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Anahtar Kelimeler Öz 
Endüstri 4.0, Faktör Analizi, 
Yapısal Eşitlik Modeli, 
Endüstri 4.0 Bilgi Düzeyi 

Endüstri 4.0, Dördüncü Sanayi Devrimi, giderek büyüyen yapısıyla ile birlikte küresel 
ölçekte üretim, hizmet sektörü ve günlük yaşam gibi çeşitli alanlarda ortaya çıkarak 
hem toplumlar hem de kişiler üzerinde etkili olmaktadır. Endüstri 4.0, esnek ve 
kişiselleştirilmiş müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak bir akıllı üretim modeli 
geliştirmek için insanlar, makineler ve ürünler arasında gerçek zamanlı bir etkileşim 
kurmaktadır. Yerel ölçekte, Türkiye, Endüstri 4.0'ın hızlı gelişimine ayak uydurmaya 
çalışsa da, teknolojik yetersizlikler nedeniyle, küresel yenilikçilik endeksi, küresel 
rekabet endeksi gibi küresel endekslere göre dünya standartlarının gerisinde kaldığı 
görülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye küresel endekslerde geriye düşerken genç neslin 
dördüncü endüstri devrimine bakış açısı ve bu konudaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin Endüstri 4.0 bilgi düzeylerini 
belirlemek için bir anket hazırlanmıştır. Hazırlanan anket Türkiye’deki üniversite 
öğrencilerine uygulanmıştır. Bu çalışma kapsamında, faktör analizi ve yapısal eşitlik 
modeli metotları kullanarak üniversite öğrencilerinin Endüstri 4.0 bilgi düzeylerini 
etkileyen değişkenler belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin anket sorularına 
verdikleri cevaplar üzerinden demografik bilgileri tanımlayıcı istatistikler ile 
değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular ve sonuçlar detaylı olarak Endüstri 4.0 ana 
çerçevesinde ele alınmıştır. 
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1. Giriş 

Endüstri 4.0, Dördüncü Sanayi Devrimi olarak da 
adlandırılmakta olup, günümüz teknolojisinin ve 
imkanlarının endüstriyel sektörler ile birleşme 
sürecidir. Bu sanayi devrimi, üretim ve hizmet 
sektörlerinin yanı sıra günlük yaşamı da 
değiştirmekte küresel olarak bireyler ve toplumlar 
üzerinde büyük bir etki yaratmaktadır. Endüstri 4.0, 
yenilikçi ve akılcı üretim modeli geliştirilmesinden, 
hayatı kolaylaştıracak çözümler üretilmesine kadar 
çeşitli yeniliği insan hayatına katmaktadır. Bu 
katkılar insan-makine ve makine-makine 
etkileşimlerinin değişmesi ve artması sonucu 
mümkün olmaktadır.  

Sanayi devriminin getirdiği yenilikler, küresel 
ölçekte hızla yayılıyor olsa da, yerel açıdan bakarsak 
teknolojik yetersizlikler nedeniyle Türkiye, bu 
yayılım hızına ayak uyduramamaktadır. Bu durum, 
Türkiye’nin küresel yenilikçilik endeksi ve küresel 
rekabet endeksi gibi uluslararası endekslerindeki 
sıralamalarda gelişmiş ülkelerin gerisine düşmesi 
nedeniyle belirlenebilmektedir. Türkiye'nin, 
Endüstri 4.0 teknoloji ve yeniliklerine konusundaki 
bilgi birikiminin artışı ile bu sıralamaları 
değiştirebilecek güç kazanması mümkün olabilir. Bu 
yenikliklerin sanayide, üretimde, hizmet sektöründe 
ya da günlük hayatta yaygınlaşması, daha çok 
kullanılması ile ilerleme sağlanabilir. Buradaki 
yaygınlaşma terimi, hazır teknolojiyi satın alıp 
kullanma olarak düşünülebilir. Bunun yanı sıra, 
Türkiye'nin bu durumunu değiştirebilecek, belki de 
daha çok etkileyebilecek, bir başka etmen ise, henüz 
günümüzde yaşanmakta olan dördüncü sanayi 
devriminin gelişimine direkt olarak katkı 
sağlamaktır. Türkiye açısından bakarsak önemli 
sayılacak bir katkıyı bir anda sağlamak pek mümkün 
gözükmeyebilir. Ancak bu sürecin ilerleyen 
fazlarında özellikle toplumun ve genç kesimin bu 
konuda bilgi düzeylerinin iyileşmesi, farkındalığın 
artması ve gelecek yılların vazgeçilmez konjonktürel 
dalgası olarak kabul edilmesi sayesinde önemli bir 
bilgi altyapısına ulaşılabilir. Bu bakımdan, gelişen 
yeni neslin ve özellikle üniversite öğrencilerinin yeni 
devrim çağına ilgi ve bilgi düzeylerinin önemi son 
derece büyüktür. Bu hususta, üniversite 
öğrencilerinin yaratıcılığa, fikirlere ve yeniliklere 
olan tutumları, Endüstri 4.0 kavramlarına karşı olan 
farkındalıkları, BİT’lere olan yakınlık ve yatkınlıkları 
oldukça önemlidir. 

