan verilere bakıldığında bu 
durumun daha netleştiği anlaşılmaktadır (Günaydın & Eser, 2005: 128).  
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Ülkelerin kanuni vergi oranlarındaki bir indirim, firmaların verimliliğini 
arttıracak ve yatırımları teşvik edecektir. Global vergi indirimleri olarak bu trend 
oldukça dinamik ve güçlü etkilere sahip olmaktadır. Kurumlar vergisi oranlarında 
gerçekleşen indirimler daha fazla yabancı sermayeyi ülke sınırları içine çekmek için 
kilit bir adım olarak görülmektedir. KKVO’ları düşme eğilimde olmasına rağmen hala 
bu oran %30 ile % 9 arasında değişmektedir.  

Tablo 1: OECD Ülkelerinde 1981-2019 Dönemi Kurumlar Vergisi 
Oranları (%) 

ÜLKELER 
198
1 

198
5 

199
0 

199
5 

200
0 

200
5 

201
0 

201
5 

201
9 

Avustralya 46 46 39 36 34 30 30 30 30  

Avusturya 55 55 30 34 34 25 25 25 25  

Belçika 48 45 41 40 40 34 34 34 29  

Kanada 51 49 41 43 42 34 29 27 15  

Şili         15 17 17 23 25  

Çek Cumhuriyeti       41 31 26 19 19 19  

Danimarka 40 50 40 34 32 28 25 24 22  

Estonya         26 24 21 20 20  

Finlandiya 62 62 45 25 29 26 26 20 20  

Fransa 50 50 42 37 38 35 34 38 32  

Almanya 60 60 55 55 52 39 30 30 16  

Yunanistan 45 49 46 35 40 32 24 26 28  

Macaristan     40 18 18 16 19 19 9  

İzlanda         30 18 18 20 20  

İrlanda 45 50 43 38 24 13 13 13 13  

İsrail       37 36 34 25 27 23  

İtalya 36 46 46 53 41 37 31 31 24  

Japonya     50 50 41 40 40 32 23  

Kore         31 28 24 24 25  

Letonya       25 25 15 15 15 20  

Litvanya                 15  

Lüksemburg       33 37 30 29 29 18  

Meksika 42 42 36 34 35 30 30 30 30  

Hollanda 48 43 35 35 35 32 26 25 25  

Yeni Zelanda 45 45 33 33 33 33 30 28 28  

Norveç 51 51 51 28 28 28 28 27 22  

Polonya       40 30 19 19 19 19  

Portekiz 49 55 40 40 35 28 27 30 30  

Slovak Cumhuriyeti       40 29 19 19 22 21  

Slovenya         25 25 20 17 19  

İspanya 33 35 35 35 35 35 30 28 25  

İsveç 58 57 53 28 28 28 26 22 21  

İsviçre 33 32 31 29 25 21 21 21 9  

Türkiye   46 25 30 33 30 20 20 22  
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Birleşik Krallık 52 40 34 33 30 30 28 20 19  

Amerika Birleşik 
Devletleri 

50 50 39 40 39 39 39 39 21  

OECD - Ortalama 48 48 41 32 32 28 25 25  22 

Kaynak: OECD Tax Database. 

Grafik 1: OECD Ülkelerinde Kanuni Kurumlar Vergisi Oranları Gelişimi 

 

Kaynak: OECD Tax Database. 

Grafik 1’de OECD ülkelerinin ortalama kanuni kurumlar vergisi oranlarındaki 
eğilimi yer almaktadır. 1981-2019 dönemlerinde OECD ülkelerinin ortalama 
KKVO’nın seyri incelendiğinde ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği ve yarıdan fazla 
indirim gerçekleştiği görülmektedir. 1981 yılında ortalama %48 olan bu oran, 2019 
yılına gelindiğinde %22 seviyelerine gerilemiştir. Ayrıca bu gerileme eğiliminin devam 
edeceği ve ülkeler arasında gerçekleşen bu rekabet bu oranı %20 ve alt seviyelerine 
düşeceği beklenmektedir.  

Vergi rekabetini ölçmede kullanılan bir diğer yöntem ise gelire bağlı 
göstergelerdir. Hiç şüphesiz ki vergiden elde edilen gelir ülke ekonomisinde büyük 
önem arz etmektedir. Kurum kazançlarından elde edilen vergilerin GSYH’ye ve toplam 
vergi gelirleri içerisindeki payı Tablo 2’de yer almaktadır. 
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Tablo 2: OECD Ülkelerinde 2005-2017 Yılları Arasında Kurumlar Vergisi 
Gelirlerinin GSYH İçerisindeki Payı 

Ülkeler 
200

5 
200

6 
200

7 
200

8 
200

9 
201

0 
201

1 
201

2 
201

3 
201

4 
201

5 
201

6 
201

7 

Avustralya 5,77 6,29 6,68 5,67 4,6 4,53 5,01 4,98 4,77 4,5 4,25 4,57   
Avusturya 2,14 2,1 2,33 2,37 1,63 1,86 1,99 2 2,15 2,1 2,22 2,37 2,47 

Belçika 3,15 3,48 3,41 3,27 2,33 2,53 2,81 2,99 3,11 3,15 3,33 3,46 4,14 

Kanada 3,39 3,78 3,45 3,24 3,37 3,25 3,17 3,18 3,29 3,35 3,41 3,44 3,42 

Şili 4,58 6,29 6,67 5,12 4,25 3,99 4,93 5,82 4,38 4,17 4,29 4,22 4,26 

Çek Cumhuriyeti 4,15 4,39 4,48 4,05 3,39 3,24 3,22 3,33 3,43 3,52 3,59 3,75 3,71 

Danimarka 3,42 3,68 3,14 2,55 1,9 2,25 2,17 2,6 2,74 2,77 2,71 2,69 3,04 

Estonya 1,42 1,48 1,61 1,61 1,81 1,32 1,21 1,41 1,73 1,72 2,05 1,7 1,55 

Finlandiya 3,19 3,25 3,73 3,34 1,93 2,44 2,62 2,11 2,36 1,93 2,17 2,22 2,74 

Fransa 2,35 2,9 2,89 2,84 1,43 2,34 2,63 2,58 2,64 2,31 2,08 2,04 2,35 

Almanya 1,74 2,11 2,18 1,89 1,32 1,49 1,68 1,71 1,76 1,71 1,71 1,96 2,01 

Yunanistan 3,21 2,61 2,45 2,43 2,51 2,53 2,07 1,09 1,15 1,88 2,15 2,51   
Macaristan 2,06 2,29 2,73 2,57 2,19 1,21 1,2 1,28 1,38 1,64 1,79 2,35 1,86 

İzlanda 1,93 2,35 2,38 1,83 1,66 0,9 1,73 1,9 2,13 3,31 2,35 2,53 2,79 

İrlanda 3,24 3,62 3,24 2,7 2,29 2,35 2,19 2,26 2,38 2,37 2,62 2,69 2,79 

İsrail 3,43 4,36 4,12 3,19 2,53 2,65 2,95 2,73 3,47 3,17 2,98 3,1 3,32 

İtalya 2,25 2,77 3,14 2,93 2,38 2,29 2,19 2,39 2,57 2,18 2,05 2,15 2,1 

Japonya 4,07 4,58 4,63 3,74 2,48 3,08 3,23 3,52 3,82 3,91 3,77 3,67 4,03 

Kore 3,59 3,37 3,73 3,93 3,41 3,23 3,72 3,69 3,39 3,16 3,3 3,58 3,83 

Letonya 1,9 2,12 2,52 2,98 1,55 0,98 1,4 1,62 1,62 1,54 1,6 1,7 1,59 

Litvanya 2,08 2,75 2,53 2,71 1,82 0,99 0,81 1,3 1,36 1,37 1,53 1,62 1,51 

Lüksemburg 5,84 4,97 5,32 5,25 5,61 5,75 4,98 5,12 4,76 4,28 4,41 4,64 5,24 

Meksika 1,42 1,61 1,89 1,74 1,58 1,85 2,07 1,82 2,41 2,53 3,2 3,49 3,53 

Hollanda 3,4 3,42 3,4 3,27 2,13 2,28 2,16 2,1 2,16 2,54 2,67 3,35 3,28 

Yeni Zelanda 6,05 5,57 4,8 4,32 3,34 3,7 3,94 4,52 4,37 4,18 4,42 4,91 4,72 

Norveç 11,53 
12,5

9 
10,8

4 
11,98 8,97 9,85 

10,7
5 

10,3
2 

8,25 6,62 4,5 4,02 4,61 

Polonya 2,13 2,38 2,72 2,68 2,24 1,95 2,02 2,08 1,77 1,75 1,84 1,84 1,94 

Portekiz 2,6 2,83 3,46 3,51 2,75 2,73 3,13 2,75 3,26 2,85 3,12 3,06 3,25 

Slovak 
Cumhuriyeti 

2,67 2,84 2,91 3,05 2,46 2,46 2,41 2,36 2,85 3,28 3,7 3,49 3,21 

Slovenya 2,72 2,92 3,18 2,46 1,8 1,84 1,66 1,24 1,2 1,41 1,46 1,59 1,76 

İspanya 3,84 4,11 4,69 2,82 2,25 1,9 1,83 2,17 2,1 2,06 2,35 2,25 2,31 

İsveç 3,51 3,46 3,52 2,82 2,83 3,29 3,09 2,57 2,65 2,69 2,95 2,74 2,63 

İsviçre 2,24 2,73 2,78 2,92 2,8 2,67 2,79 2,77 2,77 2,77 2,96 3,14 3,26 

Türkiye 1,66 1,41 1,56 1,7 1,8 1,8 1,94 1,85 1,6 1,58 1,43 1,65 1,7 

Birleşik Krallık 3,42 3,47 3,3 2,9 2,57 2,87 2,9 2,66 2,55 2,47 2,42 2,71 2,83 

ABD 2,86 3,07 2,67 1,69 1,38 1,78 1,77 2,02 2,12 2,28 2,13 1,98 1,92 

OECD - Ortalama 3,3 3,55 3,59 3,28 2,65 2,67 2,79 2,8 2,79 2,75 2,76 2,87 2,93 

Kaynak: OECD Revenue Statistic. 
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OECD ülkelerinde kurumlar vergisi gelirlerinin GSYH’ye oranı 2005 ve 2008 
yılları arasında OECD ortalaması %3,40’ların üstünde olduğu fakat 2008 yılından 
itibaren bu oranın %2,65’lere düştüğü görülmektedir. Bu durum 2008 yılında yaşanan 
“Küresel Finansal Krizin vergi hasılatlarına da yansıdığı tabloda görülmektedir 2008 
yılına kadar küçük miktarlarda artış gösteren kurumlar vergisi gelirleri 2008 yılında 
yaşanan finansal kriz ile birlikte ülkelerin vergi hasılatlarında azalma olduğu ve bu 
durumu telafi etmek isteyen OECD ülkeleri vergi politikalarıyla telafi etmeye 
çalışmışlardır. 2010 yılından itibaren kurumlar vergisi gelirinin GSYH içerisindeki 
payı artış göstermiştir. 2017 yılı itibariyle OECD ortalama kurumlar vergisi gelirinin 
GSYH’ye oranı %2,93 olduğu Tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 3’te ise OECD ülkelerinde 1990-2016 arasında kurumlar vergisi 
hasılatının toplam vergi gelirleri içindeki payı yer almaktadır. 

Tablo 3: OECD Ülkelerinde 1990-2016 Yılları Arasında Kurumlar Vergisi 
Gelirlerinin Toplam Vergi Gelirleri İçerisindeki Payı 

Ülkeler 1990 2000 2010 2015 2016 

Avustralya 14,1 20,2 17,9 15,2 16,5 

Avusturya  3,6 4,6 4,6 5,2 5,6 

Belçika 4,8 7,2 5,9 7,4 7,8 

Kanada 7 12,2 10,5 10,4 10,5 

Şili 12,4 11,2 20,4 21 20,9 

Çek Cumhuriyeti .. 9,9 10 10,8 11 

Danimarka 3,8 6,8 5 5,9 5,8 

Estonya .. 2,8 4 6,2 5 

Finlandiya 4,5 12,5 6 4,9 5 

Fransa  5,3 6,9 5,5 4,6 4,5 

Almanya 4,8 4,8 4,3 4,6 5,2 

Yunanistan 5,5 12 7,9 5,9 6,5 

Macaristan .. 5,7 3,3 4,6 6 

İzlanda 2,8 3,3 2,7 6,5 4,9 

İrlanda 4,9 11,7 8,7 11,3 11,5 

İsrail .. 9,6 8,6 9,5 9,9 

İtalya 10 6,9 5,5 4,7 5 

Japonya 22,4 13,7 11,6 12,3 12 

Kore 12,8 14,1 13,8 13,1 13,6 

Letonya .. 5,3 3,5 5,5 5,6 

Litvanya .. 2,2 3,5 5,3 5,4 

Lüksemburg 16,1 18 15,4 11,9 12,2 

Meksika .. .. 14,4 20,1 21 

Hollanda 7,5 10,9 6,4 7,2 8,7 

Yeni Zelanda 6,5 12,4 12,2 14 15,5 

Norveç 9 20,9 23,5 11,7 10,4 

Polonya .. 7,3 6,2 5,7 5,5 
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Portekiz 8 11,9 9 9,1 8,9 

Slovak Cumhuriyeti .. 7,7 8,7 11,5 10,8 

Slovenya .. 3,1 5 4 4,4 

İspanya 8,8 9,1 6,1 7 6,8 

İsveç 3,1 7,5 7,6 6,8 6,2 

İsviçre 7,4 8,9 10 10,7 11,3 

Türkiye 6,7 7,3 7,3 5,7 6,5 

İngiltere 9,9 10,6 8,9 7,5 8,3 

ABD 7,5 7,9 7,6 8,1 7,6 

OECD-Ortalama 8,1 9,3 8,6 8,8 9 

Kaynak: OECD Revenue Statistic. 

