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AMAÇ VE KAPSAM

JOBACS (Journal of Business and Communication Studies) bilimsel ve akademik çalışmaların 
kabul edildiği hakemli bir dergi olup, derginin amacı sosyal bilimlerin ilgili alanlarında, özgün 
makaleler yayımlamaktır. Disiplinler arası yöntemlerin bir arada kullanılması ile ortaya konan 
farkındalığı hedeflemektedir. JOBACS bilimsel farkındalığın artırıldığı somut veya teorik 
çalışmaları kabul etmektedir. Birincil veya ikincil verilerden oluşan, deneysel, gözlemsel ve 
teorik yöntemler ile bilginin elde edilmesini önemsemektedir.

 

JOBACS yılda 2 sayı yayımlanmaktadır.

1. Sayı: 30 Haziran

2. Sayı: 31 Aralık tarihlerinde yayımlanmaktadır.

 

Gönderilen çalışmalar editörler tarafından yayına uygun görülmediği takdirde yazara iade 
edilebilir. 

JOBACS Dergisi Türkçe ve İngilizce çalışmaları kabul etmektedir.



AIM AND SCOPE

JOBACS (Journal of Business and Communication Studies) is a peer-reviewed journal in 
which scientific and academic studies are accepted. The aim of the journal is to publish original 
articles in the related fields of social sciences.

JOBACS is published in 2 issues per year.

Issue 1: 30 June

Issue 2: 31 December

If the submitted works are not found suitable for publication by the editors, they can be returned 
to the author.

JOBACS accepts Turkish and English studies.



ETİK İLKELER VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Yayınlanma kriterleri dolayısıyla, dergiye gönderilen makaleler için etik kurul onayı alınmış olunmalıdır. 
Araştırma için alınan etik kurul onayı hem yayın içerisinde hem de ayrıca yayın gönderim sürecinde 
ispatlanmalı ve belgelendirilmelidir. Yayımlanmaya uygun görülen araştırmalar için (eğer gerekiyorsa) 
katkı oranı beyanı, teşekkür beyanı ve çatışma beyanı hazırlanarak gönderilmelidir.

JOBACS, yazarların araştırmalarının kabul ve yayın sürecine ilişkin koşulları ve kuralları Committee 
on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly 
Publishers Association (OASPA) ve Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) tarafından yayınlanan etik 
yayıncılık standartlarına göre belirlemiştir.

Yazarlar

Yayınlanması talebiyle dergiye gönderilen çalışmaların özgün olması gerekmektedir. Özgünlük 
değerlendirmesi intihal oranını kontrol eden yazılımlarca denetlenir. Eğer çalışmanın intihal oranı 
%15’in üzerinde ise inceleme sürecine kabul edilmeyecektir. Bu kural, dergiye çalışmalarını gönderen 
tüm yazarlar tarafından kabul edilmiş sayılmaktadır.

Birden fazla araştırmacının katılımının olduğu çalışmalarda, yazar olarak yorumlanabilecek, katkısı 
olan bir araştırmacının isminin çıkartılması ve tam tersi koşulda yazar olarak yer alabilecek bir emeği 
olmayan kişilerin araştırmada yer alması yayın kurallarına aykırıdır. Araştırmada emeği geçen yazarların 
isim sıralamaları etik kurallar çerçevesinde yer alması gerektiğinden, değerlendirmeye gönderilen 
çalışmalarda yazar(lar)ın bu konuda etik sorumluluklarını göz etmesi gerekmektedir. Değerlendirme 
sürecine başlanan bir araştırmada, isim sırasının değiştirilmesi talebi ancak tüm yazarların ortak onayı 
ile mümkün olabilecektir.

Yazarlar, araştırmanın ortaya konabilmesi için aldıkları destekleri (finansal ilişkiler) beyan etmelilerdir. 
Araştırmanın sonuçlarını etkileyebilecek ya da değerlendirmeyi etkileme ihtimali olan çatışma ve 
rekabet koşulları yazarlarca beyan edilmelidir.

Çalışmanın kabulüne esas olarak yazarlardan “Telif Hakkı Devir Formu” doldurmaları beklenmektedir. 
Araştırmadaki verilerin ve sonuçların JOBACS dışındaki herhangi bir yayında kullanılmadığı ve 
verilmediği, çalışmanın değişik dillerde yayınlanmadığı, bu araştırmadan elde edilen sonuçların 
yapay olarak bölünerek başka yayınlarda kullanılmadığı yazarlar tarafından teyit edilmelidir. Ayrıca, 
bu beyan ile herhangi bir şekilde elde edilen verilerin gerekli izinler alınarak çalışmada kullanıldığı 
da teyit edilmiş olmaktadır. Telif Hakkı Devir Formunun imzalanması ile yazarlar, çalışmaya ait telif 
hakkı kapsamındaki tüm hakların Journal of Business and Communication Studies (JOBACS) dergisine 
devredildiğini beyan etmiş olur.



Hakemler

Hakemler ile yazarlar ya da araştırmaya destek olanlar arasında çıkar çatışması olmamalıdır. Hakem 
değerlendirmeleri tarafsız ve nesnel olmalıdır. Uzmanlık alanları dışındaki çalışmalar üzerine 
hakemlik yapılmaması gerekmektedir. Yazarlara ve çalışmaya ait tüm bilgilerin gizliliği hakemlerin 
sorumluluğundadır. Yazarlar ve çalışmaya ait telif hakkı ihlali ya da intihal olması durumunda hakem 
tarafından bu durum editöre raporlanmalıdır. Hakemler, inceleme sürecinde kimliklerini yazarlara 
açık etmemelidirler. ;Çalışmalar, derginin belirlediği standart süreleri aşmayacak şekilde incelenerek 
raporlanmalıdır.

Editör ve Alan Editörleri

Editör ve alan editörleri derginin kabul ettiği organizasyonlarca belirlenen kurallara ve standartlara 
uymakla yükümlüdür. Gönderilen çalışmalardan hangisinin yayınlanacağına, ilgili çalışmanın önem 
geçerlilik ve faydasına editörler karar vermek zorundalardır. Aynı zamanda hakemlerden gelen yorumla 
ve yasal zorunluluklara göre çalışmanın yayınlanmasına karar vermekle yükümlüdürler. Editörler 
çalışmadaki intihal, belge eksikliği, dergi kapsamının dışına çıkılması gibi sebeplerle çalışmanın 
hakem incelemesine iletilmesini reddedebilirler. Kabul edilen çalışmalar alanında uzman iki hakeme 
gönderme inisiyatifine sahiptirler. Editörler, yazarların demografik ve/veya politik görüşlerine göre 
seçim yapmazlar. Çalışmalar hakkındaki düzeltme kararları sadece dergi kurulları tarafından alınan 
kararlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Editörler, çalışma ve yazarlar hakkındaki bilgileri saklamakla 
yükümlüdür. İlgili bilgiler üçüncü taraflarca paylaşılamaz.

Yayın İlkeleri

Gönderilen çalışmalar daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ya da kabul edilmemiş olmalıdır. 
Çalışmalar gönderim tarihinden önce, kongre, sempozyum bildirisi, proje veya tez sonuçlarından 
oluşuyorsa belirtilmeli ve içeriği genişletilerek yayına dönüştürülmelidir. Gönderilen çalışmalar 
öncelikle editörler tarafından değerlendirilir. Derginin yayın ilkelerine uygunluğun test edilmesinden 
sonra alanında yetkin iki hakeme gönderilen yazının değerlendirilmesi beklenmektedir. Değerlendirme 
sürecinde hem hakemlerin hem de yazarların bilgileri gizlenmektedir. Derginin yazım dili Türkçe ve 
İngilizce olmasına karar verilmiştir. Gönderilen makalenin intihal raporu editöre gönderilmelidir. Aynı 
zamanda, dergide yer alması uygun görülen çalışmalar için yazarların “Telif Hakkı Devir Formu”nu 
imzalayarak editöre ulaştırması gerekmektedir. Dergi, yılda iki defa olacak şekilde Haziran ve Aralık 
aylarında yayımlanmaktadır.

Değerlendirme Süreci

Değerlendirme sürecimiz, her adımı şeffaf bir şekilde belirlenmiş ve bu aşamaların minimum ve 
maksimum aralıkları tahmini olarak aşağıdaki gibi planlanmıştır.

Editör değerlendirmesi: 1-3 gün

Alan editörü değerlendirmesi: 3-5 gün

Hakem değerlendirmesi: 10-15 gün

(Revizyon durumunda yukarıdaki sürelere ek olarak, yeniden hakem değerlendirme süreci başlatılacaktır)



ETHICAL PRINCIPLES AND EVALUATION PROCESS

Due to the publication criteria, ethics committee approval must be obtained for the articles submitted 
to the journal. Ethics committee approval for the research should be proven and documented both in 
the publication and also during the publication submission process. For studies deemed suitable for 
publication (if necessary), a statement of contribution rate, a statement of appreciation and a statement 
of conflict should be prepared and sent.

JOBACS, terms and rules regarding the acceptance and publication process of authors’ research: has been 
determined according to ethical publishing standards published by the Committee on Publication Ethics 
(COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association 
(OASPA) and Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK).

Authors

The studies submitted to the journal with the request for publication must be authentic. Authenticity 
assessment is checked by software that checks the plagiarism rate. If the plagiarism rate of the work is 
over 15%, it will not be accepted into the review process. This rule is deemed to have been accepted by 
all authors who submit their work to the journal.

In studies with the participation of more than one researcher, it is against the publication rules to remove 
the name of a contributing researcher who can be interpreted as an author, and vice versa. Since the 
names of the authors who contributed to the research should be included within the framework of ethical 
rules, the author(s) should consider their ethical responsibilities in the studies sent for evaluation. In 
a study in which the evaluation process has begun, the request to change the name order can only be 
possible with the joint approval of all authors.

Authors should declare their support (financial relations) for the research to be carried out. The conditions 
of conflict and competition that may affect the results of the research or that may affect the evaluation 
should be declared by the authors.

As a basis for the acceptance of the work, the authors are expected to fill in the “Copyright Transfer 
Form”. The authors should be in a listed form, confirm that the data and results of the research are 
not used and given in any publication other than JOBACS, that the study is not published in different 
languages, that the results obtained from this research are not artificially divided and used in other 
publications. In addition, this statement confirms that the data obtained in any way is used in the study 
by obtaining the necessary permissions. By signing the Copyright Transfer Form, the authors declare 
that all the rights under the copyright of the work have been transferred to the Journal of Business and 
Communication Studies (JOBACS).



Reviewers

There should be no conflict of interest between the reviewers and the authors or supporters of the 
research. Referee reviews should be impartial and objective. It is not necessary to be a referee on studies 
outside the areas of expertise. The confidentiality of all information about the authors and the study 
is the responsibility of the referees. In case of copyright infringement or plagiarism belonging to the 
authors and the work, this should be reported to the editor by the referee. Reviewers should not reveal 
their identities to authors during the review process. Studies should be reviewed and reported in a way 
that does not exceed the standard periods determined by the journal.

Editors and Field Editors

The editors and field editors are obliged to comply with the rules and standards determined by the 
institutions accepted by the journal. Editors must decide which of the submitted works will be published, 
the importance, validity and usefulness of the relevant work. At the same time, they are obliged to decide 
on the publication of the study according to the comments from the referees and legal obligations. Editors 
may refuse to submit the work for peer-review due to reasons such as plagiarism, lack of documentation, 
and exceeding the scope of the journal. Accepted studies have the initiative to send two referees who are 
experts in their field. Editors do not make selections based on the demographic and/or political views of 
the authors. Correction decisions regarding the studies are made only in line with the decisions taken by 
the journal boards. Editors are responsible for keeping information about the work and authors. Relevant 
information cannot be shared by third parties.

Publication Principles

Submitted works must not have been previously published or accepted anywhere. If the studies consist 
of congress, symposium paper, project or thesis results before the submission date, they should be 
specified and the content should be expanded and converted into publication. Submitted works are 
primarily evaluated by the editors. After testing the compliance with the publication principles of the 
journal, the manuscript sent to two referees who are competent in the field is expected to be evaluated. 
During the evaluation process, the information of both the referees and the authors is hidden. It has been 
decided that the writing languages   of the journal will be Turkish and English. The plagiarism report of 
the submitted article should be sent to the editor. At the same time, the authors must sign the “Copyright 
Transfer Form” and send it to the editor for the works deemed appropriate to be included in the journal. 
The journal is published twice a year in June and December.

Evaluation process

Each step of our evaluation process has been determined transparently and the minimum and maximum 
intervals of these stages have been estimated as follows.

Editorial evaluation: 1-3 days

Field editor evaluation: 3-5 days

Referee evaluation: 10-15 days

(In case of revision, in addition to the periods above, a re-evaluation process will be initiated)



 
 

ÖZET
Bu çalışmada 2000-2022 yılları arasında literatürde vergi politikalarının makroekonomik etkisi 
konusunu ele alan yayınların bibliyometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bibliyometrik 
analizin yapılabilmesi için Web of Science, Ulakbim ve YÖK Tez Merkezi veri tabanlarından 
yararlanılarak 782 adet çalışma incelenmiştir. Araştırmada, ABD’nin 196 eserle akademik 
çalışmalara en çok katkı sağlayan ülke olduğu tespit edilmiştir. Uluslararası literatürdeki yayınların 
araştırma alanları incelenmiş ve 862 makaleden 656 tanesinin ekonomi konusunu ele aldığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca akademik yayınların 731 eseri İngilizce dilinde yazılması bütün yayınlar üzerinde 
baskınlık kurmaktadır. Yapılan çalışmalar yıllar itibariyle incelendiğinde adet olarak an fazla 
çalışma 2021 yılında yapılmıştır. Çalışma sonucunda vergilerin hane halkı tasarruf oranı üzerinde 
güçlü bir negatif etkiye sahip olduğu, yatırımlardan sağlanan kazancın bir kısmının kamu sektörüne 
aktarılmasının yatırımlar üzerinde negatif etkilere yol açtığı, vergilerin gelir dağılımını düzenleyici 
etkisinin olduğu, ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanmasında vergilerin önemli ölçüde 
etkilediği, enflasyonun vergi sisteminin yapısına ve enflasyon oranına bağlı olarak etki yönünün 
değiştiği, dış ticaretten alınan vergiler ile yerli üreticiyi ve bazı üretim mallarını koruduğu, vergi 
artışlarının istihdam üzerinde olumsuz etkisi olduğu sonuçlarına ulaşıldığı çalışmalardan tespit 
edilmiştir.

ABSTRACT
This study aims to examine the bibliometric characteristics of the publications on the macroeconomic 
impact of tax policies in the literature between 2000 and 2022. In order to perform bibliometric 
analysis, 782 studies were examined by using Web of Science, Ulakbim and YOK Thesis Centre 
databases. In the research, it was determined that the USA was the country that contributed the 
most to academic studies with 196 works. The research areas of the publications in the international 
literature were examined and it was determined that 656 of the 862 articles addressed the subject 
of economics. In addition, 731 of the academic publications are written in English language, which 
dominates all publications. When the studies were analysed by years, the highest number of studies 
was conducted in 2021. As a result of the study, it was reached that taxes have a strong negative 
effect on the household saving rate, transferring a part of the earnings from investments to the public 
sector has negative effects on investments, taxes have a regulating effect on income distribution, 
taxes have a significant effect on countries in ensuring economic growth and development, the 
direction of the effect of inflation changes depending on the structure of the tax system and the 
inflation rate, taxes on foreign trade protect domestic producers and some production goods, tax 
increases have a negative effect on employment. 
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1. GİRİŞ 

Devletin kamu hizmetlerini yerine getirmek için ihtiyaç duydukları geliri kişilerden hukukî cebir altında, 
kanunla belirlenen esaslara uygun ve karşılıksız olarak ve iade edilmemek üzere aldıkları ekonomik 
değere vergi denir (Karakoç 2015:414). Vergilerin asıl amacı kuskusuz kamu giderlerini karsılamaktır. 
Ancak 1930’lardan itibaren vergi sadece kamu harcamalarını karsılayan bir gelir türü olmaktan çıkmıs, 
devletin elinde iktisadi ve sosyal yasama müdahalenin, etkin bir aracı haline gelmistir. Çünkü vergi milli 
gelir içinden devlete ayrılan bir paydır. Bu nedenle verginin, sermaye birikimi, kaynak dağılımı, iktisadi 
gelisme, gelir bölüsümü, yükümlülerin üretim ve tüketim gibi konulardaki davranısları üzerinde çesitli 
etkileri olmaktadır (Kızılot ve Durmus 2001:161). Vergilerin makroekonomik değiskenler üzerinde 
etkilerinin incelenebilmesi ve ekonomiye uygun vergi politikalarının olusturulmasında, etkin vergi 
sistemlerinin varlığı gerekmektedir. 

Vergiler ile ulaşılmak istenen amaç ve uygulanan politikalara bağlı olarak vergilerin makroekonomik 
etkileri ortaya çıkmaktadır (Eker 2001:200). Vergilerin makroekonomik etkileri; tasarruf, yatırım, 
ekonomik büyüme ve kalkınma, istihdam, gelir dağılımı, ithalat-ihracat ve enflasyon üzerindeki etkisi 
olmak üzere yedi başlık altında incelenmiştir.

2.VERGİLERİN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Vergilerin makroekonomik faktörler üzerindeki etkileri başlıklar halinde açıklanacaktır.

Vergilerin Tasarruf Üzerindeki Etkileri: Ekonominin performansını belirleyen en önemli unsurlardan 
biri olan tasarruflar gelişmiş ülkelerin vergi sistemlerinde olağan gelir olarak vergilendirilir (Ulusoy 
ve Karakurt, 2002:104). Bir ülkede ekonomik büyümenin gerçekleşebilmesi için tasarruf oranlarının 
arttırılması gereklidir. Tasarruf düzeyinin düşük olmasının nedenlerinin sosyal ve demografik faktörler 
yanında en önemli etkenlerden birinin de vergi politikaları olduğu savunulmaktadır.

Toplam vergilerin hem gelir vergilerinin gayrisafi yurtiçi hasıladaki payının önemli olduğu ve vergilerin 
hane halkı tasarruf oranı üzerinde güçlü bir negatif etkiye sahip olduğu sonucuna ulasılmıstır. Ayrıca 
gelir vergisi yerine tüketim vergisi uygulamasının, hane halkı tasarruf oranını arttıracağı sonucuna 
ulasılmıstır (Özen, 2004:188).

Vergilerin Yatırım Üzerindeki Etkileri: Vergi uygulaması ile yapılan yatırımlardan sağlanan kazancın 
bir kısmının kamu sektörüne aktarılması yatırımlar üzerinde birtakım negatif etkiler oluşturmaktadır. 
Yatırımların ekonomik büyüme ile olan ilişkisi, özellikle büyüme politikalarında vergi indirimlerine vurgu 
yapmaktadır. Çünkü vergi indirimleri yoluyla vergi için ayrılan kaynaklar, tasarruflara dönüştürülmekte 
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ve yatırımları arttırmaktadır. Bu sebeple vergi indirimleri hem potansiyel yatırım fırsatları için mali 
faydalar sağlamakta, hem de yeni yatırımlar için girişimcileri teşvik etmektedir. Ayrıca vergi indirimleri, 
kullanılabilir geliri de arttırmaktadır (Durkaya ve Ceylan, 2006: 81).

Vergilerin Gelir Üzerindeki Etkileri: Gelir dağılımı adaletsizliğini gidermek ve gelirin yeniden dağılımı 
noktasında devletin elindeki en önemli mali araçlardan bir tanesi vergilerdir. Çünkü verginin sosyal 
amacı, kamu harcamaları önlemleriyle yeterli düzeyde gerçekleştirilemeyen gelirin ekonomik yönden 
güçsüz olanların lehine, politik olarak istenilen düzeyde dağıtılmasını gerçekleştirmektir. Bu kapsamda 
vergilemede ödeme gücünün dikkate alınıp alınmadığı, vergi oranı, vergilerin niteliği (dolaylı- dolaysız), 
vergi denetiminin dozajı ve vergilerin yansıtılma olanaklarının varlığı gelirin yeniden dağılımı üzerinde 
etkili olmaktadır (Yüce 2002:11-13).

Vergilerin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: Vergi gelirleri bireylerin yatırım ve tasarruf tercihleri 
ile ülkedeki ekonomik yapı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu kabul edilmektedir. Ancak ekonomik 
büyüme ve kalkınmanın sağlanmasında vergilerin bir politika aracı olarak kullanılmasında; vergi gayreti, 
vergi kapasitesi, vergi yapısı ve vergi türlerinin seçiminin önemi büyüktür. Ancak vergi politikalarının 
kural olarak herkese yönelik olması, ödeme gücüne göre alınması, aynı durumda olanlardan aynı, farklı 
durumlarda olanlarda ise vergi ödeme güçlerine göre alınması, konulduğu kaynağı kurutacak nitelikte 
olmaması gibi etkenler vergi uygulamasının başarısında kuşkusuz büyük rol oynar (Akdoğan 2014:122).

Vergilerin Enflasyon Üzerine Etkileri: Enflasyon oranlarının yüksek olduğu ve enflasyon probleminin 
zaman içerisinde sürekli hale geldiği ekonomilerde, enflasyonun vergiler üzerindeki başlıca etkisi vergi 
gelirlerini reel olarak aşındırmasıdır. Bir ekonomide enflasyonun, reel vergi gelirlerini arttırması için 
ise üç koşulun aynı anda gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu koşullar; vergiye tabi kazanç ve gelirlerin 
enflasyon oranına paralel bir şekilde artması, vergiyi doğuran olay ile vergi tahsilatı arasındaki sürenin 
çok kısa olması ve vergi sisteminin artan oranlı bir tarife yapısına sahip olmasıdır (Mansfield 1980:31).

Vergilerin İthalat ve İhracat Üzerindeki Etkisi: İthalat üzerinden alınan gümrük vergilerinin amacı 
yerli üreticiyi korumak ve devlete gelir sağlamak olarak da özetlenebilir. Gelir sağlamak amacıyla 
konulan vergiler genellikle iç piyasada ihtiyaç duyulan ve ithalatı sık gerçekleştirilen ürünler üzerinden 
alınırken, koruma amacıyla alınan vergiler ise ülke içinde faaliyet gösteren yerli üretici tarafından 
üretilen malların piyasadaki fiyatların altında ithalatı gerçekleştirildiği durumlarda alınmaktadır. Burada 
amaç yüksek maliyetleri olan yerli üreticinin yabancı üreticiler karşısında rekabet gücünü korumaktır 
(Seyidoğlu, 2007:155).