Bu çalışmada, Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin 
Endüstri 4.0 bilgi düzeylerini etkileyen değişkenleri 
belirlemek amacıyla önce literatüre dayalı bir teorik 

model geliştirilmiştir. Geliştirilen modelden 
hareketle hazırlanan anket Türkiye’deki üniversite 
öğrencilerine uygulanarak, modelin ampirik testi 
için veriler toplanmıştır. Anket aracılığı ile toplanan 
veriler, Üniversite Öğrencilerinin bilgi düzeylerini 
etkileyen değişkenleri belirlemek için çok değişkenli 
istatiksel bir teknik olan Yapısal Eşitlik Model’i 
kullanılmıştır. 

 

2. Yazın Taraması  

Literatürde daha önce dördüncü sanayi devrimi ile 
ilgili yapılmış pek çok çalışma mevcuttur. Bu 
çalışmada literatür araştırması iki bölüme 
ayrılmıştır. Bu bölümler, öğrencilerin bilgi düzeyinin 
Endüstri 4.0 kavramları üzerinden belirleneceği için 
sanayi devrimi ve onun hayatımıza getirdiği yeni 
kavramları araştıran çalışmalar ve sanayi devriminin 
bireyler ve toplumlar üzerinde oluşturduğu etkiyi 
araştıran çalışmalardır. 

İlk olarak Endüstri 4.0 ve onun kazandırdığı yeni 
kavramları araştıran çalışmalar incelenmiştir. Lasi, 
Kemper, Fettke, Feld, ve Hoffmann (2014) ve Roblek, 
Mesko, ve Krapez (2016) tarafından gerçekleştirilen 
çalışmalarda, sanayi devriminin çıkış kaynağı, ana 
etmenleri, Endüstri 4.0 araçlarının sektörlerde hangi 
alanlarda hangi amaçlarla kullanıldığı ve dördüncü 
sanayi devriminin ne gibi yeniliklere yol açacağı gibi 
konular üzerinde durulmuştur. Qin, Liu, ve 
Grosvenor (2016) tarafından gerçekleştirilen 
çalışmada, Endüstri 4.0 temel kavramları incelenmiş 
ve mevcut üretim sistemleri üzerinde durulmuştur. 
Ek olarak Endüstri 4.0’ın getirdiği gereklilikler ve 
mevcut üretim sistemleri arasındaki farkları ortaya 
koymaktadır. Hermann, Pentek ve Otto (2016) 
tarafından yapılan çalışmada Endüstri 4.0’ın tasarım 
ilkeleri tanımlanmıştır. Ayrıca bir örnek olay 
üzerinden tanımlanan tasarım ilkelerinin Endüstri 
4.0 senaryolarını rol aldığını gösterilmiştir. Fırat ve 
Fırat (2017a, 2017b) tarafından yapılan çalışmada 
Endüstri 4.0 kavramları üzerine durulmuş ve sanayi 
devriminin etkilerini ve etkileşimini küresel ve yerel 
ölçekte değerlendirerek devrimin getirdiği 
teknolojileri ve yenilikleri tartışılmıştır. Benzer 
olarak Pereira ve Romero (2017) tarafından 
gerçekleştiren çalışmada Endüstri 4.0 kavramı 
kapsamlı olarak incelenerek kavramlar çeşitli 
açılardan ele alınmıştır. Ayrıca sanayi devriminin 
etkileri analiz edilmiştir. Lu (2017) Endüstri 4.0 
kavramları ile ilgili çeşitli çalışmaları kategorilerine 
göre incelenmiştir. Zhong, Xu, Klotz ve Newman 
(2017) tarafından yapılan çalışmada, Endüstri 4.0 
bağlamında akıllı üretim teknolojilerini 
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anlayabilmek adına kapsamlı bir yazın taraması 
yapılmıştır. Ayrıca akıllı üretimde kullanılan IoT, 
siber fiziksel sistemler, büyük veri analitiği ve bilgi 
ve iletişim teknolojisi gibi temel teknolojiler 
incelenmiştir. Chen ve diğ. (2017) tarafından 
gerçekleştirilen çalışmada, akıllı fabrika için 
hiyerarşik yapı önerilmiş ve temel teknolojiler 
açısından analiz edilmiştir. Ayrıca nesnelerin 
interneti, büyük veri ve bulut sistemi gibi yeni 
teknolojiler değerlendirilmiştir. 