1990-2016 yılları arasında OECD ülkelerinde büyük çoğunluğunda kurumlar 
vergisinden elde edilen gelirlerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı yıllar itibariyle 
yükseldiği ilgili tablodan görülmektedir. Ülke büyüklüklerine göre 
değerlendirildiğinde ise düşük ve orta ölçekli OECD ülkelerinde bu oranlar artış 
göstermekte iken büyük ölçekli ülkelerde ise azaldığı görülmektedir (Çelikkaya, 2010: 
46). 2016 yılı itibariyle OECD ülkelerinin ortalama olarak toplam vergi gelirlerinin 
%9’unu kurumlar vergisinden elde ettikleri gelirler oluşturmaktadır.  

Tablo 4: OECD Ülkelerinde 2017 yılı İtibariyle Uygulanan Efektif Vergi Oranı ve 
Kanuni Vergi Oranı (%) 

Ülkeler Kanuni Kurumlar Vergisi Efektif Kurumlar Vergisi KKVO-EVO 

Avustralya 30 31,4 -1,39 

Avusturya 25 23,7 1,32 

Belçika 33 26 7,01 

Kanada 15 24,7 -9,73 

Şili 25 31,8 -6,79 

Çek 
Cumhuriyeti 

19 20,6 -1,6 

Danimarka 22 19,5 2,51 

Estonya 20 17 3 

Finlandiya 20 19 1,03 

Fransa 44,43 33 11,46 

Almanya 15,83 27,3 -11,48 

Yunanistan 29 27,6 1,37 

Macaristan 9 9,9 -0,93 

İzlanda 20 18,8 1,19 

İrlanda 12,5 11,8 0,66 

İsrail 24 22,9 1,11 

İtalya 24 22,1 1,94 

Japonya 23,4 27,5 -4,08 

Kore 22 22 0,01 

Letonya 15 13,5 1,5 

Litvanya 15 13,3 1,68 

Lüksemburg 20,33 24,5 -4,17 
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Meksika 30 27,4 2,58 

Hollanda 25 23 2,03 

Yeni Zelanda 28 26,8 1,22 

Norveç 24 23,1 0,87 

Polonya 19 17,6 1,38 

Portekiz 28 27,5 0,48 

Slovakya 21 21,8 -0,79 

Slovenya 19 17,9 1,07 

İspanya 25 24,8 0,16 

İsveç 22 19,8 2,21 

İsviçre 8,5 19,5 -11,03 

Türkiye 20 20,2 -0,19 

İngiltere 19 19 -0,04 

ABD 35 37,5 -2,51 

OECD Ortalama 22,42 22,61 -0,193 

Kaynak: EUROSTAT 

Kanuni kurumlar vergisi ile efektif vergi oranları arasında bir korelasyon 
bulunmaktadır. Tablo 4’te görüldüğü üzere genel olarak efektif vergi oranları kanuni 
vergi oranlarından düşüktür. Fakat tablo detaylı bir şekilde incelendiğinde 13 ülkenin 
efektif vergi oranlarının kanuni vergi oranlarından fazla olduğu görülmektedir. Kanuni 
oranlarda olduğu gibi bu vergi oranlarında da belirtilmesi gereken nokta ise, indirime 
giden ülkelerin çoğunun küçük ve gelişmekte olan ülkelerin, buna karşılık efektif vergi 
oranının yüksek olduğu ülkeler ise genellikle gelişmiş ülkeler olduğudur. 

Tablo 4 incelendiğinde 2017 yılı itibariyle OECD ülkelerinde efektif vergi 
oranları %37,5 ile %10 arasında sıralanmaktadır. İlgili tablo incelendiğinde 2017 
yılında en yüksek efektif vergi oranı uygulayan ülkeler ABD, Portekiz, Japonya ve 
Yunanistan olurken en düşük efektif vergi oranı uygulayan ülkeler ise Macaristan ve 
İrlanda’dır. 

Tablo 4’te görüleceği üzere OECD ülkelerinde genel itibariyle efektif vergi 
oranlarının kanuni vergi oranlarından daha düşük olduğu görülmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında kanuni oranlardan çeşitli indirim, muafiyet, istisna vb. avantajların 
düşülmesiyle ortaya çıkan efektif vergi oranlarının gerçek vergi yükünü göstermede 
daha başarılı olduğu söylenebilmektedir. 

4.2. Kişisel Gelir Vergisi 

OECD bünyesindeki kurumlar vergisi oranlarında görülen azalma eğilimi ve 
üye ülkelerde uygulanmakta olan oranlar arasındaki farklılıklar, kişisel gelir vergisi 
oranları içinde geçerli olduğu görülmektedir. 
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Tablo 5: OECD Ülkelerinde 1981-2018 Döneminde Gelir Vergisi Oranları (%) 
ÜLKELER 1981 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 

Avustralya 60 60 47 47 47 47 45 45 45 

Avusturya 62 62 50 50 50 50 50 50 48 

Belçika 68 68 55 55 55 55 50 20 50 

Kanada 43 34 29 29 29 29 29 29 33 

Şili         45 40 40 40 23 

Çek Cumhuriyeti       43 32 32 15 15   

Danimarka 40 40 40 35 28 26 19 23   

Estonya         26 24 21 20   

Finlandiya 51 51 43 39 38 34 30 32 31,25 

Fransa 60 65 57 57 53 48 41 45 45 

Almanya 56 56 53 53 51 42 45 45 45 

Yunanistan 60 63 50 44 40 38 32 42   

Macaristan       50 44 40 32 16   

İzlanda         33 27 33 32   

İrlanda 60 60 53 48 44 42 41 40   

İsrail         50 49 45 50 35 

İtalya 72 65 50 51 46 43 43 43 43 

Japonya 75 70 50 50 37 37 40 45 33 

Kore         40 35 35 38 38 

Letonya       25 25 25 26 23   

Litvanya                   

Lüksemburg 57 57 56 50 46 38 38 40 11 

Meksika 55 54 35 34 40 30 30 35 17,92 

Hollanda 72 72 60 60 60 52 52 52   

Yeni Zelanda 60 66 33 33 39 39 36 33   

Norveç 38 40 17 9 30 27 25 25 23,35 

Polonya       45 40 40 32 32   

Portekiz 84 77 40 40 40 40 46 48 37 

Slovak Cumhuriyeti       42 42 19 19 25   

Slovenya         50 50 41 50 50 

İspanya 63 62 51 34 40 29 27 23 22,5 

İsveç 58 30 25 25 25 25 25 25   

İsviçre 12 12 12 35 12 12 13 13 2,97 

Türkiye       55 40 35 35 35   

Birleşik Krallık 60 60 40 40 40 40 50 45   

Amerika Birleşik Devletleri 70 50 28 40 40 35 35 40 32 

OECD - Ortalama 58 55 43 41 40 36 35 36  33,3 

Kaynak: OECD Tax Database. 

Yabancı sermayeyi ülke sınırları içine çekmek ülkeler, kurumlar vergisinde 
olduğu gibi gelir vergisinde de indirime gitmektedir. OECD ülkelerindeki gelir vergisi 
oranları 1981-2018 dönemleri arasında değişimi Tablo 5’te yer almaktadır. OECD 
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ülkeleri 2018 yılı itibariyle Kanada hariç gelir vergisi oranlarında indirime gitmişlerdir. 
1981-2018 yılları arasında Portekiz (%47), Lüksemburg (%46), ABD (%38) ve Meksika 
(%37) oransal olarak en çok indirime giden ülkeler olmuştur. Kişisel gelir vergisi 
oranlarında OECD ülkelerinin ortalama olarak 1981’den 2018’e kadar %25 oranında 
indirime gittikleri görülmektedir.  

Grafik 2: OECD Ülkelerinde Gelir Vergisi Oranları Gelişimi 

 

Kaynak: OECD Tax Database. 

Tablo 5’te de görüldüğü üzere gelir vergisi oranları kişisel gelir vergisi oranları 
bazı ülkelerde 37 yıllık süreçte neredeyse yarıya indirilmiştir. Grafik 2’de ise 1981-2018 
yılları arasında ortalama OECD kişisel gelir vergisi oranlarında azalma eğiliminde 
olduğu görülmektedir. Fakat gelir vergisi oranlarındaki azalma kurumlar vergisi 
oranlarındaki azalma eğiliminden düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca günümüzde 
gelinen nokta itibariyle ülkelerin uygulamakta olduğu kişisel vergi oranları arasında 
halen önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar, kişisel gelir vergisi 
uygulamaları açısından da OECD bünyesinde vergi rekabetine oldukça elverişli bir 
ortam bulunduğunu göstermesi açısından çarpıcı niteliktedir.  

OECD ülkelerinde 2005-2017 yılları arasında kişisel gelir vergisi hasılatının 
GSYH içerisindeki payı Tablo 6’da yer almaktadır. OECD ülkelerinde ortalama olarak 
gelir vergisinden elde edilen hasılatın GSYH’ye oranı 2005 yılında %8,01 iken 2017 
yılında ise %8,27 olmuştur. Genel itibariyle bakıldığında OECD ülkeleri 2005 yılından 
2008 yılına kadar gelir vergisinden elde ettikleri hasılat, GSYH içerisindeki payı 
yükseliş göstermiş fakat 2008 yılında yaşanan finansal krizden sonra bu oranlarda bir 
düşüş olmuştur. 2010 yılından GSYH içerisinde gelir vergisinin payı tekrardan artış 
göstermiştir.  
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Tablo 6: OECD Ülkelerinde 2005-2017 Yılları Arasında Kişisel Gelir Vergisi 
Gelirlerinin GSYH İçerisindeki Payı (%) 

Ülkeler 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Avustralya 11,88 10,97 10,85 10,12 9,6 9,77 10,21 10,59 10,65 11,29 11,55 11,31 
 

Avusturya 8,96 8,96 9,06 9,53 9,08 9,16 9,21 9,51 9,72 10,04 10,4 9,13 9,06 

Belçika 12,53 12,04 11,88 12,31 12,04 12,04 12,15 12,3 12,86 12,97 12,64 12,2 12,14 

Kanada 11,63 11,65 12,08 11,8 11,74 10,88 11,13 11,38 11,28 11,38 12,04 11,86 11,58 

Şili 1,07 0,95 1,09 1,22 1,3 1,34 1,39 1,46 1,43 1,42 2 1,77 1,95 

Çek Cumhuriyeti 4,22 3,97 3,99 3,54 3,46 3,32 3,54 3,57 3,66 3,56 3,58 3,84 4,04 

Danimarka 24,01 23,92 24,52 24,14 25,19 23,27 23,21 23,3 25,1 26,35 25,48 24,7 24,56 

Estonya 5,53 5,52 5,76 6,12 5,57 5,28 5,08 5,19 5,44 5,65 5,73 5,8 5,69 

Finlandiya 12,9 12,77 12,54 12,7 12,71 12,05 12,28 12,51 12,79 13,39 13,28 13,02 12,63 

Fransa 7,71 7,54 7,23 7,35 7,13 7,17 7,42 8,02 8,43 8,48 8,5 8,57 8,56 

Almanya 7,81 8,36 8,71 9,38 9,09 8,5 8,83 9,37 9,57 9,64 9,83 9,96 10,21 

Yunanistan 4,56 4,46 4,65 4,66 4,47 3,98 4,78 6,96 5,97 5,91 5,76 5,92 
 

Macaristan 6,54 6,65 7,16 7,6 7,3 6,5 5,02 5,64 5,32 5,23 5,29 5,23 5,03 

İzlanda 13,83 13,65 13,19 12,6 12,01 12,13 12,91 13,12 13,61 13,39 13,33 13,76 14,51 