Vergilerin İstihdam Üzerindeki Etkileri: Bu doğrultuda işverenlerin ödemesi gereken vergilerin artması 
sonucunda; istihdam faaliyetlerini, süresini ve ödenen ücret miktarını resmi makamlara doğru bir 
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şekilde belgelere dayandırmayarak kayıt dışı istihdamı oluşturmaktadır. Kayıt dışı istihdamın olumsuz 
sonuçları; vergi kaçakçılığı, yolsuzluk, yasadışı faaliyetler, düşük yatırım oranları, yanlış tahsis edilmiş 
kaynaklar, sigortasız işçiler, toplam kayıt dışı istihdam nedeniyle devlete ödenmeyen gelir ve damga 
vergisinin toplamından oluşmaktadır (Kaleli 2015:93).

3.LİTERATÜR TARAMASI

Literatür çalışmaları incelendiğinde genel olarak vergi politikalarının makroekonomiye oldukça fazla 
etki ettiği gözlemlenmiştir.  Vergi gelirlerinin ekonomik büyüme, yatırım, tasarruf ve istihdam üzerinde 
negatif bir etki oluştuğu tespit edilmiştir. Vergilerin makroekonomik etkilerinin literatür çalışmaları 
kronolojik sıraya uygun olarak aşağıdaki gibidir:

Evans ve Kenward (1988) 1986 ABD vergi reformunun temel etkilerini incelemeleri sonucunda, vergi 
indirimlerinin işgücü arzını ve GSMH artırdığı kamu borç stokunuda göreli olarak düşük seyrettiği 
gözlemlenmiştir.

Romer ve Romer’in (2007) çalışmasına göre; vergi artışlarının yüksek oranda olması yatırımın üzerinde 
olumsuz etkiye yol açmaktadır. Ayrıca bütçe açığını azaltmak için vergi oranlarının arttırılması daha 
fazla çıktı maliyeti ortaya koymaktadır.

Mucuk ve Alptekin (2008) Türkiye ekonomisinin 1975–2006 dönemine ait yıllık verileri sonucunda 
vergi türleri ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğunu tespit etmiştir. Özellikle 
gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergilerdeki artış, yatırıma ayrılacak olan kaynak miktarının 
düşmesine yol açmaktadır. Devletin dolaysız vergiler kanalıyla elde ettiği gelirin tamamının da, üretim 
kapasitesini artırmaya yönelik harcamalar için kullanılmaması, özel sektör yatırımlarının belli ölçüde 
dışlanmasına neden olmaktadır. Bu durum yapısal sorunları ile mücadele etmek durumunda kalan 
özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha belirgin biçimde etkilerini gösterebilmektedir. Dolayısıyla gelir 
ve kazanç vergilerinin ağırlıkta olduğu bir vergileme sisteminde ekonominin toplam arz tarafı açısından 
sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz hale gelmektedir.

Barro ve Redlick’in (2010) çalışmasına göre; gelir sabit tutularak, marjinal vergi oranlarındaki artışlar 
GSYİH üzerindeki olumsuz etki oluşturmaktadır. Bu nedenle, vergi değişiklikleri GSYİH'yı esas olarak 
ikame etkileri yoluyla etkilemektedir. 

Hayo ve Uhl’nin (2014) yaptıkları çalışmaya göre; Alman vergi mevzuatının tarihsel değişimlerini 
değerlendirip ve dışsal vergi şoklarının zaman serisi oluşturulur. Araştırma sonucunda vergi 
değişikliğinin uygulanmasının ardından Vergi-GSYİH oranındaki bir yüzde puanlık artışın %2,4'lük bir 
düşüşe yol açtığı gözlemlenmiştir. Böylelikle vergi değişiklikleri Almanya'daki üretimi negatif yönde 
etkilemektedir.
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Dabla-Norrıs ve Lima’nın (2018) 10 OECD ülkesinde yaklaşık 2.500 vergi önleminin beklenen gelir 
etkisi, motivasyonu ve duyuru ve uygulama tarihleri hakkında yapmış olduğu çalışma sonucunda vergi 
oranlarındaki artışların çıktıyı azalttığı ve istihdam düşüşlerine yol açtığı gözlemlenmiştir.

Şaşmaz ve Yayla’nın (2019) çalışmaları sonucunda ekonomik büyüme ve kalkınma ile gelir dağılımı 
üzerinde vergi türüne göre vergilerin etkisinin değişiklik gösterdiği (genellikle dolaysız vergilerin 
olumlu etkisinin olduğu); tasarruf, yatırım ve istihdam ile vergilerin genellikle ters orantılı ilişkiye sahip 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Çalcalı ve Altıner (2019) 16 OECD ülkesinin 1991-2015 dönemideki verilerin analizine göre 
makroekonomik belirleyicilerin vergi gelirleri üzerindeki etkisinin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği 
görülmüştür. Ele alınan ülkelerin çoğunluğunda vergi gelirleri üzerinde işsizlik ve ekonomik büyümenin 
herhangi bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca çoğu ülkede vergi gelirleri üzerinde 
enflasyonun negatif, ekonomik küreselleşmenin ise pozitif etkilerinin olduğu belirlenmiştir.

Wielen’in (2020) 2000-2016 yılları arasındaki Avrupa Birliği'ndeki vergi değişikliklerinin 
makroekonomik etkilerini incelemesi sonucunda; öngörülen vergi değişikliklerinin ekonomide ters 
yönde ve geçici olarak etkilediği tespit edilmiştir.

4. VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ

Bu makalede nitel araştırma yöntemlerinden biri olan bibliyometrik analiz tekniği kullanılmıştır. 
Bibliyometrik analiz akademik yayınların istatistiki veriler üzerinden incelenmesi olarak tanımlanabilir. 
Çeşitli alanlarda kullanım olanağı sağlayan bu yöntem ile akademik ve bilimsel yayınlar ayrıntılı bir 
şekilde incelenmektedir. Böylelikle yayınların farklı özelliklerini ortaya çıkararak bilimsel literatürün 
doğruluğunu artırırmaktadır. Literatür taraması üzerine araştırmacıların uzmanlığını sentezleyerek, 
araştırmanın güvenirliliğini de sağlamaktadır. Bu bakımdan bibliyometri tekniği araştırmacılar açısından 
oldukça önemli bir araçtır.

Bibliyometrik ağların analizinde kullanılmak üzere üretilen WoS veri tabanı bir alanda öne çıkan 
yayınları, konuları, konu başlığı, anahtar kelimeler, yayınlandıkları ülkeleri, yayın tarihleri gibi verileri 
analiz etmek için kullanılır.

Çalışma için Web of Science, Ulakbim ve YÖK Tez Merkezi veritabanlarında 2000-2022 yılları 
arasında yayınlanan 782 yayın çalışmanın yayın havuzunu oluşturmuştur. Daha sonra söz konusu 
yayınların bibliyometrik özellikleri çeşitli analizlerle incelenmiştir. Bu makale, vergi politikalarının 
makroekonomik etkilerini inceleyen yayınların mevcut durumlarını nicelik ve nitelik olarak tespit etmek 
amacıyla ele alınmıştır.
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5.BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

Çalışma için öncelikle Web of Science (WoS) veri tabanında “macroeconomic effects of taxes” 
(vergilerin makroekonomik etkileri) başlık kategorisinde arama yapılarak 2000-2022 yılları arasında 
toplam 767 yayın elde edilmiştir.

Tablo 1
WoS Veri Tabanındaki Yayın Havuzunun Veri Tabanlarına Göre Dağılımı

Veri Tabanı Yayın Sayısı Yüzde (%)
Web of Science 767 %98,08
Ulakbim 5 %0,65
YÖK Ulusal Tez Merkezi 10 %1,30
Toplam 782 %100

Tablo 1 incelendiğinde, veri tabanlarında yapılan aramalardan elde edilen 982 yayından 767 tanesi Web 
of Science,  5 tanesi Ulakbim,  10 tanesi ise YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından derlenmiştir. WOS 
kapsamında incelenen 767 çalışmanın 2000-2022 yılları arasındaki dağılımı Tablo 2’de gösterildiği 
gibidir.

Tablo 2
WOS Veri Tabanındaki Yayınların Yıllara Göre Dağılımı

Yayın Yılı Yayın Sayısı Yüzde (%) Yayın Yılı Yayın Sayısı Yüzde (%)
2000 12 %1,56 2012 21 %2,73
2001 8 %1,04 2013 34 %4,43
2002 9 %1,17 2014 41 %5,34
2003 10 %1,30 2015 47 %6,12
2004 10 %1,30 2016 41 %5,34
2005 17 %2,21 2017 39 %5,08
2006 17 %2,21 2018 71 %9,25
2007 16 %2,08 2019 68 %8,86
2008 15 %1,95 2020 71 %9,25
2009 22 %2,86 2021 77 %10,03
2010 27 %3,52 2022 58 %7,56
2011 36 %4,69 Toplam 767 %100

Tablo 2 incelendiğinde, çalışma kapsamında yapılan analiz sonucunda 76 farklı ülkenin yayın havuzuna 
en az 1 en fazla 196 eserle katkı sağladıkları tespit edilmiştir. ABD’nin yayın havuzuna katkıda bir 
üstünlük sağladığı görülmektedir. ABD 226 yayınla, toplam yayınların %29,46’sına katkı sağlamıştır. 
ABD’yi 73 yayınla İngiltere, 72 yayınla Almanya ve 52 yayınla İtalya takip etmektedir.
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Tablo 3
WoS Veri Tabanındaki Yayınların Ülkelere Göre Dağılımı

Sıra Ülke Yayın 
Sayısı Sıra Ülke Yayın 

Sayısı Sıra Ülke Yayın 
Sayısı

1 A.B.D. 196 27 Ukrayna 9 53 Cezayir 2
2 İngiltere 73 28 Litvanya 9 54 Bulgaristan 2
3 Almanya 72 29 İrlanda 8 55 Şili 2
4 İtalya 52 30 Slovenya 8 56 Bangladeş 2
5 Çin 45 31 İsveç 8 57 Bosna Hersek 2
6 İspanya 42 32 Hırvatistan 7 58 Kıbrıs 2
7 Fransa 42 33 Meksika 7 59 Singapur 2
8 Avustralya 37 34 Norveç 7 60 Ekvador 2
9 Japonya 22 35 Kolombiya 6 61 Estonya 2
10 Slovakya 22 36 Brezilya 6 62 Uganda 2
11 Çek Cumhuriyeti 21 37 Danimarka 6 63 Azerbaycan 1
12 Avusturya 20 38 Suudi Arabistan 6 64 Etiyopya 1
13 Kanada 20 39 Tayland 6 65 Belarus 1
14 Hollanda 20 40 Güney Afrika 6 66 İzlanda 1
15 Yunanistan 20 41 Vietnam 5 67 Endonezya 1
16 Belçika 18 42 Malezya 5 68 Kazakistan 1
17 Tayvan 17 43 Nijerya 5 69 Lesoto 1
18 Hindi 16 44 Pakistan 4 70 Makedonya 1
19 Romanya 15 45 Sırbistan 4 71 Lübnan 1
20 Rusya 15 46 Filipinler 4 72 Lesoto 1
21 Hindistan 13 47 Gana 3 73 Makedonya 1
22 Polonya 13 48 Finlandiya 3 74 Tunus 1
23 İskoçya 13 49 Arjantin 3 75 Galler 1
24 İsviçre 13 50 Lüksemburg 3 76 Arap Emirlikleri 1
25 Güney Kore 10 51 Şili 3
26 Portekiz 10 52 Estonya 3

WOS veri tabanında incelenen 767 yayından 863 tanesi İngilizce, 16 tanesi İspanyolca, 15 Rusça, 6 tanesi 

Fransızca ve 4 tanesi Türkçe dillerinde yazılmıştır. WoS veri tabanındaki yayınların %94,66’sının İngilizce 

olması uluslararası literatürde İngilizce’nin hâkimiyetini göstermektedir.
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Tablo 4
Tablo Yayınların Dillere Göre Dağılımı

Veri Tabanı Yayın Sayısı Yüzde (%)
İngilizce 731 %95,30
İspanyolca 10 %1,30
Rusca 7 %0,91
Fransızca 4 %0,52
Türkçe 4 %0,52
Slovakya 3 %0,39
Hırvat 1 %0,13
Portekizce 1 %0,13
Çek 1 %0,13
Almanca 1 %0,13
İtalyanca 1 %0,13
Lehçe 1 %0,13
Ukrayna 1 %0,13
Toplam 767 %100

WOS veri tabanında vergilerin makroekonomik etkilerini inceleyen yayınların araştırma alanları 
incelendiğinde ekonomi ile ilişkilendirilebilen konu başlıkları Tablo 5’da verilmiştir.

Tablo 5
WOS Veri Tabanındaki Yayınların Araştırma Alanlarına Göre Dağılımı

Araştırma Alanları Yayın Sayısı
Ekonomi 656
İş Finansı 122
İşletme 52
Yönetim 52
Kamu Yönetimi 16
Politika Bilimi 9
Yöneylem Afraştırması Yönetim Bilimi 7
Uluslararası İlişkiler 6
Yasa 5

Tablo 5 incelendiğinde, toplam yayınların %85,52’sinin ekonomi alanında yer adığı tespit edilmiştir. 
WOS vire tabanında vergilerin makroekonomik etkilerini inceleyen yayınların toplam atıf sayısı 8.574 
yıllık ortalama ise 389,73’dür.
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Şekil 1
Yıllar İtibariyler Atıf Sayıları Grafiği 

En çok atıf alan yayınlar incelendiğinde toplam atıf sayısına göre ilk 10 yayınların ismi, aldıkları atıf 
sayısı ve yıllık ortalama atıf sayıları Tablo 6’de gösterilmiştir.

Tablo 6
 WoS Veri Tabanında En Çok Atıf Alan Makaleler

Makale Adı Toplam Atıf Sayısı 
(*)

Yıllık Ortalama Atıf 
Sayısı (*)

The macroeconomic effects of tax changes: estimates based 
on a new measure of fiscal shocks 634 48,77

Ultimate ownership, income management, and legal and 
extra-legal institutions 282 14,84

Macroeconomic effects from government purchases and taxes 260 21,67

Simulating fundamental tax reform in the United States 184 8,36

Fiscal deficits and inflation 120 6,67

Understanding the aggregate effects of anticipated and 
unanticipated tax policy shocks 73 6,08

Who owns the wealth in tax havens? Macro evidence and 
implica-tions for global inequality 69 13,8

Implications of the globalization of the banking sector: The 
Latin American experience 57 2,48

Ulakbim (TRDizin) veri tabanında “vergilerin makroekonomik etkileri” olarak birlikte arama yapılmış 
ve toplam 5 yayın elde edilmiştir. 
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Tablo 7
Ulakbim Veri Tabanına Göre Yayınların Yıllara Göre Dağılımı

Yayın Yılı Yayın Sayısı Yüzde (%)
2010 1 %20
2018 1 %20
2019 1 %20
2020 1 %20
2021 1 %20

Toplam 5 %100

YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında “vergilerin ekonomik büyümeye etkisi”, “vergilerin 
makroekonomik etkileri”, “vergilerin tasarruflara etkisi” ve “vergilerin gelir dağılımına etkisi” olarak 
arama yapılmış ve 2000 yılından 2022 yılına kadar 10 yayın bulunmuştur.

Tablo 8
Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanına Göre Yayınların Yıllara Göre Dağılımı

Yayın Yılı Yayın Sayısı Yüzde (%)
2001 1 %10
2006 1 %10
2014 1 %10
2018 1 %10
2019 1 %10
2020 2 %20
2021 1 %10
2022 2 %20

Toplam 10 %100

Tablo 9
ULAKBİM Veri Tabanında En Fazla Atıf Alan Makaleler

Makale Adı Toplam
Atıf Sayısı

Vergilerin Makroekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir 
Literatür İncelemesi 3

Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Ekonomik Aktiviteler Üzerindeki Simetrik ve 
Asimetrik Etkileri 5

Uygulamada düz oranlı gelir vergilerinin ekonomik etkileri 1

Ulakbim veri tabanında incelenen yayınlar arasında atıf alan makaleler Şaşmaz ve Yayla 3 atıf, 
Karamelikli 5 atıf ve Vural 1 atıf almıştır.
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6. SONUÇ
Kamu hizmetlerinin sürekli ve düzenli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayan en önemli gelir kaynağı 
vergilerdir. Bunun yanı sıra vergiler sadece mali nitelikte olmayıp aynı zamanda devletin sosyal yaşamı 
düzenlemesine de katkı sağlamaktadır ((Kızılot ve Durmus, 2001:161). Bu nedenle vergi politikaları 
tasarrufları, yatırımları, geliri, dış ticareti, enflasyonu, iş gücü arzını ve ekonomik büyüme üzerinde 
oldukça fazla etkisi olmaktadır.

Ekonomik büyüme ve kalkınma ile gelir dağılımı üzerinde vergi türüne göre vergilerin etkisinin 
değişiklik gösterdiği (genellikle dolaysız vergilerin olumlu etkisinin olduğu) tasarruf, yatırım ve 
istihdam ile vergilerin genellikle ters orantılı ilişkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda 
ülkelerin ekonomik konjonktüre uygun olarak vergi sistemlerini belirlemeleri ve vergi politikalarını 
planlı-programlı ve doğru şekilde uygulamaları halinde vergilerin makroekonomik değişkenler üzerinde 
daha iyi sonuçlara neden olacağı söylenebilir (Şaşmaz ve Yala 2019:325).

2000-2022 yılları arasında Web of Science, Ulakbim (TRDizin) ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veri 
tabanlarında vergilerin makroekonomik etkileri konusunu ele alan yayınlar incelenmiş ve toplam 862 
yayın bu çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Yapılan inceleme sonucunda elde;

• WOS veri tabanında toplam 767 çalışmaya ulaşılmıştır. 

• ABD’nin 196 eserle akademik çalışmalara en çok katkı sağlayan ülke olduğu tespit edilmiştir. 

• Uluslararası literatürdeki yayınların araştırma alanları incelenmiş ve 862 makaleden 656 
tanesinin ekonomi konusunu ele aldığı tespit edilmiştir. 

• Ayrıca akademik yayınların 731 eseri İngilizce dilinde yazılması bütün yayınlar üzerinde 
baskınlık kurmaktadır.

• Yapılan çalışmalar yıllar itibariyle incelendiğinde adet olarak an fazla çalışma 2021 yılında 
yapılmıştır.

Ulakbim veri tabında toplam yayın sayısı 5 adet ve Ulusal Tez Merkezi veri tabanına ise toplam 10 adet 
akademik yayın bulunmaktadır.
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ÖZET
Dijital dönüşüm tüm dünyada birçok farklı sektörde iş yapma biçimini yıkıcı ve kalıcı biçimde 
değiştirmektedir. Otomotiv sektörü, özellikle elektrikli otonom araçların son yıllarda getirdiği 
ivmeyle bu değişimden en çok etkilenen sektörlerden biridir. Bu çalışmada Çin menşeeli bir 
elektrikli otomobil markasının Türkiye distribütörü özelinde performans pazarlama yaklaşımıyla 
bütüncül bir dönüşüm optimizasyon sistematiği tasarımı yapılmıştır. İnternet sitesi, mobil, çağrı 
merkezi, bayiideki etkleşim ve benzeri tüm temas noktalarını kapsayacak biçimde hem fiziksel 
hem de dijital ziyaretçi etkileşimini uçtan uca içeren bir dönüşüm sistematiği oluşturulmuştur. Bu 
sayede firmanın kısıtlı kaynaklarını hangi müşteri kitlesine, hangi reklam mecrası üzerinden ne tür 
bir değer önerisiyle kanalize etmesi gerektiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışma sonucu 
genel dönüşüm ortanı %94,5 oranında artmıştır. Yapılan analiz ve optimizasyon çalışmasıyla daha 
değerli müşterilerin tam olarak hangi kaynaktan geldiği ilişkilendirme modeli ile saptanmaya 
çalışılmıştır. Çalışma sonunda elektrikli otomobil hedef müşteri kitlesiyle ilgili içgörüler elde 
edilmiştir. Buna göre temelde yakıt maliyeti odaklı ve çevreye duyarlı şeklinde öne çıkan 2 tipik 
müşteri kitlesinden çevre duyarlılığı olan kitlenin daha anlamlı ve karlı bir kitle olduğu sonucu 
çıkmıştır. 

ABSTRACT
Digital transformation is changing the way of doing business permamently in many different 
sectors all over the world. The automotive sector is one of the sectors most affected by this 
change, especially with the acceleration brought by autonomous and electric vehicles in recent 
years. In this study, a holistic conversion optimization systematic was adapted with a performance 
marketing approach for Turkish distributor of a Chinese electric vehicle (EV) brand. A system 
has been created that includes both physical and digital visitor interaction end-to-end, covering 
all touch points such as the website, mobile, call center, interaction at the dealership etc. As such 
the company could be able to determine to which customer group it should channel its limited 
resources and with what kind of value proposition through which advertising medium. As a result 
of the study, the overall conversion rate increased by 94.5%. With the analysis and optimization 
study, it became easier to determine from which source the more valuable customers came using 
attribution modeling. At the end of the study, insights about the electric car target customer group 
were obtained. It was concluded that the environmentally sensitive customer persona is a more 
meaningful and profitable among the two typical customer segments.
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1. GİRİŞ 

Dijital pazarlamadaki en güncel pratiklerin uygulanması sonucu harcanan her bir reklam bütçesinin 
müşteri geri dönüşü ve müşteri yaşam boyu değeri boyutunda finansal olarak ne ifade ettiğinin 
ölçüdebildiği performans pazarlama yaklaşımı farklı sektörlerde gittikçe artan oranda kullanılmaktadır. 
Günümüzde geldiği noktada pazarlama, müşteri elde etme ve müşteri yaşam boyu değerini (customer 
lifetime value) maksimize etme boyutunda dijital ve analitik araçların desteğiyle eskisine göre çok 
daha sonuç odaklı olacak biçimde evrilmektedir. Artan rekabet ortamında ancak söz konusu yöntemleri 
etkili biçimde kullanabilen işletmeler hedef müşteri kitleleri nezdinde fark oluşturmayı başarmaktadır.  
Dijitalleşme trendinden elektrikli ve otonom araçlarındaki hızlı yükseliş sayesinde fazlasıyla etkilenen 
otomotiv sektöründe, bu boyutta da dönüşüm gerçekleşmektedir. Müşterileriyle sadece bayileri 
aracılığıyla dolaylı yoldan değil doğrudan etkileşime girme noktasında ajans modeli (agency model) 
gibi yeni stratejiler oluşturan Mercedes ve BMW gibi büyük otomotiv üreticilerinin bu anlamdaki en 
büyük motivasyonlarından biri de analitik ve müşteri zekâsı uygulamalarıyla dijital araçları kullanarak 
müşterilerle ilgili yeni içgörüler elde etmektdir (Wells ve Skeete, 2022; Model, 2022).