İkinci olarak Endüstri 4.0’ın bireyler ve toplumlar 
üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar incelendi. 
Motyl, Baronio, Uberti, Speranza ve Filippi (2017) 
tarafından yapılan çalışmada anket uygulanarak 
İtalya’daki mühendislik öğrencilerinin Endüstri 4.0’a 
hazır olup olmadıkları ve bu konudaki bilgi 
düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Souza De 
Oliveira ve Sommer (2017) tarafından 
gerçekleştirilen çalışmada, Almanya ve Brezilya’daki 
ankete katılan öğrencilerin küreselleşme, 
dijitalleşme ve Endüstri 4.0 konularına ilişkin 
farkındalıkları ve bilgi düzeyleri incelenmiş ve bu iki 
ülke öğrencileri arasındaki farklar ortaya 
konmuştur. Kaygısız ve Sipahi (2018) tarafından 
yapılan çalışmada yükseköğretim kurumlarındaki 
öğrencilerin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve 
Endüstri 4.0 bilgi düzeylerini ölçmek amaçlanmıştır. 
Çalışma sonucu, öğrencilerin Endüstri 4.0 
bilgilerinin sadece tanımsal olduğu ve Endüstri 4.0’ın 
getirdiği fırsatlar ve tehditler konusunda bilgi sahibi 
olmadıkları belirlenmiştir. Butting, Konar, Rumpe ve 
Wortmann (2018) tarafından yapılan çalışma 
kapsamında Endüstri 4.0 için model tabanlı sistem 
mühendisliği üzerine çalışılmış ve öğrencilerin 
zorluklarını ve beklentilerini belirlenmeyi 
amaçlamışlardır. Yıldız ve Fırat (2019) tarafından 
yapılan çalışmada, Türkiye’deki üniversite 
öğrencilerinin Endüstri 4.0 farkındalığını etkileyen 
faktörleri belirlemek amacıyla literatüre dayalı bir 
model geliştirilmiştir. Geliştirilen farkındalık modeli 
6 boyutta ele alınmıştır. Veri toplamak için her bir 
boyutu açıklayan anket soruları hazırlanmıştır. 
Hazırlanan anket internet üzerinden üniversite 
öğrencileri tarafından cevaplanmıştır. Anketle 
toplanan veriler kullanılarak geliştirilen farkındalık 
modeli yapısal eşitlik modeli ile çözülmüş olup 
öğrencilerin Endüstri 4.0 farkındalık düzeylerini 
etkileyen dört faktör belirlenmiştir. Temel (2019) 
tarafından gerçekleştirilen çalışma, Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu’nda ve İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesinde okuyan üniversite öğrencilerinin 
Endüstri 4.0 algı ve bakış açılarını belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. Öğrencilere anket uygulanmış 

olup, veriler öğrencilerin algı ve bakış açılarına göre 
değerlendirilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. 
Özkoç ve Karalar (2019) tarafından yapılan 
çalışmada, K12 ve lisans öğrencilerinin Endüstri 4.0 
kavramı hakkındaki algılarını metaforlar yardımıyla 
belirlemektedir. Sonuç olarak K12 öğrencilerinin 
Endüstri 4.0 görüşleri genellikle olumlu iken lisans 
öğrencilerinin görüşlerinin olumsuz olduğu 
bulunmuştur. Torun ve Cengiz (2019) tarafından 
yapılan çalışmada, iktisadi ve idari bilimler 
öğrencilerine anket uygulanarak Endüstri 4.0 
yönelik bakış açıları teknoloji kabul modeli 
kapsamında belirlenmiştir. 

 

3. Metodoloji   

Bu çalışma kapsamında, literatüre dayanarak 

Endüstri 4.0 bilgi düzeyi modeli geliştirilmiştir. 

Geliştirilen bilgi düzeyi modeli 4 gizli değişkenden 

(boyut) oluşmaktadır. Modeldeki her bir gizli 

değişken için sorular hazırlanarak bir anket (ölçek 

olarak ifade edilecektir) oluşturulmuştur ve veri 

toplama aracı olarak bu anket kullanılmıştır. 

Geliştirilen model yapısal eşitlik modeli metoduyla 

çözülmüştür.  

 

3.1 Endüstri 4.0 Bilgi Düzeyi Modeli  

Bu çalışma kapsamında, Türkiye’deki üniversite 

öğrencilerinin Endüstri 4.0 bilgi düzeylerini 

etkileyen boyutlar arasındaki ilişkiyi belirlemek 

üzere literatüre dayanarak bir model geliştirildi. 