İrlanda 8,56 9,11 9,19 8,56 8,32 8,1 8,52 8,93 9,01 9,08 7,3 7,37 7,16 

İsrail 7,36 7,52 7,69 6,9 5,83 5,52 5,54 5,4 5,46 5,69 6,08 6,19 6,76 

İtalya 9,94 10,27 10,7 11,19 11,15 11,23 11,02 11,61 11,59 11,23 11,2 10,98 10,89 

Japonya 4,8 4,99 5,39 5,46 5,19 4,94 5,05 5,25 5,55 5,72 5,78 5,69 5,67 

Kore 3 3,58 4,15 3,7 3,35 3,33 3,55 3,72 3,73 4 4,32 4,61 4,8 

Letonya 5,4 5,6 5,7 5,99 5,37 6,22 5,6 5,75 5,79 5,92 5,94 6,37 6,62 

Litvanya 6,83 6,76 6,51 6,48 4,07 3,59 3,49 3,48 3,58 3,62 3,85 4 3,89 

Lüksemburg 7,2 7,53 7,2 7,96 7,89 7,86 8,21 8,38 8,74 8,66 9,05 9,41 9,13 

Meksika 2,05 2,06 2,08 2,31 2,3 2,35 2,4 2,51 2,62 2,94 3,29 3,39 3,46 

Hollanda 6,16 6,4 6,69 6,53 7,71 7,67 7,36 6,92 6,79 6,94 7,59 7,1 8,37 

Yeni Zelanda 14,81 14,36 14,26 13,38 12,44 11,43 10,85 11,67 11,21 11,71 11,73 11,62 12,05 

Norveç 9,45 8,86 9,35 8,89 9,92 9,89 9,71 9,71 9,9 9,84 10,75 10,67 10,04 

Polonya 4,28 4,61 5,18 5,29 4,53 4,35 4,33 4,46 4,48 4,58 4,67 4,85 4,99 

Portekiz 5,08 5,14 5,34 5,41 5,53 5,36 5,96 5,81 7,71 7,7 7,31 6,81 6,54 

Slovak Cumhuriyeti 2,97 2,89 2,89 3,06 2,8 2,65 2,83 2,92 2,89 2,99 3,12 3,31 3,38 

Slovenya 5,42 5,66 5,46 5,75 5,71 5,57 5,57 5,67 5,1 5,07 5,09 5,24 5,12 

İspanya 6,43 6,88 7,41 6,9 6,49 6,77 7,1 7,43 7,47 7,54 7,17 7,1 7,36 

İsveç 14,71 14,65 13,88 13,1 12,69 12,04 11,7 11,93 12,18 12,18 12,52 13,13 13,14 

İsviçre 8,64 8,29 8,26 8,19 8,6 8,43 8,35 8,44 8,35 8,29 8,55 8,62 8,74 

Türkiye 3,44 3,67 3,91 3,82 3,85 3,48 3,5 3,6 3,52 3,62 3,67 3,7 3,62 

Birleşik Krallık 9,37 9,52 9,81 9,78 9,49 9,26 9,3 8,9 8,89 8,68 8,91 8,97 9,11 

ABD 9,17 9,71 10,23 10,19 7,9 8,18 9,27 9,27 9,97 10,17 10,62 10,44 10,49 

OECD - Ortalama 8,01 8,04 8,16 8,11 7,83 7,6 7,68 7,91 8,06 8,19 8,28 8,24 8,27 

Kaynak: OECD Revenue Statistic. 

Tablo 7’de ise OECD ülkelerinde 1990-2016 yılları arasında gelir vergisi 

hasılatının toplam vergi gelirleri içindeki payı yer almaktadır. 
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Tablo 7: OECD Ülkelerinde 1990-2016 Yılları Arasında Kişisel Gelir Vergisi 
Gelirlerinin Toplam Vergi Gelirleri İçerisindeki Payı (%) 

Ülkeler 1990 2000 2010 2015 2016 

Avustralya 43 37,7 38,6 41,4 40,8 

Avusturya  21 22 22,4 24,1 21,6 

Belçika 32 31,4 28,2 28,2 27,7 

Kanada 40,8 36,8 35 36,9 36,3 

Şili 5,6 7,6 6,8 9,8 8,8 

Çek Cumhuriyeti .. 12,9 10,2 10,7 11,2 

Danimarka 54,1 52,7 52 55,2 53,5 

Estonya .. 22 15,9 17,2 17,2 

Finlandiya 34,7 30,6 29,5 30,2 29,6 

Fransa  10,7 17,9 17 18,8 18,8 

Almanya 27,6 25,3 24,3 26,6 26,6 

Yunanistan 14,1 14,5 12,4 15,7 15,2 

Macaristan .. 18,6 17,4 13,7 13,3 

İzlanda 26,9 34,8 36,5 36,7 26,7 

İrlanda 33,1 31,9 30 31,6 31,6 

İsrail .. 29,1 18 19,4 19,8 

İtalya 26,3 24,8 26,8 26 25,8 

Japonya 27,8 21,1 18,6 18,9 18,6 

Kore 20 14,6 14,2 17,2 17,6 

Letonya .. 18,8 22,1 20,3 21 

Litvanya .. 24,8 12,7 13,3 13,4 

Lüksemburg 24,1 18,5 21 24,4 24,7 

Meksika .. .. 18,3 20,6 20,4 

Hollanda 24,7 15,1 21,5 20,5 18,5 

Yeni Zelanda 48 43,1 37,7 37,2 36,8 

Norveç 26,2 24,1 23,6 28 27,6 

Polonya .. 13,2 13,9 14,4 14,5 

Portekiz 15,9 17,4 17,6 21,2 19,8 

Slovak Cumhuriyeti .. 9,9 9,4 9,7 10,2 

Slovenya .. 15 15,1 14 14,4 

İspanya 21,7 19,1 21,7 21,4 21,4 

İsveç 38,5 33,2 27,9 29,1 29,8 

İsviçre 32,5 29,6 31,7 31 31 

Türkiye 26,8 22,2 14 14,6 14,6 

İngiltere 29,4 29 28,7 27,7 27,4 

ABD 37,7 42,2 34,8 40,5 40,3 

 OECD-Ortalama 28,6 24,6 22,9 24,1 23,8 

Kaynak: OECD Revenue Statistic. 

Buna göre 1990-2010 yılları arasında ortalama OECD ülkelerinde gelir 
vergisinden elde edilen gelirlerin toplam vergi gelirleri içindeki payının azalma eğilimi 
gösterdiği görülmektedir. Fakat 2010 yılından itibaren toplam vergi gelirleri içerisinde 
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gelir vergisinin payı artış göstermiştir.  2016 yılı itibariyle OECD ülkelerinin ortalama 
olarak toplam vergi gelirlerinin %23,8’ini gelir vergisinden elde ettikleri gelirler 
oluşturmaktadır.  

4.3. Katma Değer Vergisi  

OECD bünyesinde uygulanmakta olan KDV oranları, ülke uygulamaları 
açısından önemli farklılıklar içermektedir. Bu oranlardaki söz konusu farklılık üye 
ülkeler arasında vergi uyumlaştırmasının bulunmadığını ve vergi rekabetine elverişli 
bir ortamın tüketimi hedef alan vergilerde de geçerli olduğunu göstermektedir. 

Tablo 8’de OECD ülkelerinde 2005-2019 yıllarında uygulanan KDV oranları yer 

almaktadır.  

Tablo 8: OECD Ülkelerinde 2005-2019 Döneminde Katma Değer Vergisi 
Oranları (%) 

Ülkeler 
200

5 
200

7 
200

8 
200

9 
201

0 
201

1 
201

2 
201

3 
201

4 
201

5 
201

6 
201

7 
201

8 
201

9 

Avustralya 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Avusturya  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Belçika 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

Kanada 7,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Şili 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 

Çek Cumhuriyeti 19,0 19,0 19,0 19,0 20,0 20,0 20,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

Danimarka 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Estonya 18,0 18,0 18,0 18,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Finlandiya 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 23,0 23,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

Fransa  19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Almanya 16,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 

Yunanistan 18,0 19,0 19,0 19,0 19,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 24,0 24,0 24,0 

Macaristan 25,0 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

İzlanda 24,5 24,5 24,5 24,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

İrlanda 21,0 21,0 21,0 21,5 21,0 21,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 

İsrail 17,0 15,5 15,5 15,5 16,0 16,0 16,0 17,0 18,0 18,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

İtalya 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 21,0 21,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

Japonya 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Kore 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Letonya 18,0 18,0 18,0 21,0 21,0 22,0 22,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

Litvanya 18,0 18,0 18,0 19,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

Lüksemburg 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

Meksika 15,0 15,0 15,0 15,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

Hollanda 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

Yeni Zelanda 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Norveç 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Polonya 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 

Portekiz 19,0 21,0 21,0 20,0 20,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 
Slovak 
Cumhuriyeti 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Slovenya 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

İspanya 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 18,0 18,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

İsveç 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

İsviçre 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,7 7,7 

Türkiye 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

İngiltere 17,5 17,5 17,5 15,0 17,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

ABD 17,8 17,8 17,7 17,8 18,2 18,7 18,9 19,1 19,2 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 
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Kaynak: OECD Tax Database. 

Tablo 8’de görüleceği üzeri KDV oranları ülkeden ülkeye farklılık 
göstermektedir. Bu tablodan yola çıkarak mevcut uygulama ve oran farklılıkları 
ortadayken OECD’nin vergi rekabetini engelleme girişimlerinin başarısız olduğu 
görülmektedir.  

4. SONUÇ 

20. yy. sonlarında başlayan küreselleşme ve ülkelerin birbirleriyle 
entegrasyonları sonucunda tam bağımsız maliye politikası sınırlanmakta ve bu alanda 
ülkelerin uyguladıkları vergi sistemlerini yönlendirmekte hatta sınırlamaktadır. 
Ülkeler doğrudan yabancı sermayeyi sınırları içine çekmek için vergilemede bir takım 
uygulamalar getirerek diğer ülkelerden avantajlı konuma geçmek istemektedir. Bu 
durum küresel ortamda rekabeti beraberinde getirmiştir. 

Çalışmada 1981-2019 dönemlerine ait kurumlar vergisi oranları (KKVO-EVO), 
gelir vergisi oranları ve katma değer vergisi oranları yer almakta olup bu vergilerden 
elde edilen gelirlerin GSYH ve toplam vergi gelirleri içerisindeki paylarına dikkat 
çekilmiştir. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi oranlarında OECD ülkelerinde genel 
itibariyle 1981-2018 yılları arasında büyük oranlarda indirime gidildiği görülmüştür. 
Buna göre 1981’den 2019 yılına kadar ortalama OECD ülkelerinde uygulanan KKVO 
%26 oranında, gelir vergisinde ise bu azalma %24,7 oranında azalma eğilimine 
gidildiği görülmüştür. 2019 dönemiyle birlikte ülke bazında ele alındığında bu veriler 
ülkeden ülkeye farklılık göstermekte ve KKVO’nda gidilen indirimlerin de farklı olduğu 
görülmektedir. Bunun sebebi ülkelerin gelişmişlik düzeylerindeki farklılıklardan 
kaynaklanmaktadır.  

Kurumlar vergisinde ve gelir vergisinde görülen bu indirimler OECD 
ülkelerinde vergi rekabet seviyesinin bir hayli yüksek olduğunu göstermiştir. Özellikle 
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sermaye birikimi istenilen seviyelerde 
olmamasından dolayı kurumlar vergisi oranlarında daha fazla indirime gittiği ve bu 
sayede doğrudan yabancı sermayeyi kendi iktidar alanlarına çekerek ekonomik 
kalkınmayı amaçladığı görülmüştür. OECD ülkelerinde kurumlar vergisinde 
uygulanan gerçek vergi yükünü bilmek için efektif vergi oranına bakmak 
gerekmektedir. Çünkü kanuni vergi oranları, gerçek kurumlar vergisi yükünü 
gösterememektedir.  