Bu çalışma elektrikli otomobil sektöründe Türkiye distribütör markasının farklı dijital mecralarını 
bütünleşik mantıkta birlikte değerlendirerek farklı hedef kitlelerde, farklı iletişim yöntemleriyle, farklı 
değer önerileri ile yapılan dönüşüm için optimizasyon çalışmaları sonucu daha değerli ve daha sadık 
hedef kitlenin hangisi olduğu hangi mecradan geldiği, hangi değer önerisinin karşılık bulduğu sorularına 
cevap bulmayı hedeflemektedir. 

Çalışmanın takip eden bölümlerinde öncelikle elektrikli otomobil sektörünün mevcut durumu, özellikleri 
ve trendleri incelenmektedir. Ardından performans pazarlama ve dönüşüm optimizasyonu kavramları 
incelenmiştir. Sonrasında çalışmada kullanılan güncel dijital pazarlama yöntemleri olan programatik 
reklamcılık, yeniden pazarlama (re-marketing), özel hedef kitle (custom audience) ve benzer (look-alike) 
hedef kitle reklamcılığı kavramları incelenmiştir. Sonraki bölümde araştırmada kullanılan metodoloji, 
iterasyon ve test stratejisi, kullanılan yöntemler, veri havuzları ve pazarlama otomasyon stratejisi 
anlatılmıştır. Ardından sırasıyla çalışmanın bulguları tartışma ve sonuç bölümüne yer verilmiştir.

2. LİTERATÜR TARAMASI  

2.1. Yıkıcı Bir İnovasyon Olarak Elektrikli Otomobiller

Bu bölümde elektrikli otomobil pazarının mevcut durumu ve geleceğini şekillendiren önemli trendler 
incelenmektedir. Öncelikle bu alandaki başlıca oyuncular, mevcut elektrikli otomobil türleri ve pazarın 
büyümesini sağlayan temel faktörler hakkında bilgiler dahil olmak üzere mevcut pazara genel bir bakış 
sunulmaktadır. Elektrikli otomobil pazarında, tamamen elektrikli araçlar (EV), ve hibrit elektrikli araçlar 
(HEV) dahil olmak üzere bir dizi farklı araç türü söz konusudur. Tamamen elektrikli araçlar yalnızca 
elektrikle çalışırken, HEV'ler elektrik ve geleneksel fosil yakıtların bir kombinasyonunu kullanır. Belirli 
bir tüketici için doğru elektrikli otomobil türü, onların özel ihtiyaçlarına ve tercihlerine bağlıdır. 
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2.1.1. Kent Markalaşması

Elektrikli otomobil pazarının büyümesinde belli başlı bazı temel faktörler belirleyici rol oynamaktadır. 
Elektrikli otomobil pazarının büyümesini sağlayan temel faktörlerden ilki, iklim değişikliği ve daha 
sürdürülebilir ulaşım seçeneklerine duyulan ihtiyaç konusunda toplum genelinde artan endişedir 
(Wellings ve Coles, 2021). Ulaşımdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının zararlı etkilerine ilişkin 
farkındalık artmaya devam ettikçe, giderek daha fazla sayıda tüketici karbon ayak izlerini azaltmanın 
yollarını aranmaktadır (Davies ve diğerleri, 2016). Elektrikli otomobiller, geleneksel fosil yakıtla çalışan 
araçlara göre daha temiz ve daha sürdürülebilir bir alternatif sunmaktadır (Bloomberg, 2021; Scott, 2021). 
Tüketiciler çevreye daha duyarlı hale geldikçe popülerliklerinin artmaya devam etmesi beklenmektedir. 
Çevreyle ilgili endişelere ek olarak, elektrikli otomobil pazarının büyümesi teknolojideki ilerlemeler ve 
devlet teşviklerinin mevcudiyeti tarafından da yönlendiriliyor. Pil teknolojisindeki gelişmeler, elektrikli 
otomobilleri daha verimli hale getirmiştir. Bu sayede elektrikli otomobiller, menzillerini artırarak 
birçok tüketici için daha pratik ve uygun bir seçenek haline gelmiştir. Buna ek olarak, vergi kredileri ve 
indirimler gibi devlet teşvikleri, elektrikli otomobilleri daha uygun fiyatlı hale getirmiştir. Sonuç olarak 
daha fazla tüketici elektrikli araç satın almaya teşvik edilmiştir.

Elektrikli otomobillerin büyümesini sağlayan bir diğer önemli faktör, teknolojinin azalan maliyetidir. 
Giderek daha fazla üretici pazara girdikçe ve teknoloji daha da geliştikçe, elektrikli otomobillerin 
maliyeti sürekli olarak düşmektedir. Bu, onları daha uygun fiyatlı ve daha geniş bir tüketici yelpazesi 
için erişilebilir hale getirerek popülerliklerinde bir artışa yol açmıştır.  Bu faktörlere ek olarak, devlet 
teşvikleri ve düzenlemeleri de elektrikli otomobillerin büyümesinde rol oynamaktadır (Davies ve diğerleri, 
2016). Dünyanın dört bir yanındaki birçok hükümet, tüketicileri elektrikli otomobillere geçmeye teşvik 
etmek için vergi indirimleri ve indirimler gibi teşvikler sunmaktadır. Aynı zamanda, daha katı emisyon 
düzenlemeleri, üreticilerin geleneksel benzinle çalışan araçlar üretmesini zorlaştırmaktadır. Bu durum 
elektrikli otomobillere adaptasyon hızını daha da artırmaktadır.

Elektrikli otomobillerin büyümesi birçok fırsat sunarken, aynı zamanda bir dizi zorluğu da beraberinde 
getiriyor. En önemli sorunlardan biri de altyapı sorunudur. Elektrikli otomobillerin tüketiciler için 
uygun bir seçenek haline gelmesi için, insanların araçlarını kolayca şarj edebilecekleri yaygın bir şarj 
istasyonları ağı olması gerekmektedir. Bu, hükümetler ve diğer paydaşlar için sağlaması zor olabilecek 
önemli altyapı yatırımları gerektirmektedir.  Elektrikli otomobillerin büyümesinin karşı karşıya olduğu 
bir başka zorluk da pil teknolojisi sorunudur. Teknoloji son yıllarda önemli ölçüde gelişirken, Elektrikli 
otomobiller benzinle çalışan araçlara kıyasla hala sınırlı bir menzile sahip. Bu, ücretsiz olarak mahsur 
kalmaktan endişe duyan bazı tüketiciler için caydırıcı olabilir.

Bu zorluklara rağmen, elektrikli otomobil pazarının büyümesi birçok fırsatı da beraberinde getirmektedir. 
Giderek daha fazla tüketici elektrikli otomobilleri benimserken, şarj istasyonları ve bakımı gibi ilgili ürün 
ve hizmetlere yönelik artan bir talep olacaktır. Bu, yeni iş fırsatları yaratacak ve ekonomik büyümeyi 
teşvik edecektir. Ek olarak, elektrikli otomobillere geçiş, fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmaya 
yardımcı olacak ve daha temiz ve daha sürdürülebilir bir geleceğe yol açacaktır. Genel olarak, elektrikli 
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otomobil pazarının büyümesini yönlendiren temel faktörler, çevre konusunda artan endişe, teknolojinin 
azalan maliyeti ve hükümet teşvikleri ve düzenlemeleridir. Aşılması gereken zorluklar olsa da elektrikli 
otomobillerin büyümesi birçok fırsat sunuyor ve daha sürdürülebilir bir gelecek için çok önemli bir 
adımdır.

2.2. Türkiye Elektrikli Otomobil Pazarı

Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarı, bir dizi faktörün etkisiyle son yıllarda önemli bir büyüme 
kaydetmiştir. Bu büyümenin ana itici güçlerinden biri, fosil yakıtların çevresel etkilerine yönelik artan 
endişe ve daha sürdürülebilir ulaşım biçimlerine geçiş ihtiyacıdır. Elektrikli otomobiller sıfır emisyon 
üretmektedir. Bu da onları geleneksel benzinle çalışan araçlara kıyasla çok daha temiz ve çevre dostu 
bir seçenek haline getirmektedir. 

Buna ek olarak, Türkiye’de hükumet elektrikli otomobillerin daha hızlı benimsenmesini desteklemek 
için çeşitli teşvikleri devreye almıştır. Bunlar, tüketiciler için vergi indirimleri ve diğer teşviklerin 
yanı sıra elektrikli otomobillerin üretimini ve satışını teşvik eden düzenlemeleri içermektedir. Bu, 
elektrikli otomobilleri tüketiciler için daha uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirmeye yardımcı olmuş 
ve popülerliklerinde bir artışa yol açmıştır. Bu faktörlerin bir sonucu olarak, Türkiye'deki elektrikli 
otomobil pazarı önemli bir büyüme yaşamıştır. Bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi 
beklenmektedir.

Şekil 1

Türkiye’de Satılan Elektrikli Otomobillerin Satılan Tüm Otomobiller İçindeki Payı

Kaynak: Mobilite Araçları ve Teknolojileri Yol Haritası (2022).
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2.2.2. Türkiye’de Elektrikli Otomobil Pazarının Geleceği

2025 yılında yıllık elektrikli araç satışının 180.000 adet olacağı öngörülmektedir. 2030'da yıllık 
elektrikli araç satışı 580.000 adet ve stok bir milyondan fazla elektrikli araç olacaktır (Mobilite Araçları 
ve Teknolojileri Yol Haritası, 2022). 2030 yılına kadar Türkiye'nin toplam araç stokunun %10'unu temsil 
eden 2,5 milyonun üzerine ulaşacak olan Türkiye'nin toplam elektrikli araç stoğu, aynı yıl içinde pilli ve 
plug-in hibrit elektrikli araç satışları tüm araç satışlarının %55'ine ulaşması öngörülmektedir (Ulaştırma 
sektörü Dönüşümü Raporu, 2019).

2.3. Performans Pazarlama

Dijital pazarlama faaliyetleri kapsamında performans pazarlama, bir markanın hedef kitlesine ulaşmak 
için kullandığı reklam ve pazarlama faaliyetlerinin performansını ölçme, değerlendirme ve iyileştirme 
sürecidir (Kamps, & Schetter, 2018). Bu pazarlama yaklaşımı, verileri kullanan bir yaklaşımdır ve 
kampanyaları optimize etmek ve ölçülebilir sonuçlar elde etmek için izleme ve analitik teknikleri 
kullanmaktadır. Performans pazarlaması, online reklamın erken dönemlerine dayanmaktadır, ancak bu 
dönemde reklam verenler, gösterimler yerine tıklama ücreti ödemeye başlamışlardır (Eisinger, T., & 
Rabe, 2010). Bu değişim, ölçülebilir sonuçlara odaklanma ve kampanyaları optimize etmek için veri 
kullanımının başlangıcını işaret etmiştir. Günümüzde geldiği noktada performans pazarlaması, harcanan 
her kuruş pazarlama bütçesinin geri dönüşünün ne oranda olduğunu gösterir bir seviyeye gelmiştir. 
Performans pazarlaması, arama motoru pazarlaması, affliate pazarlama ve sosyal medya reklamı gibi 
geniş bir taktik yelpazesini kapsar. Bu taktikler, satış veya müşteri adedine odaklanmaları ve kampanyaları 
optimize etmek ve sonuçlar elde etmek için izleme ve analitik yöntemleri kullanmayı ifade etmektedir. 

Performans pazarlaması kapsamında tipik bir uygulama süreci, markaların hedef kitleye ulaşmak için 
kullandıkları reklam ve pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini ölçmeyi, bu faaliyetlerden elde edilen 
sonuçları değerlendirmeyi ve bu sonuçları iyileştirmeyi amaçlar. Performans pazarlamada, ROI (Return 
on Investment - Yatırımın Geri Dönüşü) mantığı önemlidir. Bu mantık, markaların yaptıkları reklam 
ve pazarlama faaliyetlerinin getirilerini ölçmeyi ve bu getirileri yatırım tutarlarıyla karşılaştırmayı 
amaçlar. Böylece, markalar yaptıkları reklam ve pazarlama faaliyetlerinden elde ettikleri geri dönüşü 
değerlendirerek bu faaliyetlerin etkinliğini ölçebilirler. 

Performans pazarlamada, ROI mantığıyla pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek için çeşitli 
yöntemler kullanılabilir. Örneğin, markalar reklam ve pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini takip edebilir 
ve bu faaliyetlerden elde ettikleri geri dönüşü karşılaştırabilirler. Böylece, markalar hangi reklam ve 
pazarlama faaliyetlerinin en etkili olduğunu anlayabilir ve bu faaliyetleri teşvik edebilirler. Ayrıca, 
markalar pazarlama faaliyetlerinden elde ettikleri geri dönüşü, yatırım tutarlarıyla karşılaştırarak ROI 
oranları hesaplayabilirler. Böylece, markalar hangi pazarlama faaliyetlerinin en yüksek ROI oranına 
sahip olduğunu anlayabilir. Söz konusu pazarlama faaliyetleri süreçte lead oluşturma ve yönetme 
(nurturing) esasına göre yönetilmelidir.
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2.3.1. Potansiyel Müşteri (Lead) Oluşturma ve Takibi

Lead oluşturma, potansiyel müşterilerin belirlenmesi ve bu müşterilerin ilgilerinin tespit edilmesi 
sürecidir. Bu aşamada, müşterilerin ihtiyaçları ve beklentileri belirlenir, böylece daha sonra satış sürecine 
dahil edilebilirler. Bulut tabanlı bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) sistemi kullanıldığında lead takibi 
ve satış süreçlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi daha kolay mümkün olur. Bulut bilişim, pazarlama 
operasyonlarının otomasyonu için idealdir. Bu teknoloji sayesinde, CRM, analitik, çağrı merkezi ve 
eposta gibi araçları kolaylıkla bir araya getirerek, pazarlama çalışmalarınızı daha verimli hale getirmek 
mümkündür.

2.3.2. Performans Pazarlamada Dönüşüm Optimizasyonu

Dönüşüm optimizasyonu, dijital pazarlamada bir web sitesi veya uygulamanın kullanıcı davranışını 
izleyerek, dönüşüm oranlarını artırmak için yapılan değişiklikleri ve uyarlamaları içerir (Brinker, 
2016). Bu, satış sayfalarının tasarımını değiştirmek, çağrı eylem butonlarının yerini değiştirmek veya 
bir formun doldurulma zorunluluğunu azaltmak gibi çalışmaları içerebilir. Dönüşüm optimizasyonu, 
performans pazarlaması açısından önemlidir, çünkü kampanyaların başarısını ölçmek için kullanılan 
ölçütler genellikle dönüşüm oranlarıdır.

Brinker (2016), dönüşüm optimizasyonunun performans pazarlaması açısından önemini vurgularken, 
özellikle dönüşüm oranlarının ölçülebilir bir sonuç olarak kullanılmasının önemine dikkat çekmektedir. 
Bu, işletmelerin kampanyalarının başarısını ölçmek için kullandıkları bir gösterge olmasının yanı 
sıra, dönüşüm optimizasyonu çalışmalarının etkinliğini de değerlendirmeyi kolaylaştırır. Örneğin, 
dönüşüm optimizasyonu, satış sayfalarının tasarımını ve içeriğini değiştirerek satış oranlarını artırmayı 
hedefleyebilir. 

Bu çalışmada ise dönüşüm optimizasyonunun doğrudan yatırım geri dönüşü (ROI) oranına etki edecek 
şekilde farklı talep oluşturma deneyleri yapmak suretiyle sıradışı dönüşümün hangi mecradan, hangi 
spesifik trafik ya da hedef kitle üzerinden gerçekleştiğine dair çalışma yapılması planlanmıştır.

2.3.3. Satış Tüneli

Sistematik biçimde dönüşüm optimizasyonu yapabilmek için analitik araçlar ile bir satış tüneli 
tanımlanması gerekmektedir. Satış tüneli optimizasyonu satış sürecinin daha etkin bir şekilde 
yönetilmesini sağlamak için yapılır. Bu sayede, satış süreci daha verimli hale getirilebilir ve daha fazla 
satış yapılabilir. Farklı türde iş modelleri için farklı sayıda tünel adımları tanımlanabilir. Birçok iş modeli 
için tipik bir satış tünelinin adımları aşağıdaki şekilde verilmiştir. İngilizce karşılığı olan kelimelerin ilk 
harflerinin kısaltılması olan AARRR metrikleri olarak ifade edilen bu model, beş adımdan oluşmaktadır 
(Maurya, 2012). 
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Müşteri edinimi olarak da ifade edilen müşteri çekme adımı, farklı trafik kaynaklarından gelen 
ziyaretçilerin siteye düşmesi ve hemen çıkmadan kısa bir süreliğine de olsa sitede kalmasını 
amaçlamaktadır. Burada sekme (bounce) kavramı, müşteri siteye girdikten hemen sonra, muhtemelen site 
içeriğinin ilgi çekmemesi nedeniyle, ekranı kapatmasını ifade etmektedir. Bir satış tünelini oluştururken 
analitik araçlar üzerinden her adımı olabildiğince net ve objektif biçimde tanımlamak gerekmektedir. 
Gittikçe daralan tünel yapısında ikinci adım olan aktivasyon adımı, “ilk mutlu müşteri deneyimi” olarak 
özetlenebilir (McClure, 2007). 

Şekil 2 

Satış Tüneli Yapısı

Kaynak: Ertemel (2021).

Sonraki adım, müşterinin elde tutulma adımıdır. Örneğin, bir ürünü sipariş eden bir müşteri, ürünü 
deneyimlediğinde gerçekten memnun olmuşsa tekrar aynı ürünü alır. Bu gösterge aynı zamanda firmanın 
müşteri temsilcilerinin gelen çağrılarda olası problemleri nasıl çözdüğü, teslimat ve geri iade süreçlerinde 
müşteri memnuniyetini engelleyici bir sorun yaşanıp yaşanmadığı gibi unsurları da kapsaması açısından 
önemlidir. Satış tünelindeki dördüncü adım, gelir elde edilmesi adımıdır. Gelen müşteriler sadık olsa da 
sonuçta kârlı değilse, bu durum işletme için anlamlı değildir. 

Beşinci ve son adım olan referans olma adımı, işletmenin mevcut müşterilerinin ürün ve hizmetlerden 
ne oranda memnun olduğunu ve işletmeyi çevresine kendiliğinden tavsiye edip etmediğini ölçer. Bunu 
ölçmenin uygulamada en sık kullanılan ve en basit yolu, Net Tavsiye Skoru (Net Promoter Score) 
ölçeğidir. 

Bu aşamalar farklı iş modelleri için bir iki adım eksik ya da bir iki adım fazla olabilir. Önemli olan iş 
modeli kurgusuna en uygun satış tünelini oluşturmaktır. Satış tünelindeki genel dönüşüm oranlarını 

Ertemel, A.V., & Çoktuğ, C. C., & Ertemel, S. / Otomotiv Sektöründe Performans Pazarlama 
Yaklaşımıyla Uçtan Uca Dönüşüm Optimizasyonu Üzerine Bir Uygulama



137

saptamak tek başına yeterli değildir. Asıl önemli olan, farklı filtreler tanımlayıp her bir kurguda satış 
tünelindeki dönüşüm oranlarının nasıl değiştiğini tespit etmek ve sıradışı biçimde yüksek oranda 
dönüşümün hangi kurguda yakalanabileceğini tespit edebilmektir. Yukarıda sözü edilen türdeki yeni 
nesil analitik araçlarda, satış tüneli tanımlandıktan sonra farklı dikeyler tanımlayarak bu deneyleri 
gerçekleştirmek zor değildir. Bu araçlar sayesinde Google Analytics hizmetindeki gibi anonim trafik 
yerine müşteriyi bireysel boyutta tanımlayacak ölçüde davranış analizi, sadakat oranı ve yaşam boyu 
değeri ölçümü yapılabilmektedir. 

Instagram, Facebook, AdWords ve benzeri platformların reklam yönetim panelinde ziyaretçileri çok 
farklı filtre çeşitlerine göre ayrıştırarak; verilecek reklamı sadece belli özellikteki kişilerin görmesi 
sağlanabilir. 

Talep Oluşturma Deneyleri Tasarımı

Talep oluşturma deneyleri, potansiyel müşterileri satış hunisi aracılığıyla yönlendirmek için bir ürün 
veya hizmete ilgi oluşturma sürecini ifade eder. Dijital bağlamda, e-posta pazarlaması, sosyal medya 
reklamcılığı ve arama motoru pazarlaması gibi çeşitli kanallar aracılığıyla talep oluşturma deneyleri 
yapılabilir. Bu deneyler, ihtiyaçlarını ve tercihlerini daha iyi anlamak için belirli mikro segmentleri 
veya daha büyük bir hedef kitle içindeki daha küçük grupları da hedefleyebilir (Schultz ve diğerleri, 
2013). A/B testi, bir e-postanın konu satırı, bir açılış sayfasının tasarımı ve bir reklamın mesajlaşması 
dahil olmak üzere talep oluşturma kampanyasının çeşitli öğelerini optimize etmek için kullanılabilir. 
Pazarlamacılar, bu öğelerin iki farklı versiyonunun performansını karşılaştırarak, talep oluşturmada 
hangisinin daha etkili olduğunu belirleyebilir.

Analitik yazılım araçları, işletmenin web sitesinden akan veriyi analiz ederek, satış tanımlanmış olan satış 
tünelindeki dönüşüm oranlarını otomatik olarak hesaplamaktadır. Satış tünelinde dönüşüm optimizasyonu 
yapmak için, çevrimiçi trafik farklı şekillerde gruplandırılarak farklı etiketler oluşturulabilir. 

Gruplandırırken müşterilerin; farklı zaman aralıklarında kazanılmalarına göre (kohort analizi), farklı 
coğrafi bölgelerden gelmelerine göre (şehirler bazında vb.), farklı pazarlama kanallarından elde 
edilmelerine göre, farklı pazarlama kampanyalarıyla elde edilmelerine göre ve iIlk satın almasını 
belli bir ürün kategorisinden almalarına göre işletme için anlamlı olabilecek farklı segmentlere ayrılıp 
satış tünelindeki davranış karakteristiği incelenebilir, kârlılık ve sadakat oranlarıyla ilgili yeni keşifler 
yapılabilir. Bu içgörüyle işletmeler, bir sonraki adımda daha fazla kaynak ve eforu ne yönde harcayacağına 
verilere dayanarak karar verebilir. Sonuç olarak daha fazla değerin kaynağını tespit edebilmek ve bu 
sayede “akıllı müşteri edinmek” temel amaç olmalıdır. 