Bilgi düzeyini etkileyen gizli değişkenler; bireysel 

teknoloji kullanımı, teknoloji algı ve tutumları, 

bireysel yenilikçilik düzeyleri, Endüstri 4.0 algı ve 

tutumları ve Endüstri 4.0 bilgi düzeyi olarak 

belirlendi. 

 Bireysel teknoloji kullanımı gizli değişkeni; 

öğrencilerin günlük hayatta teknolojiyi ne amaçla 

ne kadar kullandıklarını belirler.  

 Bireysel yenilikçilik düzeyi gizli değişkeni; 

öğrencilerin ne kadar yenilikçi olduğu ve yeni 

fikirlere ne kadar açık olduklarını belirler.  

 Teknoloji algı ve tutumları gizli değişkeni; 

öğrencilerin yeni teknolojiye ne kadar hakim 

olduklarını ve bu teknolojileri ne kadar gerekli 

bulduklarını ölçer.  
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 Endüstri 4.0 algı ve tutumları gizli değişkeni; 

öğrencilerin Endüstri 4.0 teknolojilerine ne kadar 

hakim olduklarını ve bu teknolojileri ne kadar 

gerekli bulduklarını belirler.  

Belirlenen değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek 

için geliştirilen model Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 1. Endüstri 4.0 Bilgi Düzeyi Modeli 

 

3.2 Veri Toplama  

Türkiye’deki genç neslin Endüstri 4.0 bilgi 
düzeylerini etkileyen etkenleri görmek üzere 
belirlenen gizli değişkenleri açıklayabilecek sorular 
hazırlanarak bir anket oluşturulmuştur. Hazırlanan 
anket 2019 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında 
internet üzerinden yayınlanmıştır ve Türkiye’deki 
çeşitli üniversitelerden 165 üniversite öğrencisi 
tarafından cevaplanmıştır. 

Geliştirilen modele dayalı olarak hazırlanan anket 
toplamda 6 bölüm ve 70 sorudan oluşmaktadır. 
Soruların çoğu 5’li Likert ölçeği tipinde 
oluşturulmuştur. Anketteki her bir bölüm geliştirilen 
modelde Endüstri 4.0 bilgi düzeyi ve onu etkileyen 
değişkenleri belirlemeye yönelik hazırlanmıştır. Bu 
değişkenler; demografik bilgiler, bireysel teknoloji 
kullanımı, teknolojiye yönelik algı ve tutumlar, 
bireysel yenilikçilik düzeyleri, Endüstri 4.0 algı ve 
tutumları ve Endüstri 4.0 bilgi düzeyleridir. 
Demografik bilgiler sadece sonuçları yorumlamak 
için sorulmuş olup modelde kullanılmamıştır. 

 

3.3 Yapısal Eşitlik Modeli  

Bu çalışmada amacımız genç neslin Endüstri 4.0 bilgi 
düzeylerini etkileyen değişkenler arasındaki ilişkiyi 

belirmek olduğundan dolayı değerlendirme yapmak 
için yapısal eşitlik modeli metodu kullanılmıştır. 
Yapısal eşitlik modeli yapılar arasındaki ilişkiyi 
açıklamayı amaçlayan çok değişkenli bir istatistiksel 
metottur. Yapılar ise gözlemlenemeyen veya çoklu 
değişkenlerle ifade edilen gizli (latent) 
değişkenlerdir. Gizli değişkenler, dolaylı olarak 
ölçülebilir veya çeşitli veri toplama yöntemleri 
(örneğin; anketler) ile belirlenebilir. Yapısal eşitlik 
modelinin temelinde, iki çok değişkenli istatistiksel 
metot yatar; faktör analizi ve çoklu regresyon analizi. 
Ayrıca bu istatistiksel metot, kovaryans yapı analizi 
veya gizli değişken analizi olarak da adlandırılır.  

 

4. Verilerin Analizi ve Bulgular 

Bu bölümde, toplanan veriler anket sorusu bazında 
analiz edilmiş ve tanımlayıcı istatistikler 
hesaplanmıştır. Veriler toplandıktan sonra farklı 
üniversitede okuyan öğrencilerin Endüstri 4.0 bilgi 
düzeylerinin farklı olup olmadığını belirlemek 
amacıyla IBM SPSS programı kullanılarak varyans 
analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Son olarak 
geliştirilen model yapısal eşitlik modeli metoduyla 
çözülerek sonuçlar verilmiştir. Yapısal eşitlik 
modellemesinin analizleri için SPSS Amos programı 
kullanılmıştır. 