Kanuni kurumlar vergisi ile efektif vergi oranları arasında bir korelasyon 
bulunmaktadır. Genel olarak efektif vergi oranları kanuni vergi oranlarından düşüktür. 
Fakat 13 ülkenin efektif vergi oranlarının kanuni vergi oranlarından fazla olduğu 
görülmektedir. Kanuni oranlarda olduğu gibi bu vergi oranlarında da belirtilmesi 
gereken nokta ise, indirime giden ülkelerin çoğunun küçük ve gelişmekte olan ülkeler 
olduğu ve buna karşılık efektif vergi oranının yüksek olduğu ülkelerin ise genellikle 
gelişmiş ülkeler oluştuğu noktasıdır. Ayrıca OECD ülkelerinde genel itibariyle 
kurumlar vergisi oranlarında EVO’nın, KKVO’ndan daha düşük olduğunu ve bu kanuni 
oranlardan çeşitli indirim, istisna, muafiyet gibi vergi avantajları düşüldükten sonra 
ortaya çıkan EVO’nın gerçek vergi yükünü gösterdiği görülmüştür. 

Kurumlar ve gelir vergisinden elde edilen kazançlarda önemli ölçüde değişim 
olmadığı fakat yapılan indirimler karşılığında GSYH içindeki payları küçükte olsa artış 
göstermiştir. Çalışmada dikkat çeken diğer bir tespit ise 2008 yılında yaşanan “Küresel 
Finansal Kriz”in etkisiyle gelirlerde azalma yaşanmıştır. OECD ülkelerinin ortalama 
olarak toplam vergi gelirlerinin %9’unu kurumlar vergisinden elde edilen gelirler 
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oluştururken %23’ünü ise gelir vergisinden elde edilen gelirler oluşturmaktadır. Vergi 
oranlarında görülen bu indirimlere karşılık gelirlerde yaşanan artışın vergi tabanının 
genişletilmesiyle açıklanabilmektedir. Bununla beraber vergi mükellefleri ile vergi 
gelirleri doğru orantılı olarak değişmektedir. Yani vergi mükelleflerinde artış vergi 
gelirlerinde de artışa neden olacaktır.  Ayrıca KDV oranları incelendiğinde ülkeden 
ülkeye farklılık gösterdiğini ve mevcut uygulama ile bu oran farklılıkları ortadayken 
OECD ülkelerinde vergi rekabetinin bir hayli yüksek olduğu görülmektedir. 

Yapılan analizler sonucunda OECD ülkelerinde uygulanan farklı vergi 
politikaları ve oran farklılıkları ortadayken vergi rekabetini yok saymak imkânsızdır. 
Ayrıca kurum kazançları üzerinden alınan vergilerde KKVO’ları gerçek vergi yükünü 
tam anlamıyla yansıtmamakta ve EVO’ları daha sağlıklı vergi yükünü göstermektedir.  
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MARKA YÖNETİMİNDE SELFİE KULLANIMI1 

 

Sabiha KILIÇ2, Gülben ÇELEBİOĞLU3, Kübra Müge ÇAKARÖZ4 

ÖZET  

Dünya ekonomisinin küreselleşmesi ile birlikte markalar sürdürülebilir 
rekabet avantajını korumak ve güçlü ve özgün markalar oluşturmak için farklı 
stratejiler benimsemektedirler. Günümüzde farklılaşma, markalar için de tüketiciler 
için de oldukça önem arz eden bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Markalar 
farkındalık ve farklılık yaratmak için interneti, sosyal medyayı ve dijital pazarlamaya 
stratejilerinde yer vermektedirler. İnternet ve sosyal medya sayesinde markalar, dijital 
pazarlama tüketicilere ulaşmakta ve pazardaki konumlarını korumaktadırlar. 
Tüketiciler tarafından sıkça kullanılan ve ilgi çeken bir yöntem sosyal medya da selfie 
paylaşımıdır. Bu çalışmada tüketicilerin, selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarının farkındalık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla 
öncelikle tüketicilerin demografik özellikleri ve sosyal medya kullanım düzeylerine 
göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama düzeyi ve 
farkındalık düzeyi farklılıkları ayrı ayrı incelenmiştir.  

ABSTRACT 

With the globalization of the world economy, brands adopt different strategies 

to maintain sustainable competitive advantage and to create strong and unique brands. 

Today, differentiation is an important issue for brands and consumers. Brands use the 

internet, social media and digital marketing strategies to create awareness and 

difference. Through internet and social media, brands reach digital consumers and 

maintain their market position. One of the most popular and popular methods used by 

consumers is selfie sharing in social media. In this study, it is aimed to examine the 

awareness levels of consumers' technology brand sharing using selfie. For this purpose, 

first of all, the differences in perception and awareness levels of technology brand 

shares made by using selfie according to demographic characteristics and social media 

usage levels of consumers were examined separately. 

GİRİŞ 

Teknolojinin gelişmesiyle beraber iletişim teknolojisinde de gelişmeler 
yaşanmaktadır. Bu gelişmeler ışığında internet kullanımı da giderek artmaktadır. 
İletişim teknolojisindeki gelişmeler, internet kullanıcılarının sosyal medya ve sosyal 
ağlardaki kullanımını artırmıştır. İletişim teknolojisindeki gelişmeler yalnızca 
teknoloji alanını değil, bunun ötesinde toplumun kültürel alanlarını da etkilemektedir. 
İnternet, sosyal medya ve ağlar, dijital dünya vb. çoğu kavramı, kültürel ortamlarda 
öncül kavramlar durumuna getirmiştir. Genel olarak teknolojik alanlardaki yeni 
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gelişmeler, toplumun kültürel, sosyolojik ve ekonomik bakımdan etkilenmesine sebep 
olmuştur.  

Günümüzde bireyler artık hayatlarının büyük bir kısmını teknoloji ve internetle 
geçirmektedirler. Geleneksel medya araçlarının artık kendilerini tatmin etmediğini düşünen 
bireyler sosyal medya araçlarına yönelmişlerdir. Sosyal medyada zaman, mekân gibi 
sınırlamaların olmaması ve istenilen bilgiye istenildiği zaman ulaşılabilmesi sayesinde artık 
birçok kişi istek ve gereksinimlerini sosyal medya üzerinden karşılayabilmektedir. Sosyal 
medya kullanıcıları, sosyal medya platformlarında bulunan firmalara ve markalara 
güvenebilen, diledikleri zamanda araştırdıkları çoğu şeyin cevabına ulaşabilen ve günün her 
vaktinde arkadaşlarıyla iletişim halinde olabilen bireylerdir. 

Sosyal medya aracılığıyla bireylerin birbirleriyle iletişim kurabilmelerinin yanında 
firmalar ve marka kullanıcıları da birbirleriyle iletişim halinde olabilmektedirler. Tüketiciler 
sosyal medya sayesinde ürün ve hizmet hakkında, daha önce hiç tanışmadığı veya görüşmediği 
bireylerden bile bilgi alabilmektedirler. Öte yandan, ürün ya da hizmet kullanıcıları, yani 
tüketiciler, satın almış oldukları ürün yahut hizmetle alakalı herhangi bir problem yaşamaları 
halinde, firmaların ya da markaların sosyal medya hesaplarında yaşadıkları problemlerden 
bahsederek kısa süre içerisinde çözüme ulaşabilmektedirler. 

Firma ya da markaların, sosyal ağlar yolu ile tüketiciler ile direkt olarak iletişime 
geçmeleri, müşterinin firmaya ya da markaya karşı sadakat bağının güçlenmesini de 
sağlamaktadır. Sadık müşteri portföyü oluşturan firma ya da markalar, tüketicilerle kısa süre 
içerisinde iletişim kurarak, tüketicinin karşılaştığı problemlerin diğer tüketicilere 
yansımaması için çözüm üretebilmektedir. Çalışmada işletmelerin bir çözüm önerisi olarak 
benimsemeye başladıkları sosyal medya ve selfie pazarlaması kavramları ele alınmaktadır. 
Çalışmada tüketicilerin, markaların selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarının farkındalık düzeyleri incelenmektedir. Tüketicilerin demografik ve sosyal 
medya kullanım düzeylerine göre sosyal medyada paylaşım yapma düzeylerinin farklılık 
gösterdiği , bu nedenle tüketicilerinin selfieli paylaşımları algılama ve farkındalık düzeylerinde 
hangi unsurların etkili olduğunu belirlenmesi işletmelerin hedef kitlelerini ve sosyal medya 
stratejilerini belirlerken yardımcı olacağı düşünülmektedir. Aşağıdaki bölümlerde markaların 
tüketicilere ulaşmak için iletişim aracı olarak kullandıkları sosyal medya ve sosyal medyada 
ilgi çekici olması ve farkındalık oluşturması amacıyla kullanılan selfie kavramlarına yer 
verilmektedir. 

1. SOSYAL MEDYADA SELFIE KULLANIMINA İLİŞKİN 

LİTERATÜR TARAMASI 

Kullanıcıların sahip oldukları bilgisayarlar, akıllı cep telefonları ve tabletler 
sayesinde sosyal medyada günün her dakikası içerik üretmek mümkündür. Zaman ve 
mekân sınırlaması olmaksızın kişiler arasında paylaşımların yapıldığı bir iletişim 
ortamı sosyal medya aracılığıyla sağlanmaktadır (Kırcova ve Enginkaya, 2015, s.9). 
Sosyal medyaya, ücretsiz kayıt olmak ve sonrasında da herhangi bir ödeme yapmamak 
fazlaca tercih edilmesini sağlamaktayken, yalnızca e-posta adresleri ile kayıt 
oluşturmak da kullanıcılar için kolaylık sunmaktadır. Yine aynı şekilde sosyal medyada 
içerik üretmek ve paylaşmak da oldukça kolaydır. Tüm bu kolaylıklar kullanıcıyı 
yormamakta ve gününün çoğunu bu mecralarda geçirmelerini sağlamaktadır. 

Genel olarak sosyal medya kavramı, web tabanlı ve bilgi paylaşımı yapılan bir 
mecradır. İçinde sosyal ağları bulunduran web sitelerinde ya da hizmetlerinde 
herhangi bir bilgi paylaşımı yapılan mecralara, sosyal medya denilmektedir (Elley ve 
Tilley, 2009, s.78). Sosyal medya, teknoloji ve sosyal girişimci kullanıcıları tarafından 
oluşturulan kelime, resim, video ve ses dosyalarını birleştirmektedir. Sosyal medyada 
bireyler, web siteleri üzerinden mekân ve zaman kısıtlaması olmaksızın düşüncelerini 
ve görüşlerini ifade edebilmektedirler. Bu bakımdan sosyal medya, farklı bireylerle 
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karşılıklı düşünce alışverişi ve paylaşım odaklı bir interaktif ortamın varlığı olarak da 
nitelendirilebilmektedir (Bulunmaz, 2011, s. 5). 

Kullanıcılar sosyal paylaşım sitelerinde, kendi kişisel bilgilerini, fotoğraflarını 
ve videolarını kendilerine ait profil sayfalarında paylaşabilmektedirler. Yine bu tarz 
sitelerde, kullanıcılar diğer kullanıcıların, profillerine bakabilir ve aynı zamanda profil 
sayfasında bulunan içerikler hakkında düşünce ve yorumlarını belirtebilirler (Vural ve 
Bat, 2010, s. 33-56).  

Sosyal paylaşım sitelerini, kişilerin yanı sıra kurumsal şirketler, küçük ve orta 
ölçekli işletmeler de birer kullanıcı olarak kullanmaktadır. İşletmeler, marka logosu, 
fotoğraf, video, düzenledikleri kampanya ve etkinlikleri kendi oluşturdukları 
profillerden yayımlayarak, aynı sosyal ağ üzerindeki kullanıcıları haberdar 
edebilmektedir (Çelik, 2014, s. 5). Sosyal ağlar, kurumsal iletişimde iki açıdan önem 
arz etmektedir. Bunlar (Vural ve Bat, 2013, s. 196-197):  

1. Şirketlerin, kendi ürün ve hizmetlerinden tüketicileri haberdar ettiği iletişim 

kanallarından biri olarak kullanılması. 

2. Sosyal ağlarda, şirket ile alakalı herhangi bir olumsuz haber, iftira ve 

dedikodular geleneksel medyaya göre daha çabuk yayıldığından marka imajı 

da aynı hızla yerle bir olabilmektedir. 

Günümüzde en çok kullanılan iletişim araçlarından sosyal medyanın her geçen 

gün artmakta olan uygulamaları ve paylaşımları ile bireylerin kendilerini ifade etme 

biçimleri demografik, ekonomik ve sosyo-kültürel niteliklerine göre farklılık 

göstermektedir. Bireyler sosyal ağlarda kendilerini ifade edebilecekleri, görsel 

paylaşımlarda bulunabilecekleri sanal ortamlar yaratmaya başlamışlardır ve gün 

geçtikçe yaratılan bu ortamların sanal ve gerçek sınırlarının geçirgenliğinin arttığı ve 

bireylerin bu ortamlara özgü kişilik özellikleri ve kimlik öğeleri geliştirdikleri 

gözlemlenmektedir. Bireyler sosyal medyada, geleneksel iletişim araçlarında olmayan 

ifade özgürlüğüne sahip olmakta ve sosyal medyanın çift taraflı iletişim özelliği 

sayesinde sosyalleşmektedirler. Günümüzde sosyal medya ile birlikte hayatımıza giren 

bireylerin kendilerini ifade etme şekillerinden birisi de selfie paylaşımlarıdır. Selfie 

paylaşımları her yaş grubundan ve sosyal sınıftan bireyin gönüllü olarak ve keyifli bir 

şekilde bulundukları yeni bir davranış kalıbı olarak karşımıza çıkmaktadır (Oğuz ve 

Aktaş,2018; 83).  