2.3.4. Programatik Reklamcılık

Dijital reklamcılıkta en güncel trend olan programatik reklamcılık, işletmenin pazarlama bütçesini çok 
etkin ve ölçülebilir biçimde yönetmesine imkân vermektedir (Ertemel, 2021). Programatik 
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reklamcılıkta örneğin potansiyel bir müşteri bilgisayarında bir web sitesini açtığı anda gördüğü reklam 
alanı, milisaniyeler içerisinde reklam verenlerden o spesifik kişi için verilen tekliflerden en yüksek 
olanı tarafından doldurulur. Bu noktada o ziyaretçiyi farklı reklam verenler daha farklı genişliklerde, 
farklı hedef kitlelerin birer üyesi olarak tanımladığı için; her bir reklam verenin teklif ettiği ücret 
birbirinden farklıdır. Örneğin ilgili kişinin elektrikli otomobillerle ilgili geçmişte arama yaptığı, hatta 
web sitesinde fiyat karşılaştırma sayfasında anlamlı bir süre geçirdiği gibi bilgilere dayalı olarak ilgili 
reklam veren daha yüksek bir fiyat vermeyi göze alabilir. Programatik reklamcılık, A/B testleriyle 
birlikte kullanıldığında çok daha ileri seviye bir kişiselleştirmeye imkân verir. Bu çalışmada elektrikli 
otomobil kullanıcı kitlesi anlamında temelde iki farklı kitle tespit edilmiştir. Birinci kullanıcı kitlesi 
çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik konusunda hassasiyeti olduğu için elektrikli otomobili tercih eden 
kullanıcılardan oluşmaktadır. İkinci kullanıcı kitlesi geleneksel akaryakıt masraflarının çok yükselmesi 
karşısında daha uygun maliyetli yakıt tüketimi arayışında olan müşterilerden oluşmaktadır. Programatik 
reklamcılık ve A/B testlerini bir arada kullanmak suretiyle bu iki hassasiyeti ayrı ayrı ön plana çıkaran 
banner reklamları gösterip ziyaretçinin bu görsellerden hangisine tıkladığına bağlı olarak o yönde takip 
eden reklamları özelleştirip kişiselleştirmek amaçlanmaktadır. Sonuç olarak programatik reklamcılıkta 
işletmeler müşterilerini ne oranda tanıyıp profillerse o oranda iyi sonuçlar elde edecektir. İyi bir 
profilleme sonucu gösterilen reklam içeriği de tam kişiselleştirilmiş bir reklam olacağı için tüketici 
tarafından reklamdan çok katma değerli bir içerik olarak algılanacaktır (Benbanaste, 2016).

2.3.5. Yeniden Pazarlama (Re-Marketing)

Yeniden pazarlama, işletmenin kendi sitesini daha önce ziyaret edip belli ürünleri incelemiş müşterilerini 
hedefleyip bu müşterileriyle tekrar iletişime geçmek için uyguladığı bir satış ve reklam stratejisidir. 
Örneğin bir web sitesini inceleyen bir ziyaretçi, pazarlama teknolojileri sayesinde etiketlenmektedir. 
Bu süreçte hangi kullanıcının hangi ürünle ilgilendiği bilgisi eşleştirilmektedir. Etiketlenen kullanıcılar 
farklı siteleri ziyaret ettiğinde, ilgilendikleri söz konusu ürünler yeniden pazarlama sayesinde reklam 
olarak gösterilebilmektedir. 

Arama motorunda işletmenin sitesini daha önce ziyaret eden herkese belli anahtar kelimeleri 
arattıklarında yeniden pazarlama yapılabileceği gibi belli ürünleri görüntüleyenlere de site yeniden 
pazarlaması yapılabilir. 

Yeniden pazarlamada en küçük hacme sahip olmakla birlikte en değerli segment, sepetine ürün koyup 
henüz satın alma yapmayanlardır. Sadece bu kitlenin görüntülemesi için yeniden pazarlama kampanyası 
yapılabilir. İstatistikler; genel olarak alışveriş sepetini tamamlamayanların geri dönüp siparişini 
tamamlama oranı %8 civarındayken, yeniden pazarlama faaliyetleri uygulandığında bu oranın %26’ya 
çıktığını göstermektedir (Marketing Schools, 2020). 

Yeniden pazarlama, Google reklam araçlarında kullanılabildiği gibi sosyal medya platformlarının 
çoğunda da bir seçenek olarak sunulmaktadır.

Ertemel, A.V., & Çoktuğ, C. C., & Ertemel, S. / Otomotiv Sektöründe Performans Pazarlama 
Yaklaşımıyla Uçtan Uca Dönüşüm Optimizasyonu Üzerine Bir Uygulama



139 

2.3.6. Özel Hedef Kitle (Custom Audience) Reklam

İşletmenin zaten elinde olan, mevcut müşterilerine ait e-posta adres listesi ya da GSM iletişim bilgisi, 
izinli olması kaydıyla, Google AdWords ve birçok sosyal medya platformlarının reklam yönetim 
panellerindeki özel hedef kitle (custom audience) seçeneği üzerinden yüklenerek sadece mevcut 
kullanıcıların görmesi için reklam yayınlanması mümkündür. 

Bu yöntemle yapılabilecek pazarlama çalışmalarına örnek olarak danışmanlık hizmeti yapan işletmelerin 
müşteri ya da potansiyel müşterileri üzerindeki iletişim çabaları verilebilir. Mevcut müşterilerin sisteme 
özel hedef kitle olarak yüklenmesi sonrası işletme; sadece ilgili kişilerin görebileceği biçimde sunduğu 
danışmanlık hizmetlerini görece küçük bir bütçeyle odaklı ve etkin biçimde duyurabilir. Bu sayede 
işletme, hedef kitlesi farklı mecralarda da olsa kendini hatırlatarak akılda kalmayı sağlayabilir.  

2.3.7. Benzer Hedef Kitle (Look-Alike) Reklam

Djiital pazarlamadaki en güncel ve sık kullanılan tekniklerden biri olan benzer hedef kitle (look-alike) 
reklam tekniği, kullanıcıların birbirine benzerliğinden hareketle verilen reklamlara olumlu tepki vermiş 
kullanıcılarla benzer özelliklerdeki diğer kullanıcılara reklam gösterme prensibine dayanan ve büyük 
ölçekli reklam hedeflemelerinde başarılı bir yöntemdir (Popov vd., 2018).

Benzer hedef kitle tekniğiyle Google, Meta (Facebook, Instagram vd.) ve Linkedin gibi platformlar, 
müşteri ve ziyaretçilerden toplanan özel hedef kitle verisi kendileri ile paylaşıldığında, kitle ile en fazla 
ortak özelliğe sahip profillerden yeni kişi listeleri oluşturup reklamları sadece bu kişilerin görmesini 
sağlamaktadır.

Bu benzer özellikler demografik özelliklere veya ilgi alanlarına göre ilgili platformun algoritması 
tarafından bulunup mevcut müşterilere benzer özelliklerde yeni kullanıcı getirmektedir. Platforma 
yüklenen veya bağlanan kaynaklardan gelen bu hedef kitleler çoğunlukla reklamlara yanıt verme 
ihtimali yüksek kişiler ile bağlantı kurmanın en hızlı ve verimli yolu olmaktadır.

Şekil 3 

Benzer Hedef Kitle Tekniği

Kaynak: Ertemel (2021).
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Benzer hedef kitleleri oluşturmak için dosya yükleme dışında farklı yöntemler de bulunmaktadır. 
Platformların sunduğu bu alternatif modelde web sitesinde, sepete ekleme ya da satın alma gibi işlemlerin 
sayfalarına yerleştirilecek bir piksel kod sayesinde, sadece o sayfanın ziyaretçileri ile benzerlik gösteren 
ve firmayla henüz etkileşime geçmemiş kişiler hedeflenebiliyor. Bu model sayesinde pazarlamacılar 
sadece hedefledikleri dönüşümü gerçekleştirmiş kişilerin benzerlerine reklamlarını göstererek reklam 
yatırımlarını kontrol altında tutabilmektedir. Reklam yatırımı geri dönüşü, müşterinin yaşam boyu 
değeri ile o müşteriyi kazanmanın maliyetinin oranı şeklinde hesaplanabilmektedir.

Şekil 4 

Meta Platformu Üzerinde Benzer Hedef Kitle Oluşturma Ekranı

Kaynak: Meta Business Suite (2022).

Benzer Hedefleme mantığı kullanılarak yapılan kampanyalar da optimize edilebilmektedir. Bu konuda 
en etkili yöntemlerden biri müşteriler içerisindeki en karlı %1’lik dilimi seçip benzerlerini hedeflemek, 
ardından toplam karlılık mantığı ile bu oranı kademeli kadar attırarak farklı reklam grupları oluşturmaktır.
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3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Çalışmada uygulanan performans pazarlama sisteminde iteratif bir yaklaşımla öncelikle test protokolleri 
oluşturulup saptanan Kritik Başarı Faktörleri (KPI’lar) kapsamında farklı reklam içeriği, görselleri 
ve farklı hedef kitleler, kampanyalar vb. değişkenlerin farklı testlerle sınanıp yatırım geri dönüşünün 
hesaplanması suretiyle veri yönelimli bir yaklaşım benimsenmiştir. Çalışmada uçtan uca pazarlama 
operasyonunun otomasyonu ile de mümkün olabilecek tüm süreçlerin otonom hale getirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Uygulama Aşamaları aşağıdaki şekildedir.

1. Test protokollerinin tasarlanması ve ölçüm araçlarının hazırlanması

2. Hedeflerin belirlenmesi

3. Reklam görsel içeriklerinin hazırlanması

4. Veri Havuzlarının Oluşturulması

5. Viral mekanizma ve içeriklerin hazırlanması

6. KPI’ların (kritik başarı faktörlerinin) tespit edilmesi ve her test döngüsünde güncellenmesi

7. Kurgulanan test iterasyonlarının gerçekleştirilmesi

3.1. Test Stratejisi

Çalışmada programatik reklam ve davranışsal pazarlama mantığında Hubspot ve Twilio Segment 
çözümleri kullanılarak test protokolleri oluşturulmuştur. Ziyaretçilerin davranış ve tıklama 
karakteristiğinden hareketle tamamen kişiye ve persona (kimlik bilgisine) özgü olacak biçimde 
kişiselleştirilmiş pazarlama değer önerisi oluşturulması hedeflenmiştir. 

Test sürecinde planlanan adımlar sırasıyla, programatik reklamcılık araçları ile ilk aşamada hedefli 
biçimde potansiyel müşterilere ulaşmak, ulaşılan ilk kitlenin davranışsal analizini yapmak, kitleyi 
iletişim kanalları üzerinden marka ile iletişime geçirmek, satın alma karar akış ve süreçlerini analiz 
ederek daha geniş hedef kitleye ulaşmak ve yeni veriler ışığında iletişim, satın alma ve deneyimi ve 
süreçlerin optimizasyonu ile daha yüksek kitleye ulaşmak şeklindedir.

Yapılan analizler sonucunda elektrikli otomobil kullanıcı kitlesi anlamında temelde iki farklı kitle tespit 
edilmiştir. Birinci kullanıcı kitlesi çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik konusunda hassasiyeti olduğu 
için elektrikli otomobili tercih eden kullanıcılardan oluşmaktadır. İkinci kullanıcı kitlesi geleneksel 
akaryakıt masraflarının çok yükselmesi karşısında daha uygun maliyetli yakıt tüketimi arayışında olan 
müşterilerden oluşmaktadır. Programatik reklamcılık ve A/B testlerini bir arada kullanmak suretiyle bu 
iki hassasiyeti ayrı ayrı ön plana çıkaran banner reklamları gösterip ziyaretçinin bu görsellerden 
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hangisine tıkladığına bağlı olarak o yönde takip eden reklamları özelleştirip kişiselleştirme hedefi 
güdülmüştür.

3.2. Kullanılan Veri Havuzları

Çalışma kapsamında çok farklı mecralardan farklı nitelikte veri kümeleri toplanıp analiz edilmiştir. Bu 
amaçla oluşturulan veri havuzu ve veri kaynakları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Şekil 5 

Kullanılan Veri Havuzları

Kaynak: Yazarlar Tarafından Oluşturulmuştur.

İterasyon operasyonunun planlanması noktasında ayda 4 iterasyondan oluşan test döngüleri halinde 
tasarlanması planlanmıştır. İlk test döngüleri için elde edilen etkileşimle orantılı olarak 2 hafta, sonraki 
test döngüleri için haftalık test protokolleri tasarlanması planlanlanmıştır.

3.3. Hedef Kitleye Dair Detaylı Veri Haritalaması Yapılması

Çalışmada farklı hedef kitlelerine dair farklı talep oluşturma deneyleri tasarlamak suretiyle hangi 
kırınımda daha iyi bir performans dönüşü olduğu tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda cevabı 
aranan sorular aşağıda listelenmiştir.

•   Hangi Kaynaklardan Geldi?

•   Hangi Kaynaktan gelen ne kadar satın alma yapıyor?

•   Hangi reklam metni başarılı oldu?

•   Edinme Başı Maliyet Hangi Kanalda Daha iyi?

•   Reklam yatırım geri dönüşü hangi reklamda daha başarılı?
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•   Hangi reklam görseli daha başarılı sonuç verdi?

•   Hangi influencer takipçileri test sürüşüne katıldı?

•   Hangi sosyal grup ne kadarlık satın alma yaptı?

•   Hangi kitle ne kadar başka kitle getirdi? 

3.4. Hedef Kitleye Dair Detaylı Veri Haritalaması Yapılması

Pazarlama operasyonlarının otomasyonu birçok aşamadan oluşur. Bu çalışmaya öncelikle işletmenin 
pazarlama stratejisini ve hedeflerini doğru bir şekilde belirleyerek başlanır. Daha sonra bu stratejiye 
uygun olarak gerekli bulut bilişim araçları seçilir ve bu araçların birbiriyle nasıl entegre edileceği 
kurgulanır. Ardından söz konusu araçların nasıl kurgulanacağı ve uyum sağlanacağı konusunda bir 
planlama yapılmalıdır. Bu aşamada, pazarlama operasyonlarının otomasyonu için gerekli olan tüm 
işlemler belirlenmeli ve bu işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği ayrıntılı bir şekilde düşünülmelidir. 

Çalışma kapsamında otomasyon stratejisi aşamaları genel hatlarıyla aşağıda listelenmiştir.

• Hedeflemeli programatik reklamcılık çalışması yapılması. Bu amaçla Hubspot ve Twilio 
Segment araçları esas olmak üzere ilgili platformlar üzerinden ilgili kurguların tasarımı, 
uygulaması ve takibi.

• Test ve deney protokollerinin tasarlanması ve uygulanması.

• Dönüşüm hunilerinin tesisi, takibi, analizi ve lead generation odaklı dönüşüm optimizasyonu 
çalışması

• Tüm reklam içeriklerinin banner, video ve görsel içeriklerin hazırlanması ve A/B testi ile 
performans testinin gerçekleştirilmesi

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemi tarafında yapılan araştırma ve analiz sonucunda Hubspot 
CRM çözümü seçilmiştir. Bu seçimde Hubspot çözümünün bulut tabanlı analitik, eposta, sosyal medya 
vb. birçok farklı çözümle hazır entegrayon yapısı olması ve Instagram Hızlı formlar, mesajlaşma /chatbot 
çözümleri dahil web sitesini by-pass eden pratik birçok çözümle de entegre olması etkili olmuştur. Ayrıca 
Hubspot çözümü, satış otomasyonu ve çağrı merkezi otomasyonunu da desteklemesi, programatik 
reklamcılığa izin vermesi ve adwords, meta business suite, eposta vs. tüm farklı kampanyaların bütünleşik 
olarak tek bir yerden takibine de izin vermektedir. Bu yönleriyle çalışmanın pazarlama teknoloji çözümü 
yığınının en merkezi yerine Hubspot çözümü konumlandırılmıştır.

Çalışmanın optimizasyon testi anlamında farklı kampanya ve kitleleri belirlenen (soft-conversion ve 
hard-conversion) dönüşüm hedefleri doğrultusunda birbiriyle yarıştırıp en iyi performans gösteren 

alternatifleri tespit edebilmek için Google Optimize çözümü kullanılmıştır. Analitik altyapıyı 
kurgulamada Google Analytics 4 (GA-4) ve Google Tag Manager çözümleri de kullanılmıştır.
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4. BULGULAR

Çalışmada dönüşüm hunisi takibi ve içgörü (insight) analizi boyutunda Smartlook çözümü kullanılmıştır. 
Smartlook üzerinde oluşturulan sistematik sayesinde ziyaretçi trafiği farklı kırılımlarda analiz edilip 
genel dönüşüm oranları dikkate alındığında en değerli varyant (segment) tespitini sağlamanın yanı sıra 
bireysel bazda ziyaretçilerin tam olarak hangi reklam banner’ına tıkladığı hangi sayfada kaç saniye 
geçirdiği hangi butonlara tıkladığı ve benzeri ne şekilde dönüştüğü ya da dönüşmediği bilgisi noktasal 
olarak tespit edilebilmektedir. Arzu edilen son eylemi gerçekleştirmeyen çıkan ziyaretçiler de ayrı bir 
segment olarak analiz edilerek ‘insight analizi’ özelliği üzerinden ister web üzerinden ister mobil telefon 
üzerinden, ilgili oturum tekrar oynatılmak suretiyle tam olarak menüde hangi aşamada ne yapmaya 
çalışırken ya da yapamadığı için ziyaretçi çıktı gibi sorulara doğru cevaplar alacak biçimde iç görü 
analizi yapılabilmektedir.

Şekil 6

İçgörü Analizi

Kaynak: Yazarlar Tarafından Oluşturulmuştur.

Pazarlama Analitiği satış tüneli optimizasyonu çalışması kapsamında hem çevrim içi hem de çevrim dışı 
davranışı bütüncül biçimde kapsayan iki genel dönüşüm yapısı oluşturulmuştur.

• Dijital Dönüşüm (Soft-Conversion) Oranı: 

Web sitesine farklı şekillerde giren tüm ziyaretçi trafiği üzerinden
a. Test sürüşü formu
b. İletişim formu
c. Ön sipariş formu
d. Yukarıdaki formlardan birini dolduran ziyaretçiler soft-conversion hedefi olarak tespit 

edilmiştir.

i. Yapılan farklı A/B testleri ve dönüşüm optimizasyon çalışmaları sonucunda çalışma 
öncesi %2,9 olan soft-conversion oranı %5,64 oranına çıkarılmıştır.
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Şekil 7 

Satış Hunisi Soft-conversion Dönüşüm Genel Yapısı

Kaynak: Yazarlar Tarafından Oluşturulmuştur.

• Fiziksel Dönüşüm (Hard-Conversion) Oranı: 

Dijital mecrada dönüşümü yapılan ziyaretçilerden test sürüşünü gerçekleştiren, ön sipariş 
veren ve araç alımını başarıyla gerçekleştiren, adlı aşamaları gerçekleştiren kişilerin oranı. 
Çalışmada hem dijital hem fiziksel dönüşüm oranlarını bir araya getirilmek suretiyle nihai 
olarak araç satışıyla sonuçlanan, kısaca gerçekten değeri olan, kitlenin tam olarak hangi 
kampanya, coğrafya, müşteri tipi vb. olduğunun tespit edilmesi suretiyle işletmenin kısıtlı 
bütçe ve kaynaklarının daha fazla sonuç veren taktiğe kanalize edilmesi amaçlanmaktadır.

Şekil 8 

Şehir Bazında Dönüşüm Oranları

Kaynak: Yazarlar Tarafından Oluşturulmuştur.
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Gelen trafiğin farklı kriterlere göre ayrıştırılmış hali Şekil 9’da gösterilmiştir.

Şekil 9 

Farklı Kriterlere Göre Dönüşüm Oranları

Kaynak: Yazarlar Tarafından Oluşturulmuştur.

Şekil 10

CRM Sisteminde Reklam Bazında Dönüşüm Oranı Takibi

Kaynak: Yazarlar Tarafından Oluşturulmuştur.
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Meta, Google Adwords, Youtube vb. farklı mecralarda gerçekleştirilen reklam kampanyalarının 
bütünleşik biçimde müşteri ilişkileri veritabanından takibini gösteren ekran görüntüsü şekil 10’da 
gösterilmiştir. Gelen kanal bazında dönüşüm oranları şekil 11’de gösterilmiştir.

Şekil 11 

CRM Sisteminde Lead’lerin Gelen Kanal Bazında Filtrelenmesi

Kaynak: Yazarlar Tarafından Oluşturulmuştur.

Tipik Müşteri Profili (Persona) Analizi

Çalışma kapsamında işletme ile yapılan müşteri geliştirme görüşmeleri ve müşterilere dair dijital 
mecradaki davranışsal veri analizi sonuçlarına göre temelde 2 farklı müşteri profili tipi tespit edilmiştir.

1. Yakıt Tasarrufu Zihniyetiyle Araç Alan Fiyat Duyarlı Müşteri

Bu kitle, 30 ile 65 yaş aralığında ağırlıklı beyaz yakalı demografideki müşteri profilini temsil 
etmektedir. Söz konusu müşteri tipi özellikle son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma 
ve sert yükseliş sonrası araç yakıt sarfiyatı anlamında içten yanmalı diğer araçlara göre elektrikli 
araçların 10’da 1 oranında yakıt maliyeti olması nedeniyle araç almaya yönelmektedir. 

2. Sürdürülebilirlik ve Çevre Hassasiyeti Olan Müşteri

Söz konusu müşteri kitlesi İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yoğunluklu olarak ikamet 
eden, 30 ila 50 yaş arasındaki C-Seviyesi üst düzey yöneticiler, şirket sahibi ya da kurucu 
ortağı gibi iş insanlarını temsil etmektedir. Bu müşteri kitlesi ilk kitleye göre kanaat önderliği 
kişiliğine daha yatkın bir kişiliği temsil etmekte ve yakıt performansından ziyade çevre ve 
sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyeti üst seviyededir. Söz konusu kitlenin bu duyarlılığı 
bu konuyla ilgili çevresine de mesaj verme kaygısını da içerecek boyuttadır. 
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Bu yönüyle, teknolojinin yayılımı kuramına göre söz konusu kitleyi vizyonerler ve erken benimseyiciler 
olarak adlandırılan toplumun geri kalan kitlelerinde de satın alma davranışını tetikleyebilecek şekilde 
düşünmek gereklidir. Bu içgörüden hareketle markaya bir klüp üyeliği konsepti geliştirip mevcut araç 
sahiplerinin dahil olduğu ve davet usülü işleyen, araç sahiplerinin çevresine markayı tavsiye etmesini 
kolaylaştırıcı mekanizmalar içeren ve araç sahiplerinin vesile olduğu yeni satışlar bazında referans veren 
araç sahibinin çeşitli şekillerde ödüllendirildiği viral pazarlama kampanyaları yapılması önerilmiştir.