Endüstri Mühendisliği 31(0), 1-16, 2020 Journal of Industrial Engineering 31(0), 1-16, 2020 

 

5 

4.1 Verilerin Tanımlayıcı Analizi  

Ankete, Doğuş Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, 
Işık Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Bilkent 
Üniversitesi çoğunlukta olmak üzere toplamda 35 
farklı üniversiteden ve endüstri mühendisliği, 
bilgisayar mühendisliği ve makine mühendisliği 
çoğunlukta olmak üzere üniversitelerin mühendislik, 
fen ve edebiyat, iktisadi ve idari bilimler ve hukuk 
gibi fakültelerinden toplam 34 farklı bölümden 
öğrenciler katılmıştır. Ankete katılan öğrencilerin 
%50.6’sı erkek, %49.4’ü kadındır. Öğrencilerin 
%88’inin yaş aralığı 18-25 arasında iken %12’sinin 

yaş aralığı 26-35 arasındadır. Öğrencilerin %58.9’u 
dördüncü sınıf, %28’i üçüncü sınıf, %10.1’i ikinci 
sınıfa ve % 3’ü birinci sınıfa gitmektedir. Ayrıca 
öğrencilerin %36.1’i öğrencilikleri sırasında 
çalışmaktadır. 

Anket soruları geliştiren modeldeki gizli 
değişkenleri açıklamaya yönelik olarak 
hazırlanmıştır. Bireysel teknoloji kullanımına 
yönelik olarak anket soruları Tablo 1’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 1 

Bireysel Teknoloji Kullanımına Yönelik Anket Soruları 

Soru 
Numarası 

Sorular Ortalama 
Standart 
Sapma 

BTK1 Teknolojiyi genellikle hangi amaç için kullanıyorsunuz? Açık uçlu soru 

BTK2 Günde kaç saatinizi sosyal medyada geçiriyorsunuz? Açık uçlu soru 

BTK3 Günde kaç saat video oyunu oynuyorsunuz? Açık uçlu soru 

BTK4 
Kullandığınız oyun platformunda sanal gerçeklik ekipmanı kullanıyor 
musunuz? 

Açık uçlu soru 

BTK5 
Bankacılık işlemlerimi gerçekleştirmek için online veya mobil 
bankacılık uygulamalarını sıklıkla kullanıyorum. 

4,50 0,90 

BTK6 
Ürün almak veya satmak için e-ticaret uygulamalarını sıklıkla 
kullanıyorum. 

3,75 1,24 

BTK7 Giyilebilir teknolojileri sıklıkla kullanıyorum. 1,82 1,27 

BTK8 Hangi giyilebilir teknolojileri kullanıyorsunuz? Açık uçlu soru 

BTK9 Akıllı ürünleri sıklıkla kullanıyorum. 3,30 1,31 

BTK10 Hangi akıllı ürünleri kullanıyorsunuz? Açık uçlu soru 

BTK11 
Günlük hayatımı kolaylaştırması açısından birbiri ile iletişim halinde 
çalışan cihazlar kullanıyorum. 

2,87 1,53 

BTK12 Hangi cihazları kullanıyorsunuz? Açık uçlu soru 

BTK13 İnternet ortamında güvenliğimi sağlamak için önlem alıyorum. 3,16 1,33 

BTK14 Ne gibi önemler alıyorsunuz? Açık uçlu soru 

BTK15 3D yazıcı kullanıyorum. 1,20 0,61 

BTK16 Akıllı fabrikada bulundunuz mu? Açık uçlu soru 

BTK17 Akıllı evde yaşıyor musunuz? Açık uçlu soru 

BTK18 Akıllı teşhis veya erken uyarı sistemi kullanıyorum. 1,38 0,80 

BTK19 Bulut sistemleri kullanıyorum. 2,96 1,53 

BTK20 Blok zinciri kullanıyorum. 1,50 0,99 

 

Tablo 1’de gösterilen anket soruları öğrencilerin 
teknoloji kullanımını belirlemek amacıyla 
hazırlanmıştır. Toplamda 20 soru vardır. Bu 
soruların 10’nu 5’li Likert ölçeği tipindedir (Likert 
ölçeği tipinde olmayan soruların ortalama ve 

standart sapma değerleri hesaplanamamış ve 
tabloda belirtilmiştir). Öğrencilerin verdiği cevaplar 
göz önüne alındığında, bireysel teknoloji kullanımı 
olarak en çok yapılan aktivite, 4.50 ortalama ile 
öğrencilerin çok sık kullandıklarını belirttikleri 
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“online ve mobil bankacılık uygulamalarını 
kullanmak“ olduğu görülmektedir. 

Teknoloji algı ve tutumlarına yönelik anket soruları 
için ortalamalar ve standart sapmalar Tablo 2’de 
verilmiştir.

 
Tablo 2 
Teknoloji Algı ve Tutumlarına Yönelik Anket Soruları 

Soru 
Numarası 

Sorular Ortalama 
Standart 
Sapma 

TAT1 
Giyilebilir teknoloji kullanmak sizce ne kadar 
gerekli? 