Selfie (Özçekim), kişilerin genellikle sosyal medya hesaplarında paylaşmak 
için çekindikleri otoportrelere denilmektedir. Zaman içerisinde selfie bireylerin kişisel 
olarak kullandıkları bir olgu olmaktan çıkarak, markaların pazarlama stratejileri 
içerisine ekledikleri bir olgu haline gelmiştir. Bu durumun en önemli sebeplerinden 
biri ise, Instagram ve Pinterest gibi fotoğrafa dayalı uygulamaların oldukça sık 
kullanılması ve günümüz yaşantısı içerisinde benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. 
Takipçilerini kendi online sitelerine çekmek için selfie kültürünü etkin kullanan 
markalar, satışlarını artırmanın yanında tüketicinin markaya olan bağlılığını da 
artırmaktadırlar (Cılızoğlu ve Çetinkaya, 2017, s. 77). 

Selfie sayesinde işletmeler satışlarını, pazar paylarını, yorumlarını, 
paylaşımlarını, haberdarlık düzeylerini, müşterilerini, ürünleri ve hizmetleriyle 
etkileşimlerini, taraftarlarını, izleyicilerini artırma imkânını bulmuşlardır (Kaya, 2018, 
s. 1). Selfie aracılığıyla markalar hem sadık müşterilerinin bağlılıklarını artırırken hem 
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de potansiyel müşterilerini markasına bağlamaya çalışmaktadırlar.  Ayrıca marka 
tanıtımlarında selfie kullanımı, dijital dünyanın dilinden gençlere seslenen bir 
strateji olduğundan markanın genç tüketicilere ulaştırılmasını kolaylaştırmaktadır 
(http://www.socialbusinesstr.com/) 

İşletmelerin markalarında selfie kullanmayı tercih etme sebepleri aşağıdaki gibidir 

(Kaya, 2018, s. 1): 

- Geleneksel kitle iletişim araçları haricinde yeni materyallerin paylaşılmasını 

sağlayarak yeni kaynaklar oluşturmak,  

- Marka bilinirliklerini artırmak, 

- Ürünlerin tanıtımını kullanıcılara yaptırarak reklam maliyetlerini düşürmek, 

- Selfie akımının hızla yayılmasıyla hedef kitleleri yeni ürünlerden ve 

hizmetlerden hızlıca haberdar etmek. 

Reklamlarda selfie‘lerin yer alması tüketici üzerinde reklamdaki kişilerin de 

kendisinden farkı olmadığına dikkat çekmesini sağlamakta ve bu sayede ürüne karşı 

olumlu ve samimi duygular yaratılmış olmaktadır. İkinci olarak, profesyonel 

fotoğrafçıların elinden çıkan yapay dünya yerini doğal bir düzene bırakmaktadır. Bu 

da markaların tüketicisiyle katılımcı bir ilişki kurabilmesini sağlamaktadır. Son olarak, 

selfie kullanılan kampanyalarla ilgili olarak tüketicilerin markaya yönelik 

alçakgönüllü, insancıl ve dürüstlük algıları daha güçlü olmaktadır 

(http://johnantonios.com, 2014). 

Surveymonkey.com araştırma şirketi tarafından yapılan bir çalışmada 
bireylerin %44,87’sinin en az ayda birkaç defa selfie çektikleri ve sosyal medyada 
paylaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. 18-29 yaş aralığındaki genç bireylerin sosyal 
medyada en çok selfieli paylaşım yapan  yaş grubu olduğu ve 45-60 yaş aralığındaki 
bireylerin diğer yaş gruplarına göre daha az selfie çektikleri ve paylaştıkları ifade 
edilmektedir. Araştırmada tüketicilere, selfie ile yapılan herhangi bir reklam ya da 
marka kampanyasından etkilenerek satın alma kararı verip vermedikleri 
sorulduğunda tüketicilerin sadece %10,81 selfieli kampanyalardan etkilendiğini ifade 
ederken, %15,06’sı kararsızım, %74,13’ü etkilenmediğini ifade etmişlerdir. Çalışmada 
ayrıca katılımcılara selfieli promosyonları bir tanıtım yöntemi olarak ne kadar etkili 
bulup bulmadıkları sorulduğunda, katılımcıların %54,09’u selfieli kampanyaların 
etkili olduğunu söylerken , %45,91’i etkili olmadığını söylemişlerdir. Araştırma 
sonuçları göz önğnde bulundurulduğunda katılımcıların satın alma kararında selfieli 
kampanyalardan etkilenmediği ancak bu kampanyaları bir reklam taktiği olarak etkili 
bulduklarını söylemek mümkündür (surveymonkey.com). 

Reklam kampanyalarında selfie’lere yer verilmesi tüketicilere reklamlarda yer 
verilen kişilerin de kendisine benzediğini düşündürmektedir ve ürüne ve markaya 
karşı pozitif duygular ve güven duyulmasını sağlamaktadır. Ayrıca selfieli fotoğraflar 
tüketicilere daha samimi ve doğal bir ortam hissi uyandırmaktadır. Bu sayede tüketici 
ve marka arasında etkili ve katılımcı ilişkiler kurulabilmektedir 
(http://johnantonios.com, 2014). 

Yang (2017) çalışmasında dört şirkete ait ürünleri ve bu ürünlere yönelik 
yapılan selfie paylaşımlarını kullanım ve memnuniyet teorisi kapsamında vaka analizi 
yöntemi ile incelemiştir. Selfie paylaşımlarının ve tüketici-işletme etkileşimine ilişkin 

http://www.socialbusinesstr.com/
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diğer kampanyaların tüketici ve işletme arasındaki etkileşimi artırmak için 
kullanılması önerilmektedir. Ayrıca çalışma sonucunda etkili ve verimli reklam 
kampanyaları için selfie kampanyalarının önemli olduğu vurgulanmıştır. (Yang,2017, 
s.6-7). 

Presi vd. (2016), marka selfilerini tüketici deneyimi ve pazar yeri marka imajı 
boyutları altında incelemiştir. Çalışmada tüketicilerin markalı ürünleri kullanarak 
paylaştıkları selfieler marka imajı kapsamında değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda 
tüketici deneyimi düzeyinde marka selfielerin zamana ve mekana göre farklılık 
gösterdiği ve tüketicilerin sosyal ağlarında paylaşıldığı; marka imajı düzeyinde ise 
tüketici ve işletme arasında ortak bir marka yaratılmasına yardımcı olduğu 
görülmektedir (Presi vd., 2016). 

Allen ve Schroeder (2016) çalışmalarında selfie olgusunun pazarlama 
faaliyetlerine ve bilimine katkılarını belirlemeyi amaçlamaktadırlar. Selfieli 
paylaşımlara pazarlama uygulamalarında yer verilmeye yeni başlanmış olmasına 
rağmen tüketici ve pazar üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. Ayrıca çalışma da selfie 
olgusuna pazarlama ve reklam kampanyalarına gelecekte daha çok yer verileceği ve 
tüketiciler üzerinde oldukça etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Allen ve Schroder, 
2016:1767) 

Öztürk ve Öymen(2019) reklam kampanyalarında çekicilik unsuru olarak 
kullanılan selfie kullanımını Hofstede’in kültürel boyutları temelinde analiz 
etmişlerdir. Yapılan analizler sonucunda, selfieli paylaşımların farklı sektörler 
tarafından reklam ve markaya ilişkin ilgi ve dikkat çekmek, olumlu imaj yaratmak ve 
tüketicilerle yakın ilişkiler kurmak için kullanıldığını gözlemlemişlerdir. Selfieli reklam 
kampanyalarında Türk toplumunun kollektivist yapısına bağlı kalındığı; fakat marka 
vaadini sunumu sırasında vurgulanan unsurların “Ben Kuşağı’na” ilişkin özelliklerle 
uyum içerisinde gerçekleştirildiği sonucuna ulaşmışlardır (Öztürk ve Öymen 2019).  
Literatür taraması sonucunda selfieli paylaşımların tüketiciler üzerindeki etkisi ve 
farkındalık düzeyine ilişkin çalışmaların az sayıda olduğu gözlemlenmiştir Bu nedenle 
bu çalışmada tüketicilerin, selfie kullanılarak yapılan paylaşımlara ilişkin farkındalık 
düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.  

3. YÖNTEM 

Araştırmanın amacı tüketicilerin, selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarına ilişlin farkındalık düzeylerini incelemektedir. Bu amaçla öncelikle 
tüketicilerin demografik özellikleri ve sosyal medya kullanım düzeylerine göre selfie 
kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama düzeyi ve farkındalık 
düzeyi farklılıkları ayrı ayrı incelenmiştir. 

Araştırmada ayrıca selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını 
algılama düzeylerine bağlı olarak tüketicilerin teknoloji markası paylaşımlarına ilişkin 
farkındalık düzeyleri de analiz edilmiştir. Araştırmanın temel varsayımı tüketicilerin 
selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama ve farkında olma 
düzeylerinin demografik özellikleri ile sosyal medya kullanım düzeylerine bağlı olarak 
farklılık gösterebileceğidir. Çalışmanın anketi sosyal medya üzerinden 04.11.2018 
tarihi başlangıç olmak üzere bir aylık sürede yapılmıştır. Anket sonucunda elde edilen 
veriler Bağımsız Örneklem T Testi, Anova ve Regresyon analizleri ile test edilmiştir. 

Araştırma verileri sosyal medyada gerçekleştirilen online anket yöntemiyle 
elde edilmiştir. Anket formu 4 bölüm ve 11 sorudan oluşmaktadır. Birinci bölüm 
katılımcıların cinsiyet, yaş, gelir ve eğitim düzeylerini belirlemeye yönelik çoktan 
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seçmeli dört sorudan oluşmaktadır. İkici bölüm katılımcıların sosyal medya kullanım 
düzeylerini belirlemeye yönelik çoktan seçmeli 4 sorudan oluşmaktadır. Üçüncü bölüm 
katılımcıların selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama 
düzeylerini belirlemeye yönelik çoktan seçmeli iki sorudan oluşmaktadır. Dördüncü 
bölüm katılımcıların selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını 
farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla “Tamamen Katılmıyorum” ve “Tamamen 
Katılıyorum” arasında değişen 5’li likert ölçeğine göre değerlendirilen 13 ifadeden 
oluşmaktadır. İfadelerin belirlenmesinde Serbülent (2013) ve Hicran (2011)’in 
çalışmalarından yararlanılmıştır. 

3.1.Araştırmanın Kavramsal Modeli Ve Hipotezler 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Araştırmanın kavramsal modeli 

Çalışmanın amacı ve kavramsal modeli kapsamında geliştirilen hipotezler aşağıdaki gibidir: 

H1: Tüketicilerin demografik özelliklerine göre selfie kullanılarak yapılan 

teknoloji markası paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında fark vardır. 

H2:Tüketicilerin sosyal medya kullanım düzeylerine göre selfie kullanılarak 

yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında fark vardır. 

H3:Tüketicilerin selfie kullanılarak yapılan marka paylaşımlarını algılama 

düzeyleri ile selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık 

düzeyleri arasında ilişki vardır. 

H4: Tüketicilerin demografik özelliklerine göre selfie kullanılarak yapılan 

teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık düzeyleri arasında fark vardır. 