Yapılan analizler sonucunda en iyi performans gösteren talep deney sonuçlarının, sürdürülebilirlik ve 
çevre konularında hassasiyeti olan, İstanbul’da ikamet eden ve orta yaş civarındaki tepe yöneticileri 
ve şirket kurucu ortakları olduğu tespit edilmiştir. Bu hedef kitlede dönüşüm oranı %9,4 olarak tespit 
edilmiştir. Söz konusu hedef kitleye yönelik yapılan profilleme çalışmasında Linkedin sosyal medya 
platformunun Sales Navigator çözümü üzerinden doğrudan hedef kitleye yönelik filtreleme yapmak 
suretiyle etkili reklam kampanyası yapılmıştır. 

Talep oluşturma deneyleri tasarımında markanın tipik müşteri persona’sını teşkil eden 30 ila 55 yaş arası 
görece genç yaştaki C-Seviye üst yöneticiler ya da şirket kurucu ortağı konumudaki kişilerin Linkedin 
aracılığıyla çekilip kendilerine özel programatik reklam yapılması planlanmıştır. Bu amaçla Linkedin’in 
profesyonel çözümü olan Linkedin Sales Navigator çözümü kullanılmış ve tamamen hedefli biçimde dar 
kapsamlı bir reklam çalışması yapılmıştır.

Şekil 12

Sales Navigator Filtre Sistemi

Kaynak: Yazarlar Tarafından Oluşturulmuştur.
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Ayrıca profillenen söz konusu ziyaretçilerin iletişim bilgisi alındıktan sonra ‘özel hedef kitle’ 
hedeflemesiyle Google ve Meta platformları üzerinden de hedefleme yapılmıştır. Buna ek olarak ilgili 
kitle sisteme yüklendikten sonra ‘benzer hedef kitle’ reklam özelliği kullanmak suretiyle aynı zihniyet 
ve profil yapısındaki benzer kişilerin de hedeflenmesi ve reklam gösterilmesi mümkün olmuştur.

Yapılan dönüşüm optimizasyon testlerinde her iki müşteri kitlesine de ayrı ayrı değer önerileri göstermek 
suretiyle programatik reklamcılık yöntemi uygulanmış ve her bir kitle için ayrı oluşlturulan değer önerileri 
farklı banner ve adwords varyantlarında gösterilmiştir. Test sonuçlarına göre soft-conversion, diğer bir 
ifadeyle dijital kanallarda gerçekleşen etkileşim dönüşümünde ikinci kitle olan çevreye hassasiyeti ön 
planda olan kitle %6,9’a karşılık %9,4 dönüşüm oranıyla daha iyi dönüşüm performansı göstermiştir. 
Sürece hard-conversion, diğer bir ifadeyle fiziksel temas noktalarındaki (çağrı merkezi, bayi test sürüşü 
ve nihayetinde araç alımı) etkileşim dönüşümü katıldığında ikinci hedef kitle daha da pozitif yönde 
ayrışmış ve toplam bütünleşik dönüşüm oranında %0,7 ye karşılık %1,23’lük dönüşüm oranıyla aynı 
şekilde daha iyi performans gösterdiği görülmüştür.

5. TARTIŞMA VE SONUÇ

Dünyada artan dijitalleşme trendindenin paralelinde otomotiv sektörü de ciddi bir dijitalleşme sürecinden 
geçmektedir. Müşterileriyle sadece bayileri aracılığıyla dolaylı yoldan değil doğrudan etkileşime girme 
noktasında otomotiv firmaları analitik ve müşteri zekâsı uygulamalarından faydalanarak müşterilerle 
ilgili yeni içgörüler elde etmektdir. Bu çalışma elektrikli otomobil sektöründe Türkiye distribütör 
markasının farklı mecraları bütünleşik mantıkta birlikte değerlendirerek farklı hedef kitlelerde, farklı 
iletişim mecraları ile, farklı değer önerileri dönüşüm optimizasyonu yapmak suretiyle performans 
pazarlama çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmayla dijital pazarlama otomasyonu boyutunda çok 
farklı bulut tabanlı çözüm bütünleşik mantıkla birbirine bağlanmak suretiyle CRM sistemi, programatik 
reklamcılık, dönüşüm optimizasyonu, performans pazarlama, viral pazarlama bir arada uygulanmıştır. 
Çalışmanın özgün yönü olan dijital ve fiziksel etkleşim noktalarını uçtan uca kapsayan dönüşüm 
optimizasyonu testlerinde çalışma öncesi %2,9 olan soft-conversion oranı %5,64 oranına çıkarılmıştır. 
Bu rakam %94,5 civarında bir dönüşüm artışını ifade etmektedir. Ayrıca sadece dijital mecradaki 
soft-conversion takibinin de ötesinde olarak bu metrik hard-conversion oranı ile ilişkilendirilir hale 
getirilmiştir. 

Tüm bu çalışmalar kapsamında marka Türkiye genelinde 2022 yılı nisan ayında günde 2 adet test sürüşü 
talebi alan bir marka durumundayken ilerleyen aşamada bu sayı bazı günlerde 450 adet test sürüşü ve 
ön sipariş oranına getirilmiştir.  Markanın bu performansı araç sipariş oranını ciddi oranda etkilemiş 
ve TEHAD (Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği) tarafından yapılan ve vatandaşlarca yapılan 
oylamalarla belirlenen yarışmada Türkiye’de 2022 yılının elektrikli aracı haline gelmiştir. Özetle 
çalışmada kullanılan çözümlerin birbiriyle uyumlu biçimde bağlantılandırması ve hayata geçirilen 
sistematik ile farklı işletmelere örnek vaka teşkil edecek biçimde bir çalışma niteliği taşımaktadır.
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ÖZET
İletişim becerileri, günümüz iş ortamında etkili yönetim ve liderlik için kritik öneme sahiptir. 
Fikirleri, hedefleri ve beklentileri ekip üyelerine açık ve etkili bir şekilde iletme becerisi, başarıya 
ulaşmak ve sonuç elde etmek için çok önemlidir. Etkili iletişim üretkenliğin artmasına, daha iyi sorun 
çözmeye ve daha güçlü ekip çalışmasına yol açabilir. Aynı zamanda olumlu bir çalışma kültürünü 
teşvik etmeye ve ekip üyeleri arasında güven oluşturmaya yardımcı olur. Yönetim ve liderlikte 
etkili iletişim, aktif dinleme ve geri bildirim ve endişelere uygun şekilde yanıt verme becerisini de 
gerektirir. Bu, ekip üyelerinin duyulduklarını ve değer verildiğini hissetmelerini sağlamaya yardımcı 
olur ve dolayısıyla moral ve motivasyonu artırabilir. Buna ek olarak, etkili iletişim, bir kurum 
içindeki çatışmaları yönetmek ve anlaşmazlıkları çözmek için çok önemlidir. Liderler ve yöneticiler 
kendi bakış açılarını net bir şekilde ifade ederek ve başkalarının bakış açılarını dinleyerek gerginliği 
dağıtmaya ve karşılıklı fayda sağlayan çözümler bulmaya yardımcı olabilirler. Bu çalışmanın amacı, 
yönetim ve liderlikte iletişim becerilerinin önemine ilişkin kapsamlı bir genel bakış sağlamak ve 
bu becerilerin geliştirilmesine yönelik iç görü ve öneriler sunmaktır. Bu amaca ulaşmak için Web 
of Science veri tabanında yer alan çalışmalar kullanılarak, bibliyometrik analiz haritalamaları 
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, yönetim ve liderlikte iletişim becerilerine dair genel bir bakış açısı 
kazandırmaktadır. 

ABSTRACT
Increasing foreign trade volume in the globalizing world conditions plays a major role in the 
development of national economies. In line with the export-oriented industrialization target, 
countries aim to strengthen their economies and different country performances draw attention 
in this process. Inflation, on the other hand, is an economic problem that especially developing 
countries are exposed to for a long time and at a high rate. Efforts to realize economic growth cause 
inflationary tendencies in economies. According to some views, inflation is accepted as the cost of 
growth. It draws attention to the relationship between the open growth model adopted after 1980 in 
Türkiye and the macroeconomic variables of the intense inflationary environment experienced in the 
1990s. In this study, the relationship between foreign trade volume, inflation and economic growth 
in Türkiye was investigated by ARDL method. The results obtained show a significant relationship 
between growth and inflation. 
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1. GİRİŞ 

Etkili iletişim, her yönetici veya liderin sahip olması gereken çok önemli bir beceridir. Hem kişisel hem 
de profesyonel tüm başarılı ilişkilerin temelidir ve özellikle bilgi, fikir ve geri bildirim alışverişinin 
sürekli olduğu iş yerlerinde önemlidir. İyi iletişim becerileri, yöneticilerin ve liderlerin beklentilerini, 
hedeflerini ve geri bildirimlerini ekiplerine etkili bir şekilde aktarmalarına ve aynı zamanda aktif bir 
şekilde dinleyerek çalışanlarının bakış açılarını ve ihtiyaçlarını anlamalarına olanak tanır (Bambacas 
& Patrickson, 2009; Suen, vd., 2020). Bu, olumlu ve açık bir çalışma ortamı yaratır ve ekip üyeleri 
arasında güven ve saygı oluşmasına yardımcı olur.

Etkili iletişim aynı zamanda sorun çözme ve karar alma süreçleri için de gereklidir. Yöneticilerin ve 
liderlerin ekiplerinden girdi ve fikir toplamasına ve bir karar vermeden önce birden fazla bakış açısını 
dikkatlice değerlendirmesine olanak tanır. Bu, daha bilinçli ve etkili karar alma süreçlerine yol açabilir 
ve ayrıca bu kararlar için katılım ve destek oluşturmaya yardımcı olabilir. Buna ek olarak, güçlü iletişim 
becerileri müşteriler, satıcılar ve ortaklar da dahil olmak üzere paydaşlarla ilişki kurmak ve sürdürmek 
için gereklidir (Conrad & Newberry, 2012; Jackson, 2014). Bu, iş birliğini ve ortak çalışmayı teşvik 
etmeye yardımcı olabilir ve nihayetinde kuruluş için daha iyi sonuçlara yol açabilir.

Özetle, iletişim becerileri başarılı yönetim ve liderliğin hayati bir bileşenidir. İletişim becerilerinin 
yönetim ve liderlikteki önemi göz önüne alındığında, yöneticilerin ve liderlerin bu becerileri geliştirmek 
ve iyileştirmek için bilinçli bir çaba göstermeleri çok önemlidir. Yöneticiler ve liderler, ekipleri ve 
paydaşlarıyla etkili bir şekilde iletişim kurarak olumlu bir çalışma ortamı yaratabilir, etkili karar almayı 
kolaylaştırabilir ve güçlü ilişkiler kurabilirler. Etkili iletişim, ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesinde, 
sorunların çözülmesinde ve etkili kararlar alınmasında çok önemli bir rol oynadığından, her yönetici 
veya liderin sahip olması gereken hayati bir beceridir (Zulch, 2014). 

Bu çalışmanın amacı, yönetim ve liderlikte iletişim becerilerinin önemine ilişkin kapsamlı bir genel bakış 
sağlamak ve bu becerilerin geliştirilmesine yönelik iç görü ve öneriler sunmaktır. Bu amaca ulaşmak 
için dönüşümsel liderlik, sanal ekip liderliği ve paydaş ilişkileri yönetiminde iletişim becerilerinden 
bahsedilerek, yönetim ve liderlik bağlamında iletişim becerilerinin önemi anlatılmış ve bunların 
kurumsal performans ve başarıyı nasıl etkileyebileceğini belirlemek için literatürde yer alan çalışmalar 
ışığında bibliyometrik analiz haritalamaları yapılmıştır. 

2. İLETİŞİM VE İLETİŞİM BECERİLERİ

İyi iletişim becerileri ister kişisel ister profesyonel bağlamda olsun, ilişki kurmak ve sürdürmek için 
gereklidir. Düşüncelerimizi, duygularımızı ve ihtiyaçlarımızı etkili bir şekilde aktarmamıza ve aynı 
zamanda aktif bir şekilde dinlememize ve başkalarının bakış açılarını anlamamıza olanak tanırlar. Bu, 
güven ve saygı oluşturmaya yardımcı olur ve daha açık ve dürüst iletişime yol açabilir.
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İletişim becerileri, çözüm bulmak için bilgi, fikir ve geri bildirim toplamamızı ve paylaşmamızı 
sağladığından, sorun çözme ve karar verme için de çok önemlidir (Wikaningrum & Yuniawan, 2018). 

Güçlü iletişim becerileri aynı zamanda amaçlarımızı ve hedeflerimizi daha etkili bir şekilde ifade 
etmemize ve bu hedeflere ulaşmada bizi desteklemeleri için başkalarını ikna etmemize ve etkilememize 
yardımcı olabilir.

Buna ek olarak, iyi iletişim becerileri, düşüncelerimizi ve fikirlerimizi açık, net ve etkili bir şekilde 
aktarabildiğimizi gösterdiğinden, başkalarıyla güven ve güvenilirlik oluşturmaya yardımcı olabilir. Bu 
durum, güçlü iletişim becerilerinin kariyer başarısında kilit bir faktör olarak görüldüğü profesyonel 
ortamlarda özellikle önemli olabilir.

Etkili iletişim becerilerinin faydaları çok sayıda ve çeşitlidir. Güçlü iletişim becerilerinin faydalı 
olabileceği belirli yollardan bazıları şunlardır (Daire, vd., 2012; Schönwetter, vd., 2012):

• İlişkileri geliştirmek: İyi iletişim becerileri, başkalarıyla güçlü ilişkiler kurmamıza ve 
sürdürmemize yardımcı olarak daha olumlu ve destekleyici bir sosyal ağa yol açabilir.

•  Sorun çözme: Etkili iletişim, bilgi ve fikirleri toplayıp paylaşarak sorunları daha etkin bir 
şekilde çözmemize ve kararlar almamıza yardımcı olabilir.

•  Hedeflere ulaşmak: Güçlü iletişim becerileri, hedeflerimizi daha etkili bir şekilde ifade 
etmemize ve başkalarını bu hedeflere ulaşmamızda bizi desteklemeleri için ikna etmemize 
yardımcı olabilir.

•  Performansın iyileştirilmesi: Etkili iletişim, işyerinde, okulda veya diğer ortamlarda çeşitli 
bağlamlarda performansı artırabilir. Başkalarıyla daha etkin bir şekilde iş birliği yapmamızı, 
çatışmaları yönetmemizi ve görevleri devretmemizi sağlar.

•  Stresi azaltma: İyi iletişim becerileri, ihtiyaçlarımızı ve duygularımızı daha etkili bir şekilde 
ifade etmemizi ve başkalarının bakış açılarını anlamamızı sağlayarak stres ve çatışmayı 
azaltmaya yardımcı olabilir.

Etkili iletişim becerileri, gündelik hayatta olduğu kadar, işyerinde başarılı yönetim ve liderlik için de 
gereklidir. İlişki kurma ve sürdürmede, sorunları çözmede ve etkili kararlar almada çok önemli bir rol 
oynarlar. İyi iletişim becerileri, yöneticilerin ve liderlerin beklentilerini, hedeflerini ve geri bildirimlerini 
ekiplerine etkili bir şekilde aktarmalarına ve aynı zamanda aktif bir şekilde dinlemelerine ve çalışanlarının 
bakış açılarını ve ihtiyaçlarını anlamalarına olanak tanır (Chikeleze, vd., 2018; Slater, 2008). Bu, olumlu 
ve açık bir çalışma ortamı yaratır ve ekip üyeleri arasında güven ve saygı oluşmasına yardımcı olur.

Etkili iletişim aynı zamanda sorun çözme ve karar alma süreçleri için de gereklidir (Egeci & Gencoz, 
2011; Erozkan, 2013). Yöneticilerin ve liderlerin ekiplerinden girdi ve fikir toplamasına ve bir karar 
vermeden önce birden fazla bakış açısını dikkatlice değerlendirmesine olanak tanır. Bu, daha bilinçli 
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ve etkili karar alma süreçlerine yol açabilir ve ayrıca bu kararlar için katılım ve destek oluşturmaya 
yardımcı olabilir.

Çok sayıda çalışma etkili iletişimin kurumsal performans üzerindeki olumlu etkisini ortaya koymuştur. 
Örneğin, Avolio vd. (2004) tarafından yapılan bir çalışmada, etkili iletişim ve çalışanlara ilham verme 
ve onları motive etme becerisi ile karakterize edilen dönüşümcü liderliğin ekip performansı ile olumlu 
yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde, Parker ve Collins (2010) tarafından yapılan bir 
çalışmada, etkili iletişimin günümüzün küreselleşmiş iş ortamında giderek yaygınlaşan sanal ekiplerin 
başarısında kilit bir faktör olduğu bulunmuştur. Dolayısıyla, güçlü iletişim becerileri müşteriler, satıcılar 
ve ortaklar da dahil olmak üzere paydaşlarla ilişki kurmak ve sürdürmek için gereklidir. Bu, iş birliğini 
ve ortak çalışmayı teşvik etmeye yardımcı olabilir ve nihayetinde kuruluş için daha iyi sonuçlara yol 
açabilir. Özetle, iletişim becerileri başarılı yönetim ve liderliğin hayati bir bileşenidir ve ilişki kurma ve 
sürdürmede, sorun çözme ve karar vermeyi kolaylaştırmada ve kurumsal performansı artırmada kilit rol 
oynar.

Farklı yönetim ve liderlik seviyelerinde, etkili iletişime dair farklı açıklamalar bulunmaktadır. Etkili 
iletişim, dönüşümsel liderlik, sanal ekip liderliği ve paydaş ilişkileri yönetiminin temel bir bileşenidir. 
Olumlu bir çalışma ortamı yaratmada, karar vermeyi kolaylaştırmada ve kurumsal hedeflere ulaşmada 
çok önemli bir rol oynar. Dönüşümsel liderlikte etkili iletişim, çalışanları ortak bir vizyon doğrultusunda 
çalışmaya teşvik etmek ve motive etmek için gereklidir (Dimmock & Goh, 2011; Pavlik, 2013). 
Liderlerin beklentilerini ve hedeflerini açıkça ifade etmelerini ve ekip üyelerine geri bildirim ve destek 
sağlamalarını sağlar. Sanal ekip liderliğinde, ekip üyeleri farklı zaman dilimlerinde bulunabileceğinden 
ve yüz yüze iletişim kurma fırsatı bulamayabileceğinden, etkili iletişim daha da önemlidir (Newman, 
vd., 2020; Suchan & Hayzak, 2001). Bu bağlamda, etkili iletişim becerileri, ekip üyeleri arasında güven 
inşa etmek ve iş birliğini teşvik etmenin yanı sıra herkesin aynı sayfada olmasını ve ortak hedefler 
doğrultusunda çalışmasını sağlamak için gereklidir. Paydaş ilişkileri yönetiminde, müşteriler, çalışanlar, 
hissedarlar ve ortaklar gibi paydaşlarla olumlu ilişkiler kurmak ve sürdürmek için etkili iletişim şarttır 
(Aakhus & Bzdak, 2015; Hamidu & Daneji, 2014; van der Meer, vd., 2017). Kuruluşların ürünleri, 
hizmetleri ve politikaları hakkında net ve doğru bilgi vermelerini ve ortaya çıkabilecek endişeleri veya 
sorunları ele almalarını sağlar.

Genel olarak etkili iletişim, ekip üyeleri ve paydaşlar arasında şeffaflığı, güveni ve karşılıklı anlayışı 
teşvik ettiğinden olumlu bir çalışma ortamı yaratmak için çok önemlidir. Ayrıca, gerekli tüm bilgileri 
sağlayarak ve açık ve dürüst tartışma ve müzakerelere olanak tanıyarak karar almayı kolaylaştıran büyük 
bir güçtür. 
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3. YÖNTEM  

Yönetim ve liderlikte iletişim becerilerinin önemine ilişkin kapsamlı bir genel bakış sağlamak ve 
bu becerilerin geliştirilmesine yönelik iç görü ve öneriler sunmak amacıyla hazırlanan bu çalışmada 
bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. Bibliyometrik analiz, literatür ve iletişimin niceliksel 
yönlerinin incelenmesidir. Bilimsel literatürün yayın ve atıf kalıplarının yanı sıra çeşitli alanlardaki 
araştırmaların etkisini ve etkisini analiz etmek ve yorumlamak için istatistiksel yöntemlerin kullanılmasını 
içerir (Ellegaard & Wallin, 2015; Kim vd., 2021). 

Bibliyometrinin ana hedeflerinden biri, araştırmanın üretkenliğini ve etkisini ölçmektir (Donthu, vd. 
2021). Bu, bir yazarın ürettiği yayın sayısı, çalışmalarının aldığı atıf sayısı ve çalışmalarının yayınlandığı 
dergilerin etki faktörü gibi çeşitli ölçütler kullanılarak yapılabilir. Bu ölçütler, bir bireyin araştırmasının 
kalitesini ve etkisini değerlendirmenin yanı sıra, belirli bir yayının aldığı atıf sayısı veya belirli bir 
yazarın veya derginin etkisi gibi yayınların nicel yönlerinin incelenmesidir. Bibliyometrik analiz, 
bireylerin, kurumların ve ülkelerin araştırma üretkenliğini ve etkisini değerlendirmek ve karşılaştırmak 
için kullanılan bir araçtır.

1992-2022 yılları arasında Web of Science veri tabanında yayımlanmış yönetim ve liderlik alanındaki 
yayınlarda geçen “iletişim becerileri” konusunun bulunduğu çalışmalar araştırma sürecine dahil 
edilmiştir. Çalışma sürecinde verilerin temini için Web of Science veri tabanında “konu” araması 
kullanılmıştır. Önceden belirlenmiş arama terimleri için tüm çalışmalar (makale, kongre bildirisi, 
kitap, kitap bölümü vb. dahil) incelenerek, 15 Kasım 2022 yılında toplam 311 çalışmaya ulaşılmıştır. 
Arama sonuçları, başlık, özet, yazar(lar), anahtar kelimeler, referanslar gibi tüm temel makale bilgilerini 
içerecek şekilde depolanmıştır.

4. BULGULAR 

Analiz sürecinde ilk olarak yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımı incelenmiştir. Yönetim ve liderlik 
alanındaki yayınlarda geçen “iletişim becerileri” konusunun bulunduğu çalışmalar Web of Science veri 
tabanında 1992 yılından itibaren yer bulmuş durumdadır. Yıllar itibariyle yapılan yayınların oranı Grafik 
1’de gösterilmiştir.
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Grafik 1

Yıllara göre yapılan çalışmaların dağılımı

Grafik 1’deki bilgiler incelendiğinde, araştırma verilerinin elde edildiği 15 Kasım 2022 tarihi itibariyle 
2022 yılında yapılan yayın sayısının 25 adet olduğu görülmektedir. 1992 yılından itibaren yönetim ve 
liderlik alanındaki yayınlarda geçen “iletişim becerileri” konusuna ait en fazla yayın 30 çalışma ile 2020 
yılında yapılmıştır.