3,03 1,04 

TAT2 Akıllı ev sistemleri sizce ne kadar gerekli? 3,58 1,08 

TAT3 
Akıllı teşhis (kanser teşhis sistemi) veya erken 
uyarı (yangın uyarı sistemi) sistemleri sizce ne 
kadar gerekli? 

4,65 0,78 

TAT4 
Akıllı teşhis veya erken uyarı sistemlerinden gelen 
bildirimler sizce ne kadar güvenilir? 

3,64 0,92 

TAT5 Bulut sistemi kullanmak sizce ne kadar gerekli? 3,76 1,12 

TAT6 
Fotoğraf ve video gibi kişisel verilerinizi bulut 
sisteminde saklamak sizce ne kadar güvenli? 

2,58 1,18 

TAT7 
Akıllı telefonunuz bir 3D yazıcıdan üretilmiş 
olsaydı, sizce kullanması ne kadar güvenilir olurdu? 

3,02 1,19 

 
Tablo 2’de gösterilen anket soruları öğrencilerin 
teknoloji algı ve tutumlarını belirlemeye yönelik 
hazırlanmıştır. Toplamda 7 soru vardır. Soruların 
hepsi 5’li Likert ölçeği tipindedir. Öğrenciler, 4.65 
ortalama ile akıllı teşhis ve erken uyarı sistemlerinin 
çok gerekli olduğunu düşünmektedir. 

Bireysel yenilikçilik düzeyine yönelik anket soruları 
için ortalamalar ve standart sapmalar Tablo 3’de 
verilmiştir. 
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Tablo 3 
Bireysel Yenilikçilik Düzeyine Yönelik Anket Soruları 

Soru 
Numarası 

Sorular Ortalama 
Standart 
Sapma 

BYD1 Bir problemi çözerken yenilikçi yollar denerim. 4,03 0,81 

BYD2 
Yeni icatlara ve yeni düşünce tarzlarına karşı şüpheci 
yaklaşırım. 

2,58 1,24 

BYD3 Yeni fikirlere, çoğu kişiden kabul görmedikçe, güvenmem. 2,58 1,13 

BYD4 
Düşünce ve davranışlarımın yaratıcı ve özgün olduğunu 
düşünüyorum. 

3,95 0,80 

BYD5 Kişiliğimin yaratıcı ve yenilikçi olduğunu düşünüyorum. 4,09 0,78 

BYD6 
Çevremdeki kişilerde işe yaradığını görene kadar bir işi 
yapmanın yeni yollarını kabullenmekte isteksiz davranırım. 

2,45 1,17 

BYD7 
Düşünce ve davranışlarımın yaratıcı ve özgün olmasını 
heyecan verici buluyorum. 

4,21 0,85 

BYD8 
İşleri geleneksel yöntemlerle yapmanın daha uygun olduğunu 
düşünüyorum. 

2,30 0,96 

BYD9 
Geleneksel yaşam tarzını benimsemenin daha uygun olduğunu 
düşünüyorum. 

2,30 1,06 

BYD10 Belirsizlikler ve çözülmemiş problemler bana heyecan verir. 3,55 1,16 

BYD11 
Yenilikleri dikkate almadan önce diğer insanların o yeniliği 
kullandığını görmeliyim. 

2,73 1,06 

BYD12 Yeni fikirlere ve düşüncelere açığım. 4,45 0,74 
BYD13 Yeni fikirlere ve düşüncelere karşı çoğunlukla şüphe duyarım. 2,28 1,15 

 
Tablo 3’de gösterilen anket soruları öğrencilerin 
bireysel yenilikçilik düzeyini belirlemeye yönelik 
hazırlanmıştır (Kaygısız ve Sipahi, 2018). Toplamda 
13 soru vardır. Soruların hepsi 5’li Likert ölçeği 
tipindedir. Öğrenciler 4.45 ortalama ile yeni fikirlere 
ve düşüncelere açık olduklarını düşünmektedirler. 

Endüstri 4.0 algı ve tutumlarına yönelik anket 
soruları için ortalamalar ve standart sapmalar Tablo 
4’te verilmiştir.  
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Tablo 4 

Endüstri 4.0 Algı ve Tutumlarına Yönelik Anket Soruları 

 

Tablo 4’de gösterilen anket soruları öğrencilerin 
Endüstri 4.0 algı ve tutumlarını belirlemeye yönelik 
hazırlanmıştır. Toplamda 12 soru vardır. Bu 
soruların 10 tanesi 5’li Likert ölçeği tipindedir. 
Öğrenciler 4.21 ortalama ile Endüstri 4.0 kavramını 
daha önce duyduklarını belirtmişler ve 3.83 
ortalama ile Endüstri 4.0 teknolojilerinin gündelik 
hayatta daha çok yer almasını istemektedirler. 