H5:Tüketicilerin sosyal medya kullanım düzeylerine göre selfie kullanılarak 

yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık düzeyleri arasında fark vardır. 
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3.2. Araştırma İle İlgili Bulgular 

Araştırmaya katılan tüketicilerin demografik özellikleri, sosyal medya 
kullanım düzeyleri ve teknolojik ürün markalarını kullanım düzeylerine ilişkin 
tanımlayıcı istatistiklerden yüzde ve frekans değerlerine ilişkin veriler aşağıdaki 
tablolarda yer almaktadır: 

 

Tablo 1: Katılımcıların demografik özellikleri 

Cinsiyet N % Yaş N % 

Kadın 282 69,5 18- 20 Yaş Arası 16 3,9 

Erkek 124 30,5 21-23 Yaş Arası 34 8,4 

Toplam 406 100,0 24-26 Yaş Arası 52 12,8 

   27 Yaş ve Üzeri 304 74,9 

   Toplam 406 100,0 

Gelir Düzeyi N % Eğitim Durumu N % 

1000 TL ve altı 29 7,1 Lise 98 24,1 

1001 TL-2000 TL Arası 75 18,5 Önlisans 51 12,6 

2001 TL – 3000 TL Arası 67 16,5 Lisans 196 48,3 

3001 TL ve 4000 TL Arası 55 13,5 Lisansüstü 61 15,0 

4001 TL ve Üzeri 180 44,3    

Toplam 406 100,0 Toplam 406 100,0 

 

Araştırmaya katılan tüketicilerin demografik özellikleri, sosyal medya 
kullanım düzeyleri ve sosyal medyada selfie kullanılarak paylaşılan markaları algılama 
düzeylerine ilişkin tanımlayıcı istatistiklerden yüzde ve frekans değerlerine ilişkin 
veriler incelendiğinde ankete katılanların  %69,5’inin kadın, %30,5’inin 
erkek,%25,1’inin 18 ve 26 yaşları arasında olduğu ve %44’ünün 4000TL ve üzerinde 
gelire sahip oldukları görülmektedir. Katılımcıların %63,3’ü en az lisans mezunudur.   
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Tablo 2:  Katılımcıların sosyal medya kullanım düzeyleri 

Sosyal Medya Kullanım 
Durumu 

N % Sosyal Ağ N % 

Evet 395 97,3 Facebook 56 13,8 

Hayır 11 2,7 Instagram 316 77,8 

Toplam 406 100,0 Twitter 27 6,7 

   Whatsapp 3 0,7 

   Diğer 4 1,0 

   Toplam 406 100,0 

Sosyal Ağları Kullanım 
Sıklığı 

N % Sosyal Ağlarda 
Günlük Geçirilen 
Zaman 

N % 

Hergün 381 93,8 30 dk’dan az 67 16,5 

Haftada 1-2 gün 11 2,7 30 dk- 1 saat 109 26,8 

Haftada 3-5 gün 13 3,2 1-2 saat 119 29,3 

Ayda 3-5 gün 1 0,2 3-4 saat 59 14,5 

   4 saatten fazla 52 12,8 

Toplam 406 100,0 Toplam 406 100,0 

 

Katılımcıların sosyal medya kullanım düzeylerine ilişkin veriler incelendiğinde 
ankete katılanların %97,3’ünün sosyal medya kullandığı görülmektedir. Ankete katılan 
sosyal medya tüketicilerinin en yaygın kullandıkları sosyal medya siteleri sırasıyla, 
Instagram (%77,8) , Facebook (%13,8), Twitter (%6,7) ve diğer (%1,7) olarak 
belirlenmiştir. Çalışmaya katılan 406 sosyal medya tüketicisinden 381’i sosyal medyayı 
her gün kullanırken 11’i haftada 1-2 gün, 1 kişi ise ayda 3-5 gün kullandığını 
belirtmişlerdir. Katılımcıların %65’i sosyal medyada günlük 30dk’dan az zaman 
geçirirken en az 1 saat zaman geçirenlerin oranı %56,6’dır. Katılımcıların yarıdan fazla 
günde en az 1 saatini sosyal medyaya ayırmaktadırlar. 
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Tablo 3: Katılımcıların teknolojik ürün markalarını kullanım düzeyleri 

En Çok Kullanılan 
Teknoloji Markası 

N % 
Akla Gelen İlk 
Teknoloji Markası 

N % 

Apple 252 62,1 Apple 274 67,5 

Samsung 108 26,6 Samsung 104 25,6 

Huawei 16 3,9 Huawei 10 2,5 

LG 13 3,2 Sony 8 2,0 

Sony 6 1,5 Philips 6 1,5 

General Mobile 4 1,0 LG 4 1,0 

Philips 3 0,7    

Lenova 2 0,5    

HTC 1 0,2    

Xiaomi 1 0,2    

Toplam 406 100,0 Toplam 406 100,0 

 

Katılımcıların teknolojik ürün markalarını kullanım düzeylerine ilişkin veriler 
incelendiğinde ankete katılan sosyal medya tüketicilerinin en yaygın kullandıkları 
teknolojik ürün markaları arasında ilk dört sırada Apple, Samsung, Huawei ve LG yer 
almaktadır. Sosyal medya tüketicilerinin selfie kullanılarak paylaşımı yapılan teknoloji 
markalarından ilk akla gelen markaların Apple(%67,5) ve Samsung (%25,6) olduğu 
söylenebilir. Sırasıyla Apple (%62,1) , Samsung (%25,6), Huawei (%3,9), LG (%3,2) , 
Sony (%1,5), General Mobile (%1,0), Philips (%0,7), Lenova (%0,5) ,  Htc (%0,2) ve  
Xiaomi (%0,2), olarak belirlenmiştir. 

3.3. Anket Ölçeklerinin Güvenilirlik Analizi 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda geliştirilen araştırma hipotezlerini test 
etmeye başlamadan önce verilerin güvenilirlik ve geçerlilik açısından 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, araştırma hipotezleri test edilmeden 
önce güvenilirlik analizi yapılmış, ölçeklerin güvenilirlikleri içsel tutarlılık yöntemi ile 
belirlenmiştir. İçsel tutarlılık yönteminin bir uygulaması da “alfa katsayısı”dır. Alfa 
katsayısı ölçeğin güvenilirliğini test etmede en yaygın kullanılan yöntem olup, sıfır ve 
bir arasında değişen rakamlar alır. Araştırmada kullanılan ölçeğin de güvenilirliğinden 
bahsedebilmek için alfa katsayısının 0,70 ve üzerinde olması gerekmektedir (Hair vd., 
1998: 118).Araştırma amaçları kapsamında oluşturulan anket formunun alfa katsayısı 
,956 olarak hesaplanmıştır.  Dolayısıyla, ölçeklerin güvenilir ve analize uygun olduğu 
söylenebilmektedir. 
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Tablo 4: Ölçeklere ilişkin güvenilirlik analizi 

Alt Boyular Madde Sayısı Cronbach Alfa 
Katsayısı 

Marka Farkındalığı 13 0,956 

Bilgi 3 0,852 

Hatırlama 3 0,818 

Tanıma 3 0,905 

Baskınlık 2 0767 

Kanı 2 0,830 

3.4. Çalışma Hipotezlerinin Test Edilmesi 

Tüketicilerin demografik özelliklere göre selfie kullanılarak yapılan marka 
paylaşımlarını algılama düzeyi farklılıklarının belirlenmesine yönelik hipotezlerin test 
edilmesinde Bağımsız Örneklem T Testi ve Anova Analizi kullanılmıştır. Anova 
Analizini ilişkin test sonuçları Ek-1’de verilen tabloda görülmektedir. Aşağıda H1 

hipotezine ilişkin test sonuçlarının açıklaması yer almaktadır. 

Katılımcıların cinsiyetlerine göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında anlamlı fark olup olmadığını tespit etmek 
amacıyla yapılmış olan Bağımsız Örneklem T testi sonuçlarına göre kadın ve erkek 
tüketicilerin selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama 
düzeyleri arasında p<0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık belirlenmiştir. Selfie 
kullanılarak yapılan marka paylaşımlarını algı düzeyi farklılık ortalamaları 
incelendiğinde kadın katılımcıların selfie kullanılarak yapılan marka paylaşımlarını 
erkek tüketicilere oranla daha yüksek düzeyde algıladıkları söylenebilir. Dolayısıyla 
H1a kabul edilmiştir. 

Katılımcıların yaşlarına göre selfie kullanılarak yapılan marka paylaşımlarını 
algılama düzeyleri arasında anlamlı fark olup olmadığını tespit etmek amacıyla 
yapılmış olan Anova testi sonuçları  göre farklı yaş gruplarındaki tüketicilerin selfie 
kullanılarak yapılan marka paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında p<0,05 
anlamlılık düzeyinde farklılık belirlenmiştir. Selfie kullanılarak yapılan marka 
paylaşımlarını algı düzeyi farklılık ortalamaları incelendiğinde, 18-20 yaş arasındaki 
katılımcıların selfie kullanılarak yapılan marka paylaşımlarını diğer gruplara oranla 
daha yüksek düzeyde algıladıkları söylenebilir. Dolayısıyla H1b kabul edilmiştir. 

Katılımcıların eğitim durumlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji 
markası paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında anlamlı fark olup olmadığını tespit 
etmek amacıyla yapılmış olan Anova testi sonuçlarına göre farklı eğitim durumlarına 
sahip tüketicilerin selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama 
düzeyleri arasında p<0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık belirlenmiştir. Selfie 
kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algı düzeyi farklılık ortalamaları 
incelendiğinde, Lisans mezunu katılımcıların selfie kullanılarak yapılan teknoloji 
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markası paylaşımlarını diğer gruplara oranla daha yüksek düzeyde algıladıkları 
söylenebilir. Dolayısıyla H1c kabul edilmiştir.  

Katılımcıların gelir düzeylerine göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji 
markası paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında anlamlı fark olup olmadığını tespit 
etmek amacıyla yapılmış olan Anova testi sonuçlarına göre farklı gelir düzeyine sahip 
tüketicilerin selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama 
düzeyleri arasında p<0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark bulunmadığı 
belirlenmiştir. H1d reddedilmiştir. Bu durumda farklı gelir düzeyine sahip tüketicilerin 
selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında 
benzerlik bulunmaktadır şeklinde yorumlanabilir.   

Tüketicilerin sosyal medya kullanım durumlarına göre selfie kullanılarak 
yapılan marka paylaşımlarını algılama düzeyi farklılıklarının belirlenmesine yönelik 
hipotezlerin test edilmesinde Bağımsız Örneklem T Testi ve Anova Analizi 
kullanılmıştır. Anova Analizini ilişkin test sonuçları Ek-1’de verilen tabloda 
görülmektedir. Aşağıda H2 hipotezine ilişkin test sonuçlarının açıklaması yer 
almaktadır. 

Katılımcıların sosyal medya kullanım durumlarına göre selfie kullanılarak 
yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında anlamlı fark olup 
olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmış olan Bağımsız Örneklem T Testi sonuçlarına 
göre sosyal medya kullanan tüketiciler ile sosyal medya kullanmayan tüketicilerin 
selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında 
p<0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark bulunmadığı belirlenmiştir.H2a 
reddedilmiştir. Bu durumda sosyal medya kullanan tüketiciler ile sosyal medya 
kullanmayan tüketicilerin selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını 
algılama düzeyleri arasında benzerlik bulunmaktadır şeklinde yorumlanabilir. 

  Katılımcıların en çok kullandıkları sosyal ağlara göre selfie kullanılarak 
yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında anlamlı fark olup 
olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmış olan Anova Testi sonuçlarına göre 
tüketicilerin en çok kullandıkları sosyal ağlara göre tüketicilerin selfie kullanılarak 
yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında p<0,05 
anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark bulunmadığı belirlenmiştir. H2b reddedilmiştir. 
Bu durumda farklı sosyal ağlar kullanan tüketicilerin selfie kullanılarak yapılan 
teknoloji markası paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında benzerlik bulunmaktadır 
şeklinde yorumlanabilir.   

Katılımcıların sosyal medya kullanım sıklıklarına göre selfie kullanılarak 
yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında anlamlı bir fark 
olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmış olan Anova Testi sonuçlarına göre 
tüketicilerin sosyal medya kullanım sıklıklarına göre tüketicilerin selfie kullanılarak 
yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında p<0,05 
anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark bulunmadığı belirlenmiştir. Dolayısıyla H2c 
reddedilmiştir. 

 Katılımcıların sosyal medyada geçirdikleri süreye göre selfie kullanılarak 
yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında anlamlı bir fark 
olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmış olan Anova testi sonuçlarına göre 
tüketicilerin sosyal medyada geçirdikleri süreye göre selfie kullanılarak yapılan 
teknoloji markası paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında p<0,05 anlamlılık 
düzeyinde farklılık belirlenmiştir. Dolayısıyla H2d kabul edilmiştir ve selfie kullanılarak 
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yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algı düzeyi farklılık ortalamaları 
incelendiğinde, sosyal medyada günlük 30 dk-1 saat zaman geçiren katılımcıların selfie 
kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını diğer gruplara oranla daha 
yüksek düzeyde algıladıkları söylenebilir.  