Daha sonra bibliyometrik analize dahil edilen çalışmaların bulunduğu kategorilerinin neler olduğu 
belirlenmeye çalışılmıştır. Web of Science veri tabanında yer alan yayınların türleri Grafik 2’de 
gösterilmiştir. 

Grafik 2

Bibliyometrik analize dahil edilen çalışmaların türleri
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Web of Science veri tabanında yer alan yayınların türlerine bakıldığında, toplam yayınların %72,09’luk 
kısmını oluşturan araştırma makaleleri ilk sırada gelmektedir. Araştırma makalelerini takiben, %19,02’lik 
oranla kongre bildirileri ikinci sırada yer alırken, %5,52’lik oranla inceleme makaleleri üçüncü sırada 
bulunmaktadır. İlk üç sıradaki alanlar kadar yüksek oranda olmasa da devamında sırasıyla editör 
incelemeleri ve kitap bölümleri türleri gelmektedir.

Daha sonra bibliyometrik analiz sürecine geçilmiştir. Bu süreçte ilk olarak VOSviewer programı ile 
1992-2022 yılları arasında yayımlanmış, yönetim ve liderlik alanındaki yayınlarda geçen “iletişim 
becerileri” konusunu içeren çalışmaların ülkelere göre dağılımı incelenmiştir. Bu incelemenin sonuçları 
Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1 

Yönetim ve liderlikte iletişim becerileri başlıklı çalışmaların yapıldığı ülkeler

Şekil 1’de görüldüğü gibi en fazla sayıda yayının yapıldığı ülke 91 çalışma ile ABD olarak görülmektedir. 
ABD’nin ardından ikinci sırayı 30 çalışma ile İngiltere alırken, üçüncü sırada 22 çalışma ile Kanada 
bulunmaktadır. İlk üç sıranın ardından dördüncü ve beşinci sırada sırasıyla 21 yayın ile Malezya ve 14 
çalışma ile Çin gelmektedir. Web of Science veri tabanında yayımlanmış, yönetim ve liderlik alanındaki 
yayınlarda geçen “iletişim becerileri” konusunun bulunduğu çalışmalarda Türkiye’ye ait 4 adet çalışma 
bulunmaktadır.

Yönetim ve liderlik alanındaki yayınlarda geçen “iletişim becerileri” konusunun bulunduğu çalışmaları 
hangi ülkenin hangi yıllarda yayımladığını gösteren analiz sonuçları ise Şekil 2’de gösterilmektedir. 
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Şekil 2

Yönetim ve liderlikte iletişim becerileri başlıklı çalışmaların ülkelere göre yıllık dağılımı 

Yıllara göre çalışmaların yapıldığı ülkelerin yer aldığı Şekil 2 incelendiğinde; 2022 yılına ait çalışmaların 
Hindistan, Pakistan, Kıbrıs ve Ukrayna’da yapıldığı görülmüştür. En fazla çalışmanın yapıldığı 
ABD’deki araştırmaların daha çok 2014-2016 yılları arasına, İngiltere’deki araştırmaların ise 2016-
2018 yılları arasına yoğunlaştığı sonucuna ulaşılmaktadır. Yönetim ve liderlik alanındaki yayınlarda 
geçen “iletişim becerileri” konusunun bulunduğu çalışmalara Türkiye’de ise 2018’den itibaren daha 
fazla ilgi gösterildiği dikkat çekmektedir. 

Web of Science veri tabanında 1992-2022 yılları arasında yayımlanmış, yönetim ve liderlik alanındaki 
yayınlarda geçen “iletişim becerileri” konusunun bulunduğu 311 çalışmada kullanılan anahtar kelimelerin 
neler olduğu belirlenmiştir. Elde edilen harita Şekil 3’te gösterilmiştir. 
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Şekil 3

Yönetim ve liderlikte iletişim becerileri başlıklı çalışmalarda kullanılan anahtar kelimeler

Şekil 3’teki harita incelendiğinde, Web of Science veri tabanında yer alan dergilerde, yönetim ve 
liderlik alanındaki yayınlarda geçen “iletişim becerileri” konusunun bulunduğu yayınlarda en sık 
kullanılan anahtar kelimelerin sırasıyla “yükseköğretim, sosyal beceri, eğitim, teşvik, liderlik becerisi” 
şeklinde olduğu görülmüştür. Yıllara göre yapılan yayınlar incelendiğinde ise son yıllarda daha çok 
“dijital, teknoloji, oyunlaştırma, erişilebilirlik, etik liderlik, yaratıcı düşünme” gibi anahtar kelimelerin 
kullanıldığı görülmüştür.

5. SONUÇ VE TARTIŞMA

Etkili iletişim becerileri hayatın birçok farklı alanında önemlidir ve çok çeşitli faydaları vardır. İlişki 
kurmak ve sürdürmek, sorunları çözmek, hedeflere ulaşmak ve çeşitli ortamlarda etkili bir performans 
sergilemek için gereklidirler. Bu nedenle, iletişim becerilerini geliştirmek ve potansiyellerini en üst 
düzeye çıkarmak isteyen herkes için temel bir odak noktası olmalıdır.

Böylesine önemli bir konu olan iletişim becerilerinin, yönetim ve liderlikteki önemine ilişkin genel bir 
bakış sağlamak ve bu becerilerin geliştirilmesine yönelik iç görü ve öneriler sunmak amacıyla hazırlanan 
bu çalışmada bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak önemli sonuçlar elde edilmiştir. 
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İlk olarak yıllar itibariyle bakıldığında, son zamanlarda yapılan yayınların daha teknoloji odaklı olduğu 
görülmüştür. Teknoloji, yönetim ve liderliği birçok açıdan etkilemektedir. Bunlardan ilki, kaynakları 
planlamayı, organize etmeyi ve kontrol etmeyi kolaylaştıran araçlar ve sistemler sağlamaktır (Maccoby, 
2000; Tomey, 2008). Örneğin, proje yönetimi yazılımı yöneticilerin görev atamalarına, ilerlemeyi takip 
etmelerine ve ele alınması gereken sorunları belirlemelerine yardımcı olabilir. Bir başka yolu firmaların 
daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilecek veri ve iç görüler sağlamaktır (Merat & Bo 2013; 
Weisæth, vd., 2002). Örneğin, analitik yazılımlar yöneticilerin performansı izlemelerine ve iyileştirme 
alanlarını belirlemelerine yardımcı olabilirken, sosyal medya analitik araçları liderlerin hedef kitlelerini 
anlamalarına ve pazarlama çabalarının etkinliğini ölçmelerine yardımcı olabilir. Görüldüğü gibi, 
yönetim, liderlik ve teknoloji arasındaki ilişki karmaşık ve çok yönlüdür. Dolayısıyla bu durum, Web 
of Science veri tabanında yer alan dergilerde, yönetim ve liderlik alanındaki yayınlarda geçen “iletişim 
becerileri” konusunun bulunduğu son yıllarda yapılan yayınlarda da görülmektedir.

Gelişmiş ülkelerde yönetim ve liderlik arasındaki ilişki genellikle her ikisine de güçlü bir vurgu 
yapılmasıyla karakterize edilir (Mesko-Stok, vd., 2009; Weisæth, vd., 2002).  Bu ülkeler gelişmiş 
ekonomilere ve iyi gelişmiş yönetişim sistemlerine sahip olma eğilimindedir ve bu sistemlerin 
sürdürülmesi için yüksek düzeyde yönetim ve liderlik gerekir (Burgoyne, vd., 2004; Nkomo & Ngambi, 
2013). Gelişmiş ülkeler aynı zamanda daha karmaşık ve dinamik iş ortamlarına sahip olma eğilimindedir 
ve bu ortamlarda etkin bir şekilde gezinmek için yönetim ve liderlik becerilerinin bir kombinasyonu 
gerekir (Salmi, 1991; Stace, 1984). Çalışma sonuçları literatürdeki bu bilgilerle örtüşmektedir. Ülkeler 
itibariyle Amerika ve İngiltere’de bulunan akademisyenlerin, yönetim ve liderlikte iletişim becerilerinin 
önemine dair daha fazla çalışma yaptığı görülmektedir. 

Sonuç olarak, iletişim becerileri başarılı yönetim ve liderliğin hayati bir bileşenidir. Yöneticiler ve 
liderler, ekipleri ve paydaşlarıyla etkili bir şekilde iletişim kurarak olumlu bir çalışma ortamı yaratabilir, 
etkili karar almayı kolaylaştırabilir ve güçlü ilişkiler kurabilirler. Bu beceriler kurumsal başarı için 
gereklidir ve performanslarını ve etkinliklerini artırmak isteyen her yönetici veya lider için kilit bir 
odak noktası olmalıdır. Bu, özellikle kriz veya değişim zamanlarında, açık ve şeffaf iletişimin istikrar ve 
sakinliğin korunmasına yardımcı olabileceği durumlarda önemli olabilir.

Bu çalışmanın verileri sadece Web of Science veri tabanında yer alan çalışmalardan çekilmiştir. Gelecek 
çalışmalarda Scopus, vb. veri tabanlarından çekilecek verilerle yapılacak çalışmalar konunun daha 
genellenebilir olmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca spesifik olarak SSCI veya Scopus/ESCI indeks 
özelinde yapılacak yeni çalışmalar, nitelikli dergilerde yayınların nasıl ilerlediğini belirlemek açısından 
fayda sağlayabilir.
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ÖZET
Bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT), bilgi teknolojisi ve iletişim teknolojisi olmak üzere iki terimi tek 
çatı altında toplayan ve bu teknolojiler arasındaki ilişkiyi vurgulayan bir terimdir. BİT'in çeşitli 
sektörlerde hızlı büyümesi ve yayılmasıyla, BİT artık ekonomik ve sosyal büyüme üzerinde somut 
bir etkiye sahiptir. Bu makale, entegre bir çok kriterli karar verme (ÇKKV) yaklaşımı kullanarak 
ekonomik ve sosyal göstergelere dayalı olarak BİT gelişimini değerlendirmeye çalışmaktadır. 
Gerçek karşılaştırma için G8 ülkelerinden veri setleri kullanılmıştır. Bu amaçla çalışmada 
önerilen entegre model çerçevesinde G8 ülkelerinin performansını değerlendirmek için BİT katma 
değeri, BİT istihdamı, BİT yatırımı, BİT malları ihracatı, evde bilgisayara erişimi olan haneler, 
sabit geniş bant, e-devlet hazırlık endeksi, kablosuz geniş bant, toplam mobil hücresel abonelik 
gibi dokuz kriter dikkate alındı. Çalışmada BİT gelişimini G8 ülkelri için performansının ölçülmesi 
amacıyla seçilmiş olan kriterlere ilişkin objektif ağırlık katsayıları önce PSI ve LOPCOW ile 
tespit edilmiştir. Sonra bu ağırlıklar Bayes yaklaşımı ile birleştirilmiştir. Elde edilen bulgular BİT 
gelişimi için en önemli (önemsiz) kriterin BİT istihdamı (BİT malları ihracatı) olduğunu ortaya 
koymaktadır. Ardından, CRADIS ve CoCoSo yöntemleri G8 ülkelerinden en iyi olanı belirlemek için 
uygulanmıştır.  Her iki sıralama sonuçları aynı şekilde meydana gelmiştir. Elde edilen sonuçlara 
göre BİT gelişimi açısında ABD en iyi İtalya en kötü ülke olmuştur. 

ABSTRACT
Information and communication technology (ICT) is a term that combines two terms, information 
technology and communication technology, under one roof and emphasizes the relationship 
between these technologies. With the rapid growth and spread of ICT in various sectors, ICT 
now has a tangible impact on economic and social growth. This article attempts to assess ICT 
development based on economic and social indicators using an integrated multi-criteria decision 
making (MCDM) approach. Data sets from G8 countries were used for actual comparison. For 
this purpose, nine criteria such as ICT added value, ICT employment, ICT investment, exports of 
ICT goods, households with computer access at home, fixed broadband, e-government readiness 
index, wireless broadband, total mobile cellular subscription were taken into account to evaluate 
the performance of G8 countries within the framework of the integrated model proposed in the 
study. In the study, the objective weight coefficients related to the criteria selected to measure the 
performance of ICT development for G8 countries were first determined by PSI and LOPCOW. 
Then these weights were combined with the Bayesian approach. The findings reveal that the most 
important (insignificant) criterion for ICT development is ICT employment (export of ICT goods). 
Then, the CRADIS and CoCoSo methods were applied to determine the best of the G8 countries. 
Both ranking results occurred in the same way. According to the results obtained, in terms of ICT 
development, the USA has been the best country and Italy the worst. 
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1. GİRİŞ 

1980'li yıllarda başlayan "dijital yakınsama" sürecinde metin, ses ve görüntü bilgisayarlarda dijital 
olarak işlenmeye başlandı. Aynı zamanda iletişim sistemlerinin dijitalleşmesi, dijital veri ve bilgilerin 
iletilmesini de mümkün kıldığı için bilgi teknolojileri ve iletişim teknolojileri iç içedir. Bilgi ve iletişim 
teknolojisi terimi bu yakınlığı ve bağımlılığı belirtmek için kullanılmaktadır. Bilgi çağında ekonomik ve 
sosyal gelişmenin en önemli nedeni bilgi ve iletişim teknolojisidir. Sosyal alanda, bireylerin örgütlerle 
ve kendi aralarındaki ilişkileri, büyük ölçüde bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla sanal bir ortamda 
gerçekleşmektedir. Ekonomik sektörde, bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde verimlilik ve etkinliğin 
artması, katma değerli mal ve hizmet arzında meydana gelen büyüme, dağıtım sürecinde yenilikler 
getirmiştir. 

Bilginin ağlar aracılığıyla toplanmasına, işlenmesine, depolanmasına ve bir nesneden diğerine 
aktarılmasına olanak sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojileri dahil tüm teknolojilere bilgi teknolojisi 
(bilgi iletişimi) denir. Bilgi teknolojisi; i) Hızlı ve pratik veri işleme imkânı sunar. ii) Bilgi yararlı 
hizmetlere dönüşür ve kolaylık sağlar. iii) Bilgi teknolojisi, iş ortamında ürün ve hizmet geliştirmede 
insani olarak kullanılmakta ve daha verimli hale getirilmektedir. iv) İş ortamlarında yapılan analizler 
sonucunda hatalı uygulamalar hızla tespit edilir. v) Bilgi teknolojileri sayesinde bilgiye hızlı ve kolay 
ulaşılmakta ve bilgi kolaylıkla paylaşılmaktadır.

Bilgi teknolojisinin uygulandığı ülkeler her zaman teknik olarak en üst düzeydedir. Teknoloji üreten 
ve kullanan ülkeler, her zaman gücünü elinde bulunduran bir ülkeyi etkilemiş ülkeler ve her zaman 
varlığını sürdürebilen, gücü elinde bulunduran bir ülkeyi etkilemiş ülkeler sınıflandırmasında dünyada 
kendilerine yer bulmaktadır. İçinde bulunulan endüstri 4.0 sanayi devriminde, verinin toplanması, 
analizi ve değerlendirilmesi sonucunda bilgi katma değer haline geldiğinde ülkeler gelecek stratejilerini 
buna göre belirlemekte ve planlamalarını buna göre yapmaktadır. Ülkelerin varlıklarını sürdürebilmeleri 
için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaları çok önemlidir.

Karar verme, mevcut durumu değerlendirerek bir amaca ulaşmak için farklı faaliyetler arasından en 
uygun olanını seçme sürecidir. Karar verme bir süreçtir. Bu süreci kolaylaştırmak için çok kriterli karar 
verme (ÇKKV) teknikleri geliştirilmiştir. Bu teknikler, karar vericinin karar sonucunu olabildiğince 
hızlı ve basit bir şekilde alabilmesi için birden fazla kriter olması durumunda her türlü problemi çözmek 
için kullanılır.

Bu çalışmada G8 ülkelerinin BİT performansını değerlendirmek için PSI, LOPCOW, CRADIS ve 
CoCoSo yöntemlerini içeren entegre bir ÇKKV modeli önerilmiştir. Bu amaçla ülkeler arasındaki BİT 
performansına yönelik farklılıklar araştırılmıştır. 
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2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Önceki literatürde bankaların performansının ÇKKV prosedürleriyle ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi birçok çalışmaya konu olmuştur. Örneğin Ardielli (2020) çalışmasında TOPSIS, 
WSA ve MAPPAC yöntemi ile Avrupa Birliği üye devletlerinde e-Sağlık konuşlandırılmasını, 
mevcut çalışmalardaki Kompozit Göstergelerin sentezlenmesi analiz etmişlerdir. Botchway 
vd. (2021) çalışmasında AHP ve TOPSIS yöntemleri ile Tüm İnsanlar için Oylama Çözümleri 
programını bir vaka çalışması olarak kullanarak destek ve uygulama hizmetleri sunacak bir 
satıcı seçmek için bir çerçeve önermişlerdir. Jocic vd. (2020) çalışmalarında PIPRECIA ve 
ARAS yöntemleriyle e-öğrenme ders seçimi için simetri ilkelerine dayanan entegre bir yaklaşım 
gerçekleştirmişlerdir. Sonal (2022) çalışmasında farklı yüksek etkili düşük frekanslı olaylar göz 
önünde bulundurularak, aktif dağıtım ağınanın durumsal farkındalık odaklı esneklik düzeyi 
tahmini için dilbilimsel ölçeğe dayalı çok kriterli karar verme yaklaşımını kullanan ayrıntılı 
birçok düzeyli hiyerarşi çerçevesine odaklanmışlardır. Karabasevic vd. (2021) çalışmalarında 
yeni geliştirilen bipolar bulanık MULTIMOORA yöntemi kullanılarak yeşil BİT'in ve tekstil 
endüstrisindeki uygulamaları analiz etmişlerdir. 

Bragge vd. (2021) çalışmalarında Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve mühendislik alanlarında 
yapılan çok kriterli karar verme teknikleri ile yapılan çalışmaların bibliyometrik analizini 
yapmışlardır. Brodny ve Tutak (2021) çalışmalarında TOPSIS, MOORA, VIKOR ve ENTROPY 
yöntemleri ile Orta ve Doğu Avrupa'da dijital olgunluk düzeyini incelemişlerdir. Zavadskas 
vd. (2019) çalışmalarında MULTIMOORA ve SWARA yöntemleri ile ulaşım kirliliğiyle 
mücadelenin yeni bir yolunu sunmuşlardır. Chao vd. (2022) çalışmalarında AHP ve TOPSIS 
yöntemlerini kullanarak mevcut literatür kapsamlı bir şekilde gözden geçirildikten sonra, 
yeni ve değerli özelliklerden bazılarını belirlemişlerdir. Santa-Cruz vd. (2021) çalışmalarında 
ilk olarak, literatür taraması ile binaların sismik rehabilitasyonunda/ güçlendirilmesinde 
karar verme ile bağlantılı mevcut uygulamaları ve düzenlemeleri tanımlamak için gözden 
geçirilmiştir. İkinci olarak, karar vermede şeffaflığı desteklemek için dikkate alınması gereken 
ilgili kriterler önerilmiştir. Üçüncü olarak, bu kriterler bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT'ler), 
Yapı Bilgi Modellemesini (BIM) ve karar alma sürecine katılacak tüm paydaşları içeren 
işbirlikçi metodolojileri kullanan bir protokole entegre edilmiştir. 

Son olarak, protokol, Lima kentindeki devlet okullarının büyük ölçekli güçlendirilmesi için 
alternatiflerin seçilmesi için gerçek bir karar verme vaka çalışmasına uygulamışlardır. Ramkumar 
ve Jenamani (2015) çalışmalarında bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sürdürülebilir 
satın alma programlarının yönetilmesine yardımcı olmak amacıyla DANP ve Liberatore puanını 
birleştiren hibrit bir model kullanarak bir değerlendirme çerçevesini geliştirmişlerdir. Tavana 
vd. (2013) çalışmalarında ANP ve TOPSIS yöntemleriyle bir topluluğun genel e-devlet 
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hazırlığını Vatandaş İlişkileri Yönetimi perspektifinden değerlendirmek için bulanık bir model 
sunmuşlardır. Chemane vd. (2005) çalışmalarında ISP seçim karar problemini yapılandırmak 
için Çok Kriterli Karar Verme (MCDM) tabanlı bir yaklaşım önererek ve Mozambik Hükümeti 
Elektronik Ağ Pilot Projesi (GovNet-Pilot) vaka çalışmasında uygulanabilirliğini göstermişlerdir.

3.VERİ VE YÖNTEMLER

Dünyanın gelişmesiyle birlikte bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması, bireyleri ve toplumları dijital 
dönüşüm geçirmeye yöneltmiştir. Günümüzde bilginin üretimi ve kullanımı ülkelerin gelişmişlik 
düzeyine katma değer getirmektedir. Bu çalışmada G8 ülkelerinin BİT performansının ölçülmesi için 
2018-2020 dönemini içeren bir veri seti oluşturulmuştur. BİT verileri Stats.oecd.org veri tabanından 
temin edilmiştir. BİT performansının değerlendirilmesinde kullanılacak karar kriterleri sırasıyla BİT 
katma değeri (C1), BİT istihdamı (C2), BİT yatırımı (C3), BİT malları ihracatı (C4), evde bilgisayara 
erişimi olan haneler (C5), sabit geniş bant (C6), e-devlet hazırlık endeksi (C7), kablosuz geniş bant 
(C8), toplam mobil hücresel abonelik (C9) şeklindedir. Bu çalışmada G8 ülkelerinin BİT kullanımına 
yönelik gelişiminin incelenmesi için PSI-LOPCOW-CRADIS-CoCoSo dört yöntem kullanılmıştır. Bu 
yöntemlerin uygulama prosedürlerine ilişkin açıklayıcı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

3. 1. Preference Selection Index (PSI) Yöntemi

Kriterlere ağırlık atamada kullanılan yöntemin işlem adımları aşağıdaki gibidir (Maniya ve Bhatt, 2010; 
Gangwar ve Pathak, 2020; Obeidat ve Traini, 2020):
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3. 2. LOgarithmic Percentage Change-driven Objective Weighting (LOPCOW) Yöntemi

Ecer ve Pamucar (2022) tarafından geliştirilen LOPCOW algoritması objektif kriter ağırlıklandırma 
yöntemlerinden biri olup bu yöntemin işlem adımları şu şekildedir (Ecer ve Pamucar, 2022):
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3. 3. Bayes Yaklaşımı

Bayes yaklaşımı çerçevesinde Eşitlik (12)’nin kullanılmasıyla önceki iki yöntemler hesaplanan ağırlık 
katsayıl”arı birleştirilir (Vinogradova vd., 2018: 4).