Endüstri 4.0 bilgi düzeyine yönelik anket soruları 

için ortalamalar ve standart sapmalar Tablo 5’te 
verilmiştir. 

 

 

 

Tablo 5 
Endüstri 4.0 Bilgi Düzeyine Yönelik Anket Soruları 
Soru 
Numarası 

Sorular Ortalama 
Standart 
Sapma 

EBD1 Nesnelerin İnterneti 3,74 1,19 
EBD2 Servislerin İnterneti 3,24 1,15 
EBD3 Bulut Sistemi 3,73 1,19 

EBD4 
Otonom Sistemler (robotlar, 
fabrikalar vb) 4,15 1,07 

EBD5 Akıllı Ev Sistemleri 3,92 1,12 
EBD6 3-D Yazıcılar 3,85 1,15 
EBD7 Siber Güvenlik Sistemleri 3,58 1,26 
EBD8 Siber Fiziksel Sistemler 3,17 1,33 
EBD9 Arttırılmış Gerçeklik 3,91 1,14 
EBD10 Sanal Gerçeklik 3,92 1,15 
EBD11 Sürücüsüz Araçlar 4,14 1,09 

Tablo 5’de gösterilen anket soruları öğrencilerin 
Endüstri 4.0 bilgi düzeyini belirlemeye yönelik 
hazırlanmıştır. Toplamda 11 soru vardır. Bu 
bölümde öğrencilere Endüstri 4.0 ile birlikte 

hayatımıza giren kavramları ne kadar iyi 
açıklayabildikleri sorulmuştur. Soruların hepsi 5’li 
Likert ölçeği tipindedir. Öğrencilerin en iyi 
açıklayabildiği Endüstri 4.0 kavramları sürücüsüz 

Soru 
Numarası 

Sorular Ortalama 
Standart 
Sapma 

EAT1 Endüstri 4.0 kavramını daha önce duydum. 4,21 1,38 
EAT2 Evet ise nereden duydunuz? Açık uçlu soru 

EAT3 Endüstri 4.0 size ne ifade ediyor? Açık uçlu soru 

EAT4 Endüstri 4.0 teknolojilerini kolayca kullanabiliyorum 2,81 1,15 

EAT5 Endüstri 4.0 teknolojileriyle çeşitli alanlarda istediğimi yapabiliyorum 2,73 1,15 

EAT6 Endüstri 4.0 teknolojileri çeşitli alanlarda daha kolay çalışmamı sağlar 3,44 1,17 

EAT7 Endüstri 4.0 teknolojileri çeşitli alanlarda daha üretken olmamı sağlar 3,62 1,13 

EAT8 Endüstri 4.0 ile ilgili yeni gelişmeleri rahatça anlayabiliyorum 3,37 1,17 

EAT9 Evimde Endüstri 4.0 özellikli cihazlar bulunmaktadır 2,22 1,19 

EAT10 Okulumda Endüstri 4.0 özellikli cihazlar bulunmaktadır 2,43 1,16 

EAT11 İş yerimde Endüstri 4.0 özellikli cihazlar bulunmaktadır 2,26 1,26 

EAT12 
Endüstri 4.0 teknolojilerinin gündelik hayatımda daha çok yer almasını 
isterim 

3,83 1,23 
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araçlar, otonom sistemler (akıllı robot, akıllı 
fabrikalar vb.) olmuştur. 

 

4.2 Üniversiteler Arası Bilgi Düzeyi Farklarının 
Varyans Analizi ile Testi 

Ankete cevap veren öğrencilerin farklı üniversitelere 
göre bilgi düzeylerinin farklı olup olmadığını 
belirlemek için rastgele dört Endüstri 4.0 kavramı 
(nesnelerin interneti, bulut sistemi, otonom 
sistemler ve 3D yazıcılar) seçilerek ANOVA testi 
uygulanmıştır. Bunun için öğrencilerin ankete 
görece daha fazla katıldığı beş üniversite (Doğuş 
Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Işık Üniversitesi, 
Yeditepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi) 
seçilmiştir. 

İlk olarak varyans analizinin varsayımlarından biri 
olan “varyans homojenliği” test edilmiştir (Milton ve 
Arnold, 2003). Varyans homojenlik (Levene 
İstatistiği) testi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.  

 

Tablo 6  

Varyans Homojenlik Testi 

Değişken  
Levene 

İstatistiği 
Önem 
Düzeyi 

Nesnelerin interneti 0,678 0,609 
Bulut Sistemi 1,198 0,316 
Otonom sistemler 1,043 0,388 
3D Yazıcılar 1,078 0,371 

 

Tablo 6’ya göre varyans homojenliği için yapılan her 
bir testte önem düzeyi (significance level) 0.05’ten 
büyük olduğu için gruplar arasında varyansın 
homojen olduğu hipotezi kabul edilmiştir. Böylece 
varyans homojenliği varsayımı sağlanmıştır. 

Sonraki adımda ANOVA testi yapılmıştır ve sonuçları 
Tablo 7’de verilmiştir. 

 

Tablo 7 

ANOVA Sonuçları 

Değişken  F Testi Önem Düzeyi 

Nesnelerin interneti 0,794 0,531 

Bulut Sistemi 2,934 0,024 

Otonom sistemler 1,904 0,115 

3D Yazıcılar 1,115 0,353 
 

Tablo 7’de verilen ANOVA tablosuna göre, önem 
düzeyi 0.05’ten büyük olan üç Endüstri 4.0 kavramı 
(nesnelerin interneti, otonom sistemler ve 3D 
yazıcılar) için H0 hipotezi kabul edilmiştir yani bu 5 
grubun belirtilen kavramlara ilişkin bilgi düzeyi 
ortalaması farklılaşmamaktadır. Bu durumda 
“ankete katılan 5 farklı üniversitenin öğrencilerinin 
Endüstri 4.0 bilgi düzeyleri önemli bir farklılık 
göstermemektedir” ifadesi kabul edilir. Sadece bulut 
sistemi kavramı için öğrencilerin bilgi düzeyi 
üniversiteler arasında 0.05 anlamlılık düzeyinde 
farklılık göstermektedir. 

 

4.3 Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması 

Yapısal eşitlik modeli uygulaması için öncelikle 
geçerlilik ve güvenilirlik testleri yapılmıştır. 
Geçerlilik ve güvenilirlik sağlandıktan sonra ölçüm 
teorisi modeli geliştirilerek gizli değişken arasındaki 
korelasyon ve çoklu eşdoğrusallık incelenmiştir. Son 
olarak yapısal model geliştirilerek Endüstri 4.0 bilgi 
düzeyini etkileyen değişkenler hipotezlerle 
belirlenmiştir. 

 

4.3.1 Geçerlilik ve Güvenilirlik  

Ölçeklerde bulunması gereken iki özellik vardır. 
Bunlardan biri geçerlilik diğeri ise güvenilirliktir. 
Fornell ve Larcker (1981) bir ölçeğin sahip olması 
gereken geçerlilik ve güvenilirlik koşullarını; 
geçerlilik için her bir gizli değişkenin Cronbach alfa 
değerinin 0.70’e eşit veya büyük olması, güvenilirlik 
için her gizli değişkenin bütün ölçülen 
değişkenlerinin (measured variables) faktör yükleri 
0.70’den büyük olması ve her gizli değişken için 
Ortalama Açıklanan Varyans (Average Variance 
Extracted) değerinin 0.50’ye eşit veya daha büyük 
olması gerektiğini tanımlamıştır. Her değişken için 
Cronbach alfa değeri Tablo 8’da verilmiştir. 

 

Tablo 8 

Her Gizli Değişken İçin Cronbach Alfa Değeri 

Değişkenler Cronbach Alfa Değeri 

EBD 0.907 

BTK 0.705 

TAT 0.759 

BYD 0.742 

EAT 0.821 
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Tablo 8’e göre her bir gizli değişkenin Cronbach alfa 
değeri 0.70’den büyük olduğundan dolayı ölçeğin 
geçerliliği sağlanmıştır. 

Endüstri 4.0 bilgi düzeyi gizli değişkenine ait faktör 
yükleri Tablo 9’de verilmiştir. 

 

Tablo 9 

Endüstri 4.0 Bilgi Düzeyi Gizli Değişkenine Ait 

Faktör Yükleri 

Ölçülen Değişkenler Faktör Yükleri 

EBD7 0.82 

EBD9 0.81 

EBD6 0.77 

EBD8 0.77 

EBD10 0.76 

EBD11 0.69 

EBD4 0.68 

EBD5 0.67 

EBD2 0.59 

EBD1 0.56 

EBD3 0.53 

 

Tablo 9’a göre, Endüstri 4.0 bilgi düzeyi gizli 
değişkenine ait faktör yükleri büyükten küçüğe 
sıralanmış olup, 0.70’in altında kalan 6 ölçülen 
değişken (EBD11, EBD4, EBD5, EBD2, EBD1 ve 
EBD3) elimine edilmiştir. 

Bireysel teknoloji kullanımı gizli değişkenine ait 
faktör yükleri Tablo 10’da verilmiştir. 

 

Tablo 10 

Bireysel Teknoloji Kullanımı Gizli Değişkenine Ait 

Faktör Yükleri 

Ölçülen Değişkenler Faktör Yükleri 
BTK5 0.83 
BTK6 0.79 
BTK13 0.78 
BTK18 0.76 
BTK11 0.72 
BTK19