Tüketicilerin selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını 
algılama düzeyi ile marka farkındalığı düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesine 
yönelik hipotezlerin test edilmesinde Regresyon Analizi kullanılmıştır. Regresyon 
Analizi Sonuçları Ek-1’de yer alan tabloda görülmektedir. Katılımcıların selfie 
kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama düzeyi ile selfie 
kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık düzeyleri arasında 
anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmış olan Regresyon 
Analizi sonuçları incelendiğinde tüketicilerin, selfie kullanılarak yapılan teknoloji 
markası paylaşımlarını algılama düzeyi ile selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarını farkındalık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Bu 
durumda H3 reddedilmiştir. Dolayısıyla araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının 
selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık düzeylerinin, algılama 
düzeylerine bağlı olmadığı söylenebilir. Bu durumda selfie kullanılarak yapılan teknoloji 
markası paylaşımlarının farkındalık düzeyleri üzerinde tüketicilerin demografik özellikleri ve 
sosyal medya kullanım düzeylerinin doğrudan ilişkisi olduğu söylenebilir. 

Tüketicilerin demografik özelliklere göre selfie kullanılarak yapılan marka 
paylaşımlarını farkındalık düzeyi farklılıklarının belirlenmesine yönelik hipotezlerin 
test edilmesinde Bağımsız Örneklem T Testi ve Anova Analizi kullanılmıştır. Anova 
Analizini ilişkin test sonuçları Ek-1’de verilen tabloda görülmektedir. Aşağıda H4 

hipotezine ilişkin test sonuçlarının açıklaması yer almaktadır. 

Katılımcıların cinsiyetlerine göre tüketicilerin, selfie kullanılarak yapılan 
teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık düzeyleri arasında fark olup olmadığını 
tespit etmek amacıyla yapılmış olan bağımsız örneklem t testi sonuçları incelendiğinde 
p<0,05 anlamlılık düzeyinde “tüketicilerin selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarına ilişkin marka farkındalığı alt boyutlarından bilgi, hatırlama, tanıma, 
baskınlık ve kanı yönünden cinsiyete göre kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir 
farklılık vardır” denilebilir. Tüketicilerin selfie kullanılarak yapılan marka 
paylaşımlarına ilişkin teknoloji markası farkındalığı alt boyutları ortalamalarına 
bakıldığında ise, kadın katılımcıların erkek katılımcılara oranla marka farkındalık 
düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla H4a1,H4a2,H4a3,H4a4,H4a5 
kabul edilmiştir. 

Katılımcıların yaşlarına göre tüketicilerin, selfie kullanılarak yapılan teknoloji 
markası paylaşımlarını farkındalık düzeyleri arasında fark olup olmadığını tespit 
etmek amacıyla yapılmış olan Anova testi sonuçlarına göre p<0,05 anlamlılık 
düzeyinde “katılımcıların yaşlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarına ilişkin marka farkındalığı alt boyutlarından bilgi, hatırlama, tanıma, 
baskınlık ve kanı yönünden anlamlı bir farklılık vardır” denilebilir. Dolayısıyla 
H4b1,H4b2,H4b3,H4b4,H4b5 kabul edilmiştir. Tüketicilerin selfie kullanılarak yapılan 
teknoloji markası paylaşımlarına ilişkin marka farkındalığı alt boyutları 
ortalamalarına bakıldığında ise, 27 yaş ve üzeri katılımcıların, diğer gruplara oranla 
selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık düzeylerinin 
daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların eğitim durumlarına göre tüketicilerin, selfie kullanılarak 
yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık düzeyleri arasında fark olup 
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olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmış olan Anova testi sonuçlarına göre p<0,05 
anlamlılık düzeyinde “katılımcıların eğitim durumlarına göre selfie kullanılarak 
yapılan teknoloji markası paylaşımlarına ilişkin marka farkındalığı alt boyutlarından 
bilgi, hatırlama, tanıma, baskınlık ve kanı yönünden anlamlı bir farklılık yoktur” 
denilebilir. Bu durumda H4c1,H4c2,H4c3,H4c4,H4c5 reddedilmiştir. Dolayısıyla farklı 
eğitim durumuna sahip tüketicilerin selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarını farkındalık düzeyleri arasında benzerlik bulunmaktadır şeklinde 
yorumlanabilir.  

Katılımcıların gelir durumlarına göre tüketicilerin, selfie kullanılarak yapılan 
teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık düzeyleri arasında fark olup olmadığını 
tespit etmek amacıyla yapılmış olan Anova testi sonuçları görülmektedir. Tablo 3.18 
incelendiğinde p<0,05 anlamlılık düzeyinde “katılımcıların gelir durumlarına göre 
selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarına ilişkin marka farkındalığı 
alt boyutlarından kanı yönünden anlamlı bir farklılık yoktur” denilebilir. Bu durumda 
H4d5 reddedilmiştir. Ancak p<0,05 anlamlılık düzeyinde, “katılımcıların gelir 
durumuna göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarına ilişkin 
marka farkındalığı alt boyutlarından bilgi, hatırlama, tanıma ve baskınlık yönünden 
anlamlı bir farklılık vardır” denilebilir. Bu durumda H4d1,H4d2.H4d3,H4d4 kabul 
edilmiştir. Tüketicilerin selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarına 
ilişkin marka farkındalığı alt boyutları ortalamalarına bakıldığında ise, 4000 TL’den 
daha fazla gelire sahip tüketicilerin, diğer gruplara oranla selfie kullanılarak yapılan 
teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık düzeylerinin daha yüksek olduğu 
görülmektedir. 

Tüketicilerin sosyal medya kullanım düzeylerine göre selfie kullanılarak 
yapılan marka paylaşımlarını farkındalık düzeyi farklılıklarının belirlenmesine yönelik 
hipotez test edilmesinde Bağımsız Örneklem T Testi ve Anova Analizi kullanılmıştır. 
Anova Analizini ilişkin test sonuçları Ek-1’de verilen tabloda görülmektedir. Aşağıda 
H5 hipotezine ilişkin test sonuçlarının açıklaması yer almaktadır. 

Katılımcıların sosyal medya kullanım durumlarına göre göre selfie kullanılarak 
yapılan marka paylaşımlarını farkındalık düzeyleri arasında anlamlı fark olup 
olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmış olan Bağımsız Örneklem T Testi sonuçlarına 
göre sosyal medya kullanan tüketiciler ile sosyal medya kullanmayan tüketicilerin 
selfie kullanılarak yapılan marka paylaşımlarını farkındalık düzeyleri arasında p<0,05 
anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark bulunmadığı belirlenmiştir. Bu durumda 
H5a1,H5a2,H5a3,H5a4,H5a5 reddedilmiştir. Dolayısıyla sosyal medya kullanan tüketiciler ile 
sosyal medya kullanmayan tüketicilerin selfie kullanılarak yapılan marka 
paylaşımlarını farkındalık düzeyleri arasında benzerlik bulunmaktadır şeklinde 
yorumlanabilir.   

Katılımcıların en çok kullandıkları sosyal ağlara göre göre selfie kullanılarak 
yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık düzeyleri arasında anlamlı fark 
olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmış olan Anova Testi sonuçlarına göre 
tüketicilerin en çok kullandıkları sosyal ağlara göre tüketicilerin selfie kullanılarak 
yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık düzeyleri arasında p<0,05 
anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark bulunmadığı belirlenmiştir. Bu durumda 
H5b1,H5b2,H5b3,H5b4,H5b5 reddedilmiştir. Dolayısıyla farklı sosyal ağlar kullanan 
tüketicilerin selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık 
düzeyleri arasında benzerlik bulunmaktadır şeklinde yorumlanabilir.  
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Katılımcıların sosyal medya kullanım sıklıklarına göre selfie kullanılarak 
yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık düzeyleri arasında anlamlı bir fark 
olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmış olan Anova Testi sonuçları 
incelendiğinde tüketicilerin sosyal medya kullanım sıklıklarına göre tüketicilerin selfie 
kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık düzeyleri arasında 
p<0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark bulunmadığı belirlenmiştir. Bu durumda 
H5c1,H5c2,H5c3,H5c4,H5c5 reddedilmiştir. Dolayısıyla tüketicilerin sosyal medyaya giriş 
sıklıklarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını 
farkındalık düzeyleri arasında benzerlik bulunmaktadır şeklinde yorumlanabilir.  

Katılımcıların sosyal medyada günlük geçirdikleri süreye göre selfie 
kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında 
anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmış olan Anova testi 
sonuçları incelendiğinde p<0,05 anlamlılık düzeyinde “katılımcıların sosyal medyada 
günlük geçirdikleri süreye göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarına ilişkin marka farkındalığı alt boyutlarından bilgi, hatırlama, tanıma, 
baskınlık ve kanı yönünden anlamlı bir farklılık vardır” denilebilir. Bu durumda 
H5d1,H5d2,H5d3,H5d4,H5d5 kabul edilmiştir. Tüketicilerin selfie kullanılarak yapılan 
teknoloji markası paylaşımlarına ilişkin marka farkındalığı alt boyutları 
ortalamalarına bakıldığında ise, sosyal medyada 1 saatten az zaman geçiren 
katılımcıların, diğer gruplara oranla selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarını farkındalık düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.  

4. SONUÇ 

Pazarlamanın içerisinde yer edinmiş olan sosyal medya kavramı günümüzde 
gittikçe yerini alan büyük bir pazarı da içinde barındırmaktadır. Önceleri sadece 
iletişim kurmak üzerine kurulu olan kitle iletişim araçları artık sadece bir iletişim aracı 
olmaktan çıkmış ve dev bir pazar uygulama alanı haline gelmiştir. Birçok marka güncel 
global gelişmeler ve standartlaşmanın getirdiği şartlar sonucunda marka sahiplerinin 
ürünlerini farklılaştırarak piyasadaki üstünlüğünü sağlamak amacıyla sosyal medyayı 
stratejik bir araç olarak kullanmaktadır. Ayrıca kullanımı son derece basit olan ve 
yoğun ilgi gören selfie, dijital teknolojiler açısından markaların zayıf noktalarını 
göstererek eksiklerini kapatma şansı tanımakta ve marka farkındalığı ölçmede etkin 
bir odak noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Araştırmanın amacı tüketicilerin selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarının farkındalık düzeylerinin incelenmesidir. Bu amaçla öncelikle 
tüketicilerin demografik özellikleri ve sosyal medya kullanım düzeylerine göre selfie 
kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama düzeyi ve farkındalık 
düzeyi farklılıkları ayrı ayrı incelenmiştir. Araştırmanın temel varsayımı tüketicilerin 
selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama ve farkında olma 
düzeylerinin demografik özellikleri ile sosyal medya kullanım düzeylerine bağlı olarak 
farklılık gösterebileceğidir. 

Araştırma Hipotez Test Sonuçları İncelendiğinde; 

 Tüketicilerin demografik özelliklerinden cinsiyet, yaş ve eğitim 

durumuna göre selfie kullanılarak yapılan marka paylaşımlarını algılama 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunurken, tüketicilerin demografik 

özelliklerinden gelir durumlarına göre fark bulunmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Kadın, 18-20 yaş aralığında ve en az lisans mezunu 



Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Yıl:2019 

84 
 

tüketicilerin selfie paylaşımlarını algılama düzeylerinin daha yüksek 

olduğunu ve yapılan sosyal medya kampanyalarında bu tüketici 

gruplarının göz önünde bulundurulması gerektiğini söylemek 

mümkündür. 

 Tüketicilerin sosyal medya kullanım düzeylerinden sosyal medya 

kullanımı, en çok kullandıkları sosyal ağlar, sosyal medya kullanım sıklığı 

algılama düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken; sosyal 

medyada günlük geçirdikleri algılama düzeyi arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmaktadır. Sosyal medyada 30dk ile 1 saat arasında zaman 

geçiren tüketicilerin selfie paylaşımlarını algılama düzeylerinin diğer 

tüketici gruplarından daha yüksek olduğu söylenebilir. 