3. 4. Compromise Ranking of Alternatives from Distance to Ideal Solution (CRADIS) Yöntemi

Alternatiflerin sıralanması esasına dayanan yöntemin işlem adımları aşağıdaki gibidir (Puška vd., 
2022):  

Adım 1. Başlangıç karar matrisinin (X)oluşturulması

Adım 2. Karar matrisinin normalize (N) edilmesi

Kriter fayda odaklı ise Eşitlik (13) ile, kriter maliyet odaklı ise Eşitlik (14) ile normalizasyon işlemi 
yapılır.

Adım 3. Karar matrisinin ağırlıklandırılması (V)

Ağırlaştırılmış karar matrisi, normalleştirilmiş karar matrisinin değerinin karşılık gelen ağırlık ile 
çarpılmasıyla elde edilen değerler Eşitlik (15) ile hesaplanır.

Adım 4. İdeal ve anti-ideal çözümün belirlenmesi

İdeal çözümün hesaplanması, ağırlıklandırılmış karar matrisinde en büyük değer v_ij'i bularak yapılırken, 
anti-ideal çözümün hesaplanması, ağırlaştırılmış karar matrisinde en küçük değer v_ij'i bularak yapılır. 
Sırasıyla Eşitlik (16) ve (17) ile elde edilir. 
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3. 5. Combined Compromise Solution (CoCoSo) Yöntemi

Yazdani vd. (2019) tarafından geliştirilen CocoSo yöntemi, basit bir katkı ağırlığına ve üstel ağırlıklı bir 
ürün modelinin birleştirilmesine dayanmaktadır. Bu yöntemde izlenen adımlar şu şekildedir (Yazdani 
vd. 2019):

Adım 1. Karar Matrisinin Oluşturulması

Adım 2. Karar Matrisinin Normalize Edilmesi 

Kriter fayda odaklı ise Eşitlik (25) ile, kriter maliyet odaklı ise Eşitlik (26) ile normalizasyon işlemi 
yapılarak Eşitlik (27) ile ifade edilen normalize edilen karar matrisi elde edilir. 
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Adım 3. Si ve Pi Değerlerinin Hesaplanması

Gri ilişkisel yaklaşıma dayalı olarak, WASPAS’ın çarpma özelliğine dayalı Si ve Pi değerleri sırasıyla 
Eşitlik (28) ve (29) ile elde edilir. 

Adım 4. Alternatiflerin Göreceli Performans Puanlarının Hesaplanması

Sırasıyla Eşitlikler (30), (31) ve (32) yardımıyla alternatiflerin göreceli performansı olarak ifade edilen 
üç değerlendirme stratejisi elde edilir. 
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4. UYGULAMA 

Bu başlık altında G8 ülkelerinin BİT performansının belirlenmesinde önerilen PSI, LOPCOW, Bayes 
Yaklaşımı, CRADIS, CoCoSo ve Borda Sayım yöntemlerine ait uygulamalarının sonuçlarına yer 
verilmiştir. 

4.1. PSI Objektif Ağırlıklandırma Sonuçları

Eşitlik (1) ile ifade edilen karar matrisi Tablo 1’de verilmiştir. Rusya’ya ait 5 kritere ait veri olmadığı 
için bu ülke analiz kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Tablo 1

Karar Matrisi

G8 
Ülkeleri C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

Kanada 5,1 2,6 17,02 10249 84,1 144,943 133,489 71,48 33211401
Fransa 5,1 3,3 16,34 22606 84,13 164,172 149,474 86,194 93867215
Almanya 5,1 3,9 12,69 61850 92,87 154,977 106,121 65,618 136958000
İtalya 4,9 3,1 11,03 9339 72,5 80,49 70,197 95,801 103638887
Japonya 8,1 4,7 13,53 72781 72,5 112,575 101,442 164,866 177816158
Rusya 1634 61,54 75,896 152,15
İngiltere 7,4 4,3 18,76 20080 91,67 155,32 174,815 100,356 83997855
ABD 7,1 3,8 32,14 138651 90,03 115,081 153,528 138,024 421800000

Kaynak: Stats.oecd.org

Eşitlik (2) ve (3) kullanılarak karar matrisinin önce normalizasyonu yapılarak her kritere ait Eşitlik 
(4) ile tercih varyansı hesaplanmıştır. Eşitlik (6) ve (7) ile hesaplanan kriter ağırlıkları (genel tercih 
değerleri) Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2

Tablo 2. Tercih Varyansı ve Kriter Ağırlıkları

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
PVj 3,7775 4,1593 2,0502 1,6005 4,9536 3,9939 3,3702 2,8778 1,5096
|1-PVj| 2,7775 3,1593 1,0502 0,6005 3,9536 2,9939 2,3702 1,8778 0,5096
wj 0,1440 0,1638 0,0544 0,0311 0,2049 0,1552 0,1229 0,0973 0,0264
Sıralama 4 2 7 8 1 3 5 6 9

PSI yöntemine göre en önemli (en önemsiz) kriter, evde bilgisayara erişimi olan haneler (toplam mobil 
hücresel abonelik) olmuştur.
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4.2. LOPCOW Objektif Ağırlıklandırma Sonuçları

Eşitlik (8) ve (9) ile elde edilen normalize karar matrisi Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3

Normalize Karar Matrisi

G8 
Ülkeleri C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

Kanada 0,9375 1,0000 0,7162 0,9930 0,4305 0,2298 0,3950 0,9409 1,0000
Fransa 0,9375 0,6667 0,7485 0,8974 0,4291 0,0000 0,2422 0,7927 0,8439
Almanya 0,9375 0,3810 0,9214 0,5939 0,0000 0,1099 0,6566 1,0000 0,7330
İtalya 1,0000 0,7619 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,6959 0,8188
Japonya 0,0000 0,0000 0,8816 0,5094 1,0000 0,6166 0,7013 0,0000 0,6279
İngiltere 0,2188 0,1905 0,6338 0,9169 0,0589 0,1058 0,0000 0,6500 0,8693
ABD 0,3125 0,4286 0,0000 0,0000 0,1394 0,5866 0,2035 0,2705 0,0000

Sonra Eşitlik (10) ve (11) ile elde edilen kriter ağırlıkları Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4

Kriter Ağırlıkları

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
PVj 46,2449 48,6285 83,5990 67,3510 24,7090 32,6642 43,7288 62,7635 87,5464
wj 0,0930 0,0978 0,1681 0,1355 0,0497 0,0657 0,0879 0,1262 0,1761
Sıralama 6 5 2 3 9 8 7 4 1

LOPCOW yöntemine göre en önemli (en önemsiz) kriter, toplam mobil hücresel abonelik (evde 
bilgisayara erişimi olan haneler) olmuştur.

4.3. Bayes Yaklaşımının Uygulama Sonuçları

Eşitlik (12) uygulayarak iki ağırlık değerleri birleştirilerek elde edilen yeni optimal ağırlıklar Tablo 5’te 
verilmiştir.

Tablo 5

Bayes Yaklaşımına Göre Elde Edilen Yeni Ağırlıklar

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
PSI wj 46,2449 48,6285 83,5990 67,3510 24,7090 32,6642 43,7288 62,7635 87,5464
LOPCOW 
wj 0,0930 0,0978 0,1681 0,1355 0,0497 0,0657 0,0879 0,1262 0,1761

Sıralama 6 5 2 3 9 8 7 4 1

Bayes yaklaşımına göre en önemli (en önemsiz) kriter, BİT istihdamı (BİT malları ihracatı) olmuştur.
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4.4. CRADIS Yönteminin Sıralama Sonuçları

G8 ülkelerine ait karar matrisi işleme tabi tutularak Eşitlik ((13)-(24)) ile elde edilen değerler ve fayda 
derecelerine ait sıralamalar Tablo 6’da verilmiştir.

Katılımcıların sosyoekonomik durumlarını anlayabilmek adına demografik verilerin frekans tablosu 
hazırlanmıştır (Tablo 1). İnceleme sırasında erkek katılımcıların (%41) kadın katılımcılardan (%59) 
daha az olduğu görülmüştür. Yaklaşık olarak her dört katılımcıdan birinin (%27,2) 18-25 yaş arasında 
olduğu ve benzer şekilde yaklaşık olarak her beş katılımcıdan dördünün 40 yaş ve altı (%79,2) 
olduğu hesaplamıştır. Katılımcıların sadece %1,5’i (n=9) 60 yaşının üstündedir. Evli katılımcılar tüm 
katılımcıların %53,3’ünü oluştururken bekar katılımcılar %46,7’lik kısmı oluşturmaktadırlar. Meslek 
değişkeni incelendiğinde, kamu çalışanlarının (%31) en kalabalık meslek grubu olduğunu ve sırasıyla 
öğrencilerin (%25,2) ve özel sektör çalışanlarının (%23,9) diğer kalabalık katılımcı grupları olduğu 
görülmektedir. Firma sahipleri (%2,3) ise en az katılımın gerçekleştiği meslek grubudur. Katılımcıların 
büyük çoğunluğu (%76,2) herhangi bir yükseköğrenim mezunu iken sadece %23,8’lik kısım zorunlu 
eğitimi tamamlamıştır. Diğer demografik özelliklere rağmen katılımcıların %45,7’si 4000 TL’den az 
gelire (n=279), %19,3’ü 4001-6000 TL arası gelire (n=118), %14,4’ü 6001-8000 TL arası gelire (n=88) 
ve %20,5’i 8000 TL üstü gelire (n=125) sahiptir.

Tablo 6

CRADIS Yöntemine Göre Fayda Derecelerine ait Sıralamalar

C1 C2 C3 C4 C5 C6
Kanada 0,9849 0,7220 0,5730 0,6767 0,6994 6
Fransa 0,9132 0,7787 0,6447 0,7614 0,7701 4
Almanya 0,9259 0,7681 0,6320 0,7464 0,7572 5
İtalya 1,0615 0,6700 0,4964 0,5863 0,6281 7
Japonya 0,8055 0,8829 0,7524 0,8887 0,8858 3
İngiltere 0,7965 0,8929 0,7614 0,8993 0,8961 2
ABD 0,7112 1,0000 0,8467 1,0000 1,0000 1

CRADIS yöntemine göre G8 ülkelerinin BİT performansının en yüksek olduğu ülke ABD en 
düşük olduğu ülke ise İtalya’dır.

4.5. CoCoSo Yönteminin Sıralama Sonuçları

G8 ülkelerine ait karar matrisi işleme tabi tutularak Eşitlik ((25)-(33)) ile elde edilen değerlere 
ait sıralamalar Tablo 7’de verilmiştir.
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Tablo 7

CoCoSo Yöntemine Göre Ülkelere ait Sıralamalar

Kanada 0,9849 0,7220 0,5730 0,6767 6
Fransa 0,9132 0,7787 0,6447 0,7614 4
Almanya 0,9259 0,7681 0,6320 0,7464 5
İtalya 1,0615 0,6700 0,4964 0,5863 7
Japonya 0,8055 0,8829 0,7524 0,8887 3
İngiltere 0,7965 0,8929 0,7614 0,8993 2
ABD 0,7112 1,0000 0,8467 1,0000 1

CoCoSo yöntemine göre G8 ülkelerinin BİT performansının en yüksek olduğu ülke ABD en 
düşük olduğu ülke ise İtalya’dır.

5. SONUÇ 

İçinde bulunulan teknoloji çağında insanlar, hayatlarını sürdürmek ve bilgiye ulaşmak için hayatın her 
aşamasında aktif olarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaktadır. İnsanlar eğitim ortamlarında, 
bankacılıkta, işletmede, üretimde, işyerlerinde, otomasyonda, sağlıkta, devlet kurumlarında, araştırma 
merkezlerinde, ofislerde kısacası her yerde bilgiye daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşırlar. Teknolojinin 
sunduğu faydalardan yararlanarak insan hayatını kolaylaştırır. Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgi 
edinme maliyetini azaltmakta, verimliliği artırmakta ve dolayısıyla zamandan tasarruf sağlamaktadır. 
Telekomünikasyon teknolojisi, bilgilerin, her türlü elektronik bilginin oluşturulması, işlenmesi, 
saklanması, korunması ve iletilmesi için bilgisayarlar, depolama, ağ ve fiziksel ortamlar, cihazlar ve 
altyapıları içerir. 

Bu çalışmada BİT gelişimini G8 ülkeleri için değerlendirmek amacıyla PSI, LOPCOW, CRADIS ve 
CoCoSo yöntemlerini içeren entegre bir ÇKKV modeli önerilmiştir. Bu amaçla ülkeler arasındaki 
BİT performansına yönelik farklılar araştırılmıştır. Çalışmada BİT gelişimi için seçilen kriterlere 
ilişkin objektif ağırlıklar PSI ve LOPCOW yöntemleri ile hesaplanmıştır. Sonra her iki sıralama Bayes 
yaklaşımı ile birleştirilerek optimal bir kriter belirlenmiştir. Bayes yaklaşımı sonucuna göre BİT 
istihdamı en önemli kriter olurken BİT malları ihracatı en önemsiz kriter olmuştur. Çalışmanın ikinci 
aşamasında CRADIS ve CoCoSo yöntemleri ile elde edilen iki farklı sıralama Borda Sayım yöntemi 
ile birleştirilmiştir. Bu sayede uzlaşık performans sıralamaları elde edilmiştir. Borda Sayım yöntemi 
sonuçları; (i) ABD, BİT gelişimi performansı açısından en başarılı ülke olduğuna işaret etmektedir, (ii). 
İtalya, BİT gelişimi performansı açısından en başarısız ülke olduğuna işaret etmektedir. 

Bu çalışma G8 ülkeleri ile sınırlıdır ve çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır. Başka ülkelere de uygulanarak 
sonuçlar karşılaştırılabilir. 
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ÖZET
Sağlık ekonomisi, sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını ve 
sağlık hizmetlerinin finansmanını içerir. Sağlık kaynaklarının etkin kullanımı ekonominin her 
alanında olduğu gibi son yıllarda önem kazanmıştır. Sağlık hizmetlerinin ekonomik analizi, sağlık 
ekonomisinin bir konusudur. Sağlık ekonomisi hem sağlık hizmetlerini hem de sağlık finansmanını 
tek bir yerde birleştirir. Sağlık hizmeti sağlayan kurumlar, tıbbi kurumlar olmalarının yanı sıra 
sosyal amaçlı ve ekonomik kuruluşlardır. Sağlık sistemleri ve ekonomik sistemler birbirinden 
bağımsız değildir. Pek çok yönden birbirleriyle ilişkilidirler. Ekonomik ve sosyal koşullar ve 
politikalar sağlık üzerinde oldukça fazla düzeyde önemli bir etkiye sahiptir. Sağlık ekonomisi 
kavramının ortaya çıkmasının en önemli nedeni; kaynaklara olan talebin, sağlık finansman 
yöntemlerinin ve sağlık harcamalarının artmasıdır. Ekonomik ve sosyal koşullar sağlık üzerinde 
büyük etkiye sahiptir. Sağlık hizmetlerinin nicelik ve kalitesinin iyileştirilmesi için harcamaların 
artırılması gerekmektedir. Özellikle sağlık hizmeti veren kurumların, tekrarlayan harcamalarını 
sağlamak için hangi kanallardan fon toplanacağı ve karşılanacağı önemli konulardır. Bu çalışmada 
sağlığın finansmanı ve sağlık ekonomisi gibi konular güncel litaratürden hareketle aktarılmaktadır. 

ABSTRACT
Health economics includes the effective and efficient use of resources allocated to health services 
and the financing of health services. Effective use of health resources has gained importance 
in recent years, as in all areas of the economy. The economic analysis of health services is a 
subject of health economics. Health economics combines both health care and health finance 
in one place. Institutions that provide health services are not only medical institutions, but also 
social and economic institutions. Health systems and economic systems are not independent of 
each other. They are related to each other in many ways. Economic and social conditions and 
policies have a significant impact on health. The most important reason for the emergence of the 
concept of health economics; increase in the demand for resources, health financing methods and 
health expenditures. Economic and social conditions have a great impact on health. In order to 
improve the quantity and quality of health services, expenditures need to be increased. Especially 
important issues are the channels through which funds will be collected and met in order to ensure 
the recurrent expenditures of healthcare institutions. In this study, subjects such as health financing 
and health economics are conveyed based on the current literature.
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1. GİRİŞ 

Günümüzde sağlık, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm toplumları ve ülkeleri ilgilendirmektedir. 
Toplumu oluşturan bireylerin hepsi daha kaliteli ve sağlıklı bir hayat yaşamak isterler. Bu nedenle tıbbi 
hizmetlere olan talep artmaktadır. Ancak sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanı için kaynakların 
kıtlığı tüm ülkeler için en önemli sorunlardan biridir (Tıraş, 2013:125).

Sağlık ekonomisindeki temel konular; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve kaynak kullanımı, sağlık 
kurumlarının yönetimi ve hizmet sunumu, halk sağlığı, sağlık sektöründe kaynak dağılımı gibi 
konulardır. Sağlık ekonomisindeki ilk araştırmalar, 1931'de Amerikan Tıp Birliği'nin (American Medical 
Association), Tıbbi Ekonomi Ofisi'ni kurmasıyla başlamıştır. Tıp Ekonomisi Bürosu sağlık ekonomisi 
araştırmalarına öncülük etmiş, alana dair ilk çalışmaları gerçekleştirmiştir. Yapılan çalışmalarda sağlık 
sektöründe medikal teknolojiler, pazarlar ve maliyetler gibi konular ele alınmıştır  (Ulutürk, 2015). 
Ekonomik gelişme ve yüksek refah seviyeleri ile birlikte, sağlık hizmetlerine yapılan sosyal harcamalar 
da artmıştır. Bu gelişmeler sonucunda çocuk ölümleri azalmış, çalışma koşulları iyileşmiş ve daha iyi 
beslenme koşullarına ulaşılmıştır. Tüm bunların akabinde ortalama yaşam süresi de artmıştır. Ancak 
bunların sağlanabilmesi çok fazla ekonomik kaynağa mal olmuştur.

Öte yandan daha sağlıklı, daha uzun ve daha anlamlı yaşamlar için daha fazla kaynak ayrılmaya 
devam etmektedir (Özkara, 2006). Bu nedenle sağlık harcamaları, işgücü verimliliği ve beraberinde 
getirdiği ekonomik yük nedeniyle, ekonomik büyümeyi etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak 
kabul edilmektedir. Sağlığın toplumun tüm kesimlerini doğrudan etkilemesi, yatırım ve tasarruf miktarı, 
beşeri sermaye faktörleri, toplumun gelir düzeyleri, artan önemini açıklamaktadır (Güven & Tevfik, 
2022: 141). Tıraşoğlu ve Yıldırım  (2012)  ve Ak  (2012)  Türkiye'de sağlık harcamaları ile ekonomik 
büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuca göre; Ekonomik büyümeyi daha 
hızlı hale getirmek için, diğer beşeri sermaye bileşenleriyle birlikte sağlık harcamalarına daha fazla 
kaynak ayrılmalıdır.

2. SAĞLIK KAVRAMININ TANIMI 

“Sağlık, hastalığın olmayışıdır. Hastalık ise farklı zamanlarda, farklı kültürlerde farklı bir şekilde 
tanımlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre sağlık yalnızca hastalık ve sakatlık durumunun 
olmayışı değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik durumunun olmasıdır” 
(WHO, 2006: 1).

Bireyler açısından sağlık hasta olmama hali olarak tanımlanmakta iken, hekimler açısından sağlık 
durumundaki en küçük bir sapma hastalık olarak kabul edilmekte ve bireyin sağlıklı olmadığı 
belirtilmektedir (Çoban, 2009: 10). 
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Kendini sağlıklı ve herhangi bir rahatsızlıktan arınmış hissetme durumu sübjektif sağlık tanımıyla 
açıklanırken, doktor muayenesi ve tıbbi muayene ile belirlenebilen hastalıktan ari olma durumu ise 
objektif sağlık tanımıyla açıklanmaktadır. Ayrıca 'yaşamaya devam edebilme', 'hasta olmama durumu', 
'mutlu olma durumu', 'mutluluk halinde olma' vb. gibi kısa sağlık tanımları da mevcuttur (Ekizer, 2020: 
3).

Sağlık herkes için en değerli sermayedir. Bireyler sahip oldukları sağlık sermayesi kapsamında; bilgi, 
beceri, deneyim, eğitim ve zenginlik gibi sermayeleri edinebilir, şekillendirebilir ve kaynak sağlayabilir. 
Bireysel sağlıkta iyileşme ve artan sağlık kapasitesi, ulusal kalkınma hedeflerini oluşturur ve zaman 
içinde ulusal ekonomik büyümeye katkıda bulunur (Ranis & Stewart, 2007: 2).
Yapılan tanımlara bakıldığında sağlık terimi, kişinin kendisi tarafından veya çeşitli tanı yöntemleriyle 
tespit edilebilecek herhangi bir patolojik veya psikolojik semptomun bulunmaması, fiziksel ve sosyal 
çevre ile uyum içinde olması şeklinde tanımlanabilir (Heybet, 2022: 6).

3. SAĞLIK KAVRAMININ TANIMI 

Sağlık ekonomisi, ekonomi biliminde var olan teorilerin, tanımlamaların ve prensiplerin, sağlık ile 
ilgili alanlarda uygulanmasıdır. Bir bilim dalı olarak iktisat, sınırlı kaynakların tahsisi ve dağıtımı ile 
ilgilenirken, sağlık ekonomisi, kıt kaynakların, birey ve toplum sağlığını iyileştirmek için sağlıkla ilgili 
faaliyetlere tahsis edilmesi ve dolayısıyla kaynakların yeniden tahsis edilmesini içerir (Topçu, 2021: 4).
Sağlık ekonomisi, iktisat kanunlarının sağlık hizmetleri alanına, yani sağlık sektörüne uygulanmasıyla 
ortaya çıkan ve sağlık sektörüne ayrılan kaynakların hızla artmasıyla gelişen bir bilim dalıdır. Bu genel 
yaklaşıma göre sağlık ekonomisi, "sağlık sektörüne tahsis edilen tüm kaynakların sağlık insan gücü, 
sermaye, binalar, tıbbi ekipman vb. sağlık sektörüne tahsis edilmesi anlamına gelir. Sağlık hizmetlerinin 
en üst düzeyde verilebilmesi için, sağlık hizmetinin en etkin ve verimli şekilde nasıl kullanılacağını ve 
bu hizmetin topluma en iyi şekilde nasıl dağıtılacağını bulmaya çalışan bilim dalı olarak tanımlanabilir. 
Çeşitli ülkelerin sağlık politikalarında sağlık ekonomisi son yıllarda en çok tartışılan ve konuşulan 
konulardan biridir. Bu durum, tüm dünyada sağlık hizmetlerine ayrılan bütçelerin payının giderek 
artması ve toplumun bunu karşılayamayacak duruma gelmesine dayanmaktadır. Dünya kaynaklarının 
sınırlı olması ve bu sınırlı kaynaklara sadece belirli popülasyonların erişebilmesi, tedavi maliyetlerinin 
incelenmesi gereğine işaret etmektedir (Acar & Yeğenoğlu, 2006: 40).