 Tüketicilerin demografik özelliklerine göre selfie kullanılarak yapılan 

marka paylaşımlarının alt boyutlarından bilgi, hatırlama, tanınırlık, 

baskınlık ve kanı yönlerinden anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

 Tüketicilerin sosyal medya kullanım düzeylerinden marka paylaşımlarını 

farkındalık alt boyutlarından bilgi, hatırlama, tanınırlık, baskınlık ve kanı 

yönünden anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

 Tüketicilerin selfie kullanılarak yapılan marka paylaşımlarını algılama 

düzeyleri ile selfie kullanılarak yapılan marka paylaşımlarını farkındalık 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

Selfie kullanımının farkındalık düzeyinin yüksek olduğu işletmeler bugün için 
diğer işletmelere kıyasla bir adım daha önde olduğu görülmektedir. Teknoloji ve sosyal 
medyanın hızla büyüyüp gelişmesiyle birlikte birçok işletme selfie pazarlamasından 
yararlanarak rekabet avantajı elde etmeyi başarmıştır. Pazarlama stratejilerinde sosyal 
medya ve selfieli paylaşımlarını benimseyen marka ve işletmelerin tüketicilerin 
demografik özelliklerini ve sosyal medya kullanım düzeylerini göz önünde 
bulundurarak pazarlama ve reklam faaliyetlerini planlamaları gerektiğini söylemek 
mümkündür. Bu araştırma Türkiye’de ve Dünya’da marka yönetiminde selfie 
kullanımı etkinliğini ölçen, ilk çalışma olmasından dolayı özgün bir değer taşımakla 
birlikte gelecek çalışmalar açısından kaynak niteliği taşımaktadır.  
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Ek-1 

Tablo 5: Hipotez testleri kabul/red tablosu 

Hipotezler 
Ku

llanılan 
Analiz 

F P 
Ka

bul/Red 

H1: Tüketicilerin Demografik özelliklerine göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama 
düzeyleri arasında fark vardır. 

H1a:Tüketicilerin Cinsiyetlerine göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında fark vardır. 

Ba
ğımsız 

Örneklem T 
Testi 

 
3

,876 
 

0
,050 

Ka
bul 

H1b: Tüketicilerin yaşlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında fark vardır. 

An
ova 

 
4

,580 
 

 
0

,004 
 

Ka
bul 

H1c: Tüketicilerin eğitim durumlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji 
markası paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında fark vardır. 

An
ova 

 
3

,143 
 

 
0

,025 
 

Ka
bul 

H1d: Tüketicilerin gelir durumlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji 
markası paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında fark vardır. 

An
ova 

1
,655 

 

0
,160 

 

Re
d 

H2:Tüketicilerin sosyal medya kullanım düzeylerine göre selfie kullanılarak yapılan marka paylaşımlarını algılama 
düzeyleri arasında fark vardır. 

H2a:Tüketicilerin sosyal medya kullanımlarına göre selfie kullanılarak yapılan 
teknoloji markası paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında fark vardır. 

Ba
ğımsız 

Örneklem T 
Testi 

1
,907 

2
26 

Re
d 

H2b: Tüketicilerin en çok kullandıkları sosyal ağlara göre selfie kullanılarak yapılan 
teknoloji markası paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında fark vardır. 

An
ova 

1
,703 

1
66 

Re
d 

H2c: Tüketicilerin sosyal medya kullanım sıklığına durumlarına göre selfie 
kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında fark vardır. 

An
ova 

1
,089 

3
54 

Re
d 

H2d: Tüketicilerin sosyal medyada günlük geçirdikleri zamana göre selfie 
kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama düzeyleri arasında fark vardır. 

An
ova 

3
,110 

0
10 

Ka
bul 

H3:Tüketicilerin selfie kullanılarak yapılan marka paylaşımlarını 
algılama düzeyleri ile selfie kullanılarak yapılan teknoloji paylaşımlarını 

farkındalık düzeyleri arasında ilişki vardır. 

Re
gresyon 

0
,669 

0
,414 

Re
d 
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H4: Tüketicilerin demografik özelliklerine göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını 
farkındalık düzeyleri arasında fark vardır. 

H4a:Tüketicilerin cinsiyetlerine göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık düzeyleri arasında fark 
vardır. 

H4a1: Tüketicilerin cinsiyetlerine göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından bilgi yönünden fark vardır. 

Ba
ğımsız 

Örneklem T 
Testi 

9
,834 

0
02 

Ka
bul 

H4a2: Tüketicilerin cinsiyetlerine göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından hatırlama yönünden fark vardır. 

Ba
ğımsız 

Örneklem T 
Testi 

0
,002 

0
1 

Ka
bul 

H4a3: Tüketicilerin cinsiyetlerine göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından tanınırlık yönünden fark vardır. 

Ba
ğımsız 

Örneklem T 
Testi 

6
,963 

0
09 

Ka
bul 

H4a4: Tüketicilerin cinsiyetlerine göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından baskınlık yönünden fark vardır. 

Ba
ğımsız 

Örneklem T 
Testi 

1
1,456 

0
01 

Ka
bul 

H4a5: Tüketicilerin cinsiyetlerine göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından kanı yönünden fark vardır. 

Ba
ğımsız 

Örneklem T 
Testi 

4
,559 

0
33 

Ka
bul 

H4b: Tüketicilerin yaşlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık düzeyleri arasında fark vardır. 

H4b1: Tüketicilerin yaşlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından bilgi yönünden fark vardır. 

An
ova 

5
,628 

0
,001 

Ka
bul 

H4b2: Tüketicilerin yaşlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından hatırlama yönünden fark vardır. 

An
ova 

5
,497 

0
,001 

Ka
bul 

H4b3: Tüketicilerin yaşlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından tanınırlık yönünden fark vardır. 

An
ova 

5
,719 

0
,001 

Ka
bul 

H4b4: Tüketicilerin yaşlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından baskınlık yönünden fark vardır. 

An
ova 

4
,188 

0
,006 

Ka
bul 

H4b5: Tüketicilerin yaşlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından kanı yönünden fark vardır. 

An
ova 

4
,766 

0
,003 

Ka
bul 

H4c: Tüketicilerin eğitim durumlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını 
farkındalık düzeyleri arasında fark vardır. 
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H4c1: Tüketicilerin eğitim durumlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji 
markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından bilgi yönünden fark vardır. 

An
ova 

0
,919 

4
32 

Re
d 

H4c2: Tüketicilerin eğitim durumlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji 
markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından hatırlama yönünden fark vardır. 

An
ova 

0
,389 

7
31 

Re
d 

H4c3: Tüketicilerin eğitim durumlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji 
markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından tanınırlık yönünden fark vardır. 

An
ova 

0
,801 

4
94 

Re
d 

H4c4: Tüketicilerin eğitim durumlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji 
markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından baskınlık yönünden fark vardır. 

An
ova 

0
,559 

6
42 

Re
d 

H4c5: Tüketicilerin eğitim durumlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji 
markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından kanı yönünden fark vardır. 

An
ova 

1
,665 

1
74 

Re
d 

H4d: Tüketicilerin gelir durumlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını 
farkındalık düzeyleri arasında fark vardır. 

H4d1: Tüketicilerin gelir durumlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji 
markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından bilgi yönünden fark vardır. 

An
ova 

3
,586 

0
07 

Ka
bul 

H4d2: Tüketicilerin gelir durumlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji 
markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından hatırlama yönünden fark vardır. 

An
ova 

3
,360 

0
10 

Ka
bul 

H4d3: Tüketicilerin gelir durumlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji 
markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından tanınırlık yönünden fark vardır. 

An
ova 

5
,286 

0
00 

Ka
bul 

H4d4: Tüketicilerin gelir durumlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji 
markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından baskınlık yönünden fark vardır. 

An
ova 

3
,384 

0
10 

Ka
bul 

H4d5: Tüketicilerin gelir durumlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji 
markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından kanı yönünden fark vardır. 

An
ova 

2
,252 

0
63 

Re
d 

H5:Tüketicilerin sosyal medya kullanım düzeylerine göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası 
paylaşımlarını farkındalık düzeyleri arasında fark vardır. 

H5a:Tüketicilerin sosyal medya kullanımlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji marka paylaşımlarını farkındalık düzeyleri 
arasında fark vardır. 

H5a1: Tüketicilerin sosyal medya kullanımlarına göre selfie kullanılarak yapılan 
teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından bilgi yönünden fark vardır. 

Ba
ğımsız 

Örneklem T 
Testi 

 
0

,330 
 

0
,566 

Re
d 

H5a2: Tüketicilerin sosyal medya kullanımlarına göre selfie kullanılarak yapılan 
teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından hatırlama yönünden fark 

vardır. 

Ba
ğımsız 

Örneklem T 
Testi 

 
0

,001 
 

0
,975 

Re
d 

H5a3: Tüketicilerin sosyal medya kullanımlarına göre selfie kullanılarak yapılan 
teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından tanınırlık yönünden fark 

vardır. 

Ba
ğımsız 

Örneklem T 
Testi 

0
,344 

0
,558 

Re
d 



Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Yıl:2019 

89 
 

H5a4: Tüketicilerin sosyal medya kullanımlarına göre selfie kullanılarak yapılan 
teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından baskınlık yönünden fark 

vardır. 

Ba
ğımsız 

Örneklem T 
Testi 

0
,058 

0
,810 

Re
d 

H5a5: Tüketicilerin sosyal medya kullanımlarına göre selfie kullanılarak yapılan 
teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından kanı yönünden fark vardır. 

Ba
ğımsız 

Örneklem T 
Testi 

0
,027 

8
70 

Re
d 

H5b: Tüketicilerin en çok kullandıkları sosyal ağlara göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık 
düzeyleri arasında fark vardır. 

H5b1: Tüketicilerin en çok kullandıkları sosyal ağlara göre selfie kullanılarak yapılan 
teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından bilgi yönünden fark vardır. 

An
ova 

0
,573 

6
33 

Re
d 

H5b2: Tüketicilerin en çok kullandıkları sosyal ağlara göre selfie kullanılarak yapılan 
teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından hatırlama yönünden fark 

vardır. 

An
ova 

0
,967 

4
08 

Re
d 

H5b3: Tüketicilerin en çok kullandıkları sosyal ağlara göre selfie kullanılarak yapılan 
teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından tanınırlık yönünden fark 

vardır. 

An
ova 

4
99 

6
83 

Re
d 

H5b4: Tüketicilerin en çok kullandıkları sosyal ağlara göre selfie kullanılarak yapılan 
teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından baskınlık yönünden fark 

vardır. 

An
ova 

0
,098 

9
61 

Re
d 

H5b5: Tüketicilerin en çok kullandıkları sosyal ağlara göre selfie kullanılarak yapılan 
teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından kanı yönünden fark vardır. 

An
ova 

0
,506 

6
79 

Re
d 

H5c: Tüketicilerin sosyal medya kullanım sıklığına durumlarına göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını 
algılama düzeyleri arasında fark vardır. 

H5c1: Tüketicilerin sosyal medya kullanım sıklığına durumlarına göre selfie 
kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından bilgi 
yönünden fark vardır. 

An
ova 

0
,907 

4
38 

Re
d 

H5c2: Tüketicilerin sosyal medya kullanım sıklığına durumlarına göre selfie 
kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından hatırlama 
yönünden fark vardır. 

An
ova 

1
,488 

2
17 

Re
d 

H5c3: Tüketicilerin sosyal medya kullanım sıklığına durumlarına göre selfie 
kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından tanınırlık 
yönünden fark vardır. 

An
ova 

1
,059 

3
67 

Re
d 

H5c4: Tüketicilerin sosyal medya kullanım sıklığına durumlarına göre selfie 
kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından baskınlık 
yönünden fark vardır. 

An
ova 

0
,494 

6
87 

Re
d 
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H5c5: Tüketicilerin sosyal medya kullanım sıklığına durumlarına göre selfie 
kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından kanı 
yönünden fark vardır. 

An
ova 

1
,199 

3
10 

Re
d 

H5d: Tüketicilerin sosyal medyada günlük geçirdikleri zamana göre selfie kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını algılama 
düzeyleri arasında fark vardır. 

H5d1: Tüketicilerin sosyal medyada günlük geçirdikleri zamana göre selfie 
kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından bilgi 

yönünden fark vardır. 

An
ova 

2
,791 

,
026 

Ka
bul 

H5d2: Tüketicilerin sosyal medyada günlük geçirdikleri zamana göre selfie 
kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından hatırlama 
yönünden fark vardır. 

An
ova 

3
,213 

0
,013 

Ka
bul 

H5d3: Tüketicilerin sosyal sosyal medyada günlük geçirdikleri zamana göre selfie 
kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından tanınırlık 
yönünden fark vardır. 

An
ova 

4
,787 

0
,001 

Ka
bul 

H5d4: Tüketicilerin sosyal medyada günlük geçirdikleri zamana göre selfie 
kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından baskınlık 
yönünden fark vardır. 

An
ova 

3
,247 

0
,012 

Ka
bul 

H5d5: Tüketicilerin sosyal medyada günlük geçirdikleri zamana göre selfie 
kullanılarak yapılan teknoloji markası paylaşımlarını farkındalık alt boyutlarından kanı 

yönünden fark vardır. 

An
ova 

3
,103 

0
,016 

Ka
bul 
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