Mushkin'in sağlık ekonomisi alanını tanımlamaya çalıştığı 1958 tarihli makalesinden başlayarak sağlık 
ekonomisini bugünkü anlamıyla geliştirmek mümkündür. Bu makalede Mushkin, özellikle hızla gelişen 
tıbbi teknolojilere ve bunlarla ilişkili maliyetlere odaklanmış ve ilk kez sağlık piyasaları ve sağlık fiyatları 
gibi konular üzerinde araştırma yaparak sistematik olarak sağlık ekonomisini ele almıştır (Tatar, 2009).
Sağlık ekonomisi literatürünün ne zaman ekonomi literatürüne girdiği tartışılmaktadır. Bazıları Lees'in 
1960 tarihli "The Economics of Health Care" (Sağlık Hizmetleri Ekonomisi) adlı kitabını sağlık 
ekonomisinin başlangıcı olarak tanımlarken, bazıları sağlık ekonomisinin William Petty'nin 1664 
Verbum Sapienti (Akıllıca Sözler) ile başladığını iddia etmektedir. Başka bir yaklaşım, Arrow 
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ve Mushkin'in eserlerine atıfta bulunur, çünkü sonraki nesiller onlardan büyük ölçüde etkilenmiştir. 
Diğer bir yaklaşım ise beş yüz yıl önce yaşamış ve sağlık ekonomisini sistemli bir şekilde ele alan ilk 
Paracelsus'u yüzyıllardır tartışılan sağlık ekonomisi literatürünün başlangıcı olarak görmektir (Köktaş, 
2014:16).

Şekil 1, Sağlık ekonomisi disiplin yapısının ve ilgili disiplinlerin ve bunların karşılıklı ilişkilerinin Alan 
Williams'a ait bir diyagramını sunmaktadır.

Şekil 1

Sağlık Ekonomisinin İşleyişi

Kaynak: (Akt.) Köktaş (2014:18 ).

Genel çerçevede sağlık ekonomisi, ekonomik teorilerin, kavramların ve yöntemlerin sağlık ve 
sanitasyon ile ilgili tüm faaliyet ve kurumlara uygulanması olarak tanımlanabilir. Sağlık ve sağlık 
hizmetleri kavramları arasındaki fark yukarıda ki tabloda ifade edilmiştir. Böylece sağlık hizmetlerinin 
üretimi ve sunumu (sağlık hizmetlerinin arzı), tüketimi (sağlık hizmetlerine olan talep), alandaki çeşitli 
kaynakların kullanımı, kaynakların sağlık sektörü dahil sektörler arasında dağılımı (kaynak tahsisi), DSÖ 
ve ekonomik bakım tesislerinin yönetiminin sonuçları, sağlık hizmetleri, sağlık hizmeti finansmanının 
düzenlenmesi ve birey ve toplum sağlığı, sağlık politikası oluşturma ve sonuçların değerlendirilmesi 
sağlık ekonomisi alanındaki ana konulardır (Çalışkan, 2008, 31). 
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3.1. Sağlık Ekonomisinin Önemi 

Sağlık ekonomisinin önemi üç ana başlık altında ifade edilebilir. Birincisi, sağlığın hem kişisel hem de 
toplumsal boyutları olduğudur. Hastalığın tedavisinde sağlık hizmeti sağlayıcılarına erişimin ve kalitenin 
ekonomik analizi yoluyla endüstrinin ortak sorunlarını ele alma girişimleri gerçekleştirilmektedir. Sağlık 
ekonomisi kelimenin tam anlamıyla bir ölüm-kalım olgusudur. İkinci önemli faktör, sağlık sektörünün 
büyüklüğüdür. Tüm gelişmiş ekonomilerde sağlığın harcama, yatırım ve istihdamın temel belirleyicisi 
olması, ekonomik performansı da doğrudan etkilemektedir. Üçüncüsü, sağlık hizmetlerinin finansmanı, 
üretimi ve dağıtımı ekonominin yapısıyla yakından ilişkilidir. Sonuç olarak, küresel, ulusal ve yerel 
sağlık politikası, ekonomik teorinin yöntem ve analizlerini giderek daha fazla kullanmaktadır (Dewar, 
2010: 10; Fuchs, 2005: 76).

Sağlık ekonomisine olan ilginin ve sağlık ekonomisinin öneminin artmasının nedenleri son dönemde 
yaşanan iki gelişme ile doğrudan ilişkilidir. Birincisi dünyada çok ciddi ölümlere neden olan bulaşıcı 
hastalıkları önlemek için geliştirilen ürünlerdir. İkincisi ise, ortalama yaşam beklentisindeki artıştır. 
Tıbbın ve tıbbi makine ve teçhizatın hızlı gelişimi, doktorların hastalıklarla mücadele gücünü ve tedavi 
edici etkisini artırmıştır (Çoban, 2009: 4).

3.2. Sağlık Ekonomisi Kapsamı 

Ülkelerin sağlık sektörüne ayırdığı kaynaklar her geçen yıl artmakta ve sektör her geçen yıl büyümektedir. 
Bu durum sağlık sektörüne ayrılan fonların mikro ve makro düzeyde tam olarak kullanılıp kullanılmadığı 
konusunda soru işaretleri uyandırmaktadır. Bu değerlendirme ihtiyacı, iktisadın bir alt disiplini olan 
sağlık ekonomisi alanının ortaya çıkmasına ve gelişmesine neden olmuştur. Sağlık ekonomisi disiplininin 
amacı, sağlığa ayrılan bu kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaktır (Şantaş, 2017: 92).

Sağlık ekonomisinin kesin sınırlarını belirlemek zor olsa da, sağlık ekonomisinin yapısını, temel 
unsurlarını ve ilişkilerini gösteren Culyer ve Williams tarafından oluşturulan ve Williams tarafından 
geliştirilen akış şemaları disiplinin genel olarak değerlendirilmesi için yararlıdır. Culyer ve Newhouse 
(2000) tablodaki ilişkileri yorumlarken sağlık ekonomisi kapsamının ayrıntılı bir analizini sunmaktadır. 
Tablodaki her kutunun içeriği ülkeye göre değişebilir. Ancak geliştirilen bu şema, sağlık ekonomisinin 
kapsamını ayrıntılı olarak ortaya koymaktadır. Buradaki asıl mesele hangisinin daha önemli olduğu, 
merkezi kutunun mu yoksa dış kutunun mu olduğu değil, uygulamalar da dahil olmak üzere genel sağlık 
sisteminin analizinde mantıksal olarak birbirine bağımlı olmalarıdır. Diğer bir deyişle, ilgili kutuların 
içeriği, belirli bir öncelik sırasına göre ele alınan sağlık sisteminin çeşitli aşamalarını bir akış şeması 
şeklinde göstermektedir (Kurtulmuş, 1996: 9). 
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Şekil 2

Sağlık Ekonomisinin Kapsamı

Kaynak: Clermeus, 2019:9

3.2. Sağlık Ekonomisinin Gelişimi  

Sağlık ve sağlık hizmetleri hem ekonomik hem de sosyal boyutları olan bir konu alanı olarak özellikle 
son yıllarda birçok ülkede tartışılmaya başlanmıştır. Sağlık sektörünün büyüklüğü ve diğer ekonomik 
sektörlerle ilişkisi göz önüne alındığında, sağlık ekonomisinin iktisat içinde ayrı bir disiplin olarak 
gelişmesi şaşırtıcı değildir (Çelik, 2011: 50). Yakın zamana kadar sağlık hizmetleri konusunun 
iktisatçıların ilgisini çekmemesinin en önemli nedenlerinden biri, tartışmasız, tıp biliminin ve sağlık 

F. MİKROEKONOMİK YAKLAŞIMI
Maliyet etkinliği, korunma, teşhis, tedavi 
gibi bütünkonularda sağlık hizmetlerinin 

sunulmasında alternatif yöntemlerin fayda 
maliyet analizi (yer, zaman, miktar vb. 

açılardan.

B. SAĞLIĞI ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER (SAĞLIK 

HİZMETLERİNDEN BAŞKA) 
Genetik, mesleki ve çevresel riskler, 

tüketim biçimleri, eğitim, gelir, 
beşeri ve fiziksel sermaye, ailenin 

sağlık geçmişi.

C. SAĞLIK HİZMETLERİ 
TALEBİ

A ve B'nin sağlık hizmetleri 
talebindeki etkileri, erişim 

sınırlamaları (fiyat, zaman, kanun), 
kurum ilişkileri, altruism, sigorta 

sistemi.

G. PLANLAMA, BÜTÇELEME VE 
DENETLEME MEKANİZMALARI

İnsangücü vb. planlama, denetleme 
mekanizmalarının optimizasyonu, bütçe 
yönetiminin verimliliğinin / etkinliğinin 

değerlendirilmesi vb. konular

H. BÜTÜN SİSTEM DÜZEYLERİNDE 
DEĞERLENDİRME

Bütün sistemle ilgili olarak getirilen 
eşitlik ve etkinlik ölçütleri, bölgeler arası 
ve uluslararası karşılaştırmalı çalışmalar, 

global harcama biçimleri ve belirleyicileri.

D. SAĞLIK HİZMETLERİ ARZI
Üretim fonksiyonları, maliyet 
fonksiyonları, girdi ikamesi, 

girdilerin piyasaları (insangücü, 
ekipman, ilaç vb.) sağlık hizmet 

organizasyonları

A. SAĞLIK VE SAĞLIĞIN 
DEĞERİ NEDİR? 

Sağlığın nitelikleri, sağlık 
durum endeksleri, sağlığın 

sınıflandırılması, ve sağlığın değeri.

E. PİYASA ANALİZİ
Bir endüstri olarak sağlık hizmetleri; 

sağlık hizmetleri piyasasında arz 
edenlerin davranışları, fiyatlar, bekleme, 
diğer fiyat dışı tahsisler gibi dengeleme 

mekanizmaları, dışsallıklar kamu malları 
ve piyasa başarısızlıkları, regülasyon ve 

piyasanın desteklenmesi.
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hizmeti sunan kurumların gelişmesidir. Ayrıca 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar sanitasyon hizmetlerinin 
hayır kurumları ve vakıflar tarafından ücretsiz olarak sunulması ve genel ekonomik kuralların sağlık 
işletmelerine uygulanamayacağı inancıyla ekonomisinin gelişimini geciktirmiştir (Tıraş, 2013:134).

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi, sağlıklı bir ekonominin gelişmesini etkin bir şekilde etkiler. Bir ülkenin 
kalkınması, üretimin ve milli gelirin artmasının yanı sıra ekonomi, toplum, siyaset, kültür gibi çeşitli 
alanlarda yapısal dönüşümle sağlanır. J. Fourastie ve C. Clark (1963) yapısal dönüşümü üç sektör teorisi 
kullanarak açıklamaktadır: Ulusal ekonomik faaliyetlerin (tarım, sanayi, hizmetler) zaman içinde milli 
gelir içindeki payı bu açıdan önemlidir. Ülke ekonomisi geliştikçe, tarım sektörünün milli gelir içindeki 
payı azalırken, sanayi ve hizmetlere ayrılan pay artmaktadır. Bu artış veya azalış, tarım sektörünün en 
az ve hizmet sektörünün en fazla olduğu durumlarda sabit olma eğilimindedir (Berber, 2017: 14-16).

Son olarak İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Haydar Sur bir 
çalışmasında (Sur, 2011: 6) sağlık hizmetlerinin gelişiminin üç ana döneme ayrılabileceğini belirtmiştir. 
Bu dönemler; hekimin söz sahibi olduğu 1950’li yıllara kadar olan klinisyen dönemi, halk sağlığı 
uygulamalarının ve bürokrasinin ön plana çıktığı bürokratik dönem 1950-1980, 1980 sonrası ise sağlık 
ekonomisinin gelişip egemen olduğu sanayi dönemidir.

4. SAĞLIK EKONOMİSİNİN ÖZELLİKLERİ  

Ekonomik büyüme, sağlık ve sağlık yatırımlarını içeren tüm alanları kapsamaktadır. İnsanların bütçesi 
ne olursa olsun, sağlık hizmetlerine olan ihtiyaçları, sağlık hizmetlerine erişimleri anlamına gelmektedir. 
Durum ne olursa olsun, sağlık hizmeti ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Sağlık hizmetleri sosyal 
güvenlik kurumuna bağlı olarak devlet tarafından verilmektedir. Dolayısıyla tüm devlet kurumlarının 
sağlık hizmetleri kar amaçlı değil, toplumsal amaçlıdır. Sağlık standartlarının ve kalitesinin tanımlanması, 
etkinliğin artırılması, hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, memnuniyetin artırılması, tüm harcamaların 
kontrol altına alınması ve kaynakların verimli kullanılması sağlık ekonomisinin özelliklerindendir 
(Güven & Tevfik, 2022:142).

5. SAĞLIK HARCAMALARI VE FİNANSMANI 

Kişisel ve toplumsal yaşamda önemli rol oynayan sağlık ve sağlık hizmetlerine yapılan harcamalar 
artıyor. Ülkeler milli gelirlerinin büyük bir bölümünü sağlığa, bireyler ise kişisel gelirlerinin büyük bir 
bölümünü sağlığa harcamaktadır. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin finansmanı sıklıkla gündeme gelen 
konulardan biridir. Sağlık finansmanı yalnızca bir amaç için bir araçtır. Hizmetlerin planlanabilmesi ve 
kabul edilebilir bir kalite seviyesinde sürdürülebilmesi için sistemde yeterli ve güvenilir bir fon akışının 
olmasını sağlamak genellikle gereklidir. Aynı zamanda finansmanın mümkün olduğunca verimli bir 
şekilde yürütülmesi ve kullanıcıların da sistemin finansman kapsamına dahil edilmesi, hizmetlerin 
kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun kalite ve kalitede sunulabilmesi için gereklidir (Clermeus, 2019: 11).
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5.1. Sağlık Harcamaları 

Sağlık harcamaları genel olarak sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik harcamaları içermektedir. 
Sağlık harcamalarındaki artış, bireylerin yaşam beklentisi ve kalitesi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. 
Günümüzde hükümetler sağlık harcamalarına daha fazla önem vermektedir. Ekonomik kalkınmanın 
sağlanmasında temel unsur olan sağlık harcamaları, bir ülkenin gelişmişlik düzeyine göre değişiklik 
göstermektedir (Akar, 2014: 311). TÜİK verilerine göre aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere 2021 
yılında toplam sağlık harcaması bir önceki yıla göre %41,6 artarak 353 milyar 941 milyon TL'ye 
ulaşacak. Genel devlet sağlık harcamaları yüzde 41,5 artarak 280 milyar 220 milyon lira oldu. Özel 
sektör sağlık harcamaları %42,1 artarak 721 milyon TL olarak 73 milyar TL olarak gerçekleşmiştir 
(TÜİK, 2022). 

Şekil 3

Sağlık Harcamaları 2012-2021

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/

Sağlık harcamalarındaki artışlar, bireylerin ortalama yaşam sürelerini ve ekonomik kapasitelerini 
etkilemektedir. Ülkeler, uzun vadeli sağlık harcamalarını yüksek gelirli ülkelerinkine dayandırmaktadır. 
Hastalık ve sağlık kavramlarını anlaşılır kılan farklı harcama faktörleri vardır. Sağlık harcamalarını 
etkileyen faktörler; kişi başına düşen gelirin artması, eğitim düzeyinin ve sağlık bilincinin gelişmesi, 
toplumsal değer yargılarının değişmesi, toplumsal düzenin değişmesi, teknolojinin gelişmesidir (Güven 
& Tevfik, 2022:4 ).

Akyol, B. & Haykır, H. / Sağlık Ekonomisi Üzerine Güncel Bir Derleme Çalışması 



187

5.2. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı 

Bir ülkenin toplam sağlık harcamalarının büyüklüğü, bir ülkenin sağlık önceliklerinin ve ekonomik 
gelişmişlik düzeyinin bir ölçüsü iken, bir diğer konu da bu harcamaların finansmanında kamu-özel 
sektör ayrımıdır. Kamu sağlık harcamalarının düşük olduğu veya sağlıkla ilgili kamu sosyal güvenlik 
kapsamının sınırlı olduğu ülkelerde, bireyler yeterli sağlık hizmeti alabilmek için cepten yapılan 
harcamalar veya özel sigorta yoluyla tıbbi bakım için ödeme yapmalıdır (Clermeus, 2019: 16). 

• Toplum sağlığını geliştirmek,

• Sağlık hizmetlerinde bireyler, bölgeler veya birey toplulukları arasındaki eşitsizlikleri 
giderilebilmek,

• Kaynakların etkin ve verimli kullanımı ile hizmet sunumunun sürekliliğini sağlamak,

• Ödeme imkanına sahip olmayanların sağlığını iyileştirebilmek, 

• Sağlık sisteminin gerektirdiği mali yükü toplum geneline adil bir şekilde dağıtmak.

Şekil 4

Sağlık Hizmetlerinin Alternatif Finansman Yöntemleri

Kaynak: Tatar (2011,111)
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Şekil 4'ten de görüleceği üzere, sağlık hizmetlerine yönelik mali kaynaklar önce özel ve kamu olmak 
üzere ikiye ayrılmakta, daha sonra alt branşlara ayrılmaktadır. Sağlık hizmetlerinin finansmanı: Cepten, 
özel sağlık sigortası, sosyal sağlık sigortası ve vergi finansmanı olarak ayrılmıştır (Tıraş, 2013: 144). 
Kısaca bunlardan bahsedecek olursak; 

Cepten yapılan ödemeler:  Tıbbi hizmetleri kullanmak için doğrudan bir kişi tarafından ödenen tüm 
harcamaları içerir. Hastalık riskine karşı herhangi bir finansal koruma sağlamaz. Cepten yapılan 
ödemeler; doğrudan ödemeler, kullanıcı katkıları ve kayıt dışı ödemeler olmak üzere üç başlık altında 
incelenebilir (Tıraş, 2013: 144).

Özel Sağlık Sigortaları: Bu finansman yönteminde geri ödeme kurumu özel sağlık sigortası olup 
bireylerin ya da kurumların sağlık risklerinin sigortalanması söz konusudur. Özel sağlık sigortası da 
birçok açıdan, cepten yapılan ödemelerde olduğu gibi bir sağlık sisteminin finansmanında ağırlıklı 
olarak başvurulmaması gereken finansman yöntemlerinden biridir. Bu yöntem, farklı düzeylerde ve 
farklı amaçlarla kullanılabilir. Örneğin bazı ülkelerde (ABD), özel sağlık sigortası nüfusun önemli bir 
bölümü için temel sağlık finansman kurumuyken bazı ülkelerde kamu sistemi ile birlikte tamamlayıcı 
bir rol üstlenmektedir (Fransa) ( Tatar, 2011: 114).

Sosyal Sağlık Sigortaları: Bismarck yöntemi olarak da bilinen ‘Sosyal Sağlık Sigortası Yöntemi’, 1883 
yılında Almanya'da geliştirilmiştir ve mevcut gönüllü sigorta sistemi devlet tarafından uygulanmaktadır. 
Bu uygulamada, fona üyelik zorunlu olup, fon işçi ve işverenlerin zorunlu katkılarıyla finanse 
edilmektedir (Clermeus, 2019: 22).

Vergilere Dayalı Finansman: Sağlık hizmetlerinin finansmanında sıklıkla kullanılan vergilere dayalı 
finansmanda, kaynaklar vatandaşlardan çeşitli yollarla toplanmakta, biriktirilmekte ve daha sonra 
devletin karar alma mekanizmaları çerçevesinde çeşitli sektörlere tahsis edilmektedir (Tatar, 2011: 112).

5. SONUÇ

Günümüzde sağlık hizmetlerine ayrılan kaynaklar artmakta ve sağlık sektörü büyümektedir. Bu durum, 
hem mikro hem de makro açıdan harcanan paranın buna değip değmeyeceği sorusunu gündeme 
getirmektedir. Bu ihtiyacı karşılamak için sağlık ekonomisi disiplini ortaya çıkmıştır. 

Sağlık ekonomisinin amacı, sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını 
sağlamaktır. Sağlıklı olmanın ve sağlıklı bir topluma sahip olmanın öneminin zaman içinde kabul 
görmesi ile birlikte mevcut sağlık çıktılarını iyileştirmek için kaynaklar aranmaya başlanmıştır.
Kaynakların verimli kullanılması gerektiği fikrinin yerleşmeye başlamasıyla sağlığın hem ekonomik 
hem de sosyal bir olay olduğu fikri ağırlık kazanmıştır. Mevcut sınırlı kaynaklar, sağlık hizmetlerinin 
ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanabilmesi için sağlıkla ilgili konuların ekonomik olarak incelenmesini 
gerekli kılmaktadır.
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Güven, Tevfik ve Ramazan (2020) yaptığı çalışmada; Amerika, İngiltere, Almanya, Japonya gibi 
gelişmiş dört devlet ve Türkiye’ye ait veriler kullanılmıştır. Panel veri analizi sonucunda, beş ülkenin, 
ilaç harcamalarının, brüt ulusal harcamalarının, hekim sayısının, sağlık harcamalarını %95.78 etkilediği 
görülmüştür. Sonuç olarak hekim sayısı ve devletlerin yapacağı sağlık harcamaları arttırılmalı, kişilere 
sağlık alanında gerekli eğitimler verilmeli, gereksiz ilaç tüketimine kısıtlamalar getirilerek ilaç 
harcamalarında azalma hedeflenmelidir.

Her ne kadar sağlık hizmetleri de diğer mal ve hizmetler gibi birçok girdinin kullanıldığı bir üretim süreci 
gibi değerlendirilse de, farklılaşan özellikleri nedeniyle bütünüyle piyasa koşullarına bırakılamayacağı 
görülmektedir. Üstelik sağlık düzeyinin sosyo-ekonomik koşullarla olan ilişkisi bir çok ampirik çalışma 
tarafından da desteklenirken ve yoksulluk gibi bir ekonomik-toplumsal sorunla karşı karşıya iken 
sağlık hizmetleri piyasasında kamunun yer alması kaçınılmazdır. Bu yüzden etkinlik, verimlilik gibi 
özellikle neo-klasik iktisadın sıklıkla kullandığı kavramlar ve bunları ortaya koymaya yönelik araçlar 
sağlık hizmetlerinin ve sağlık sistemlerinin değerlendirilmesinde yoğun olarak kullanılsa da sağlık 
ekonomisine normatif yaklaşım kaçınılmazdır.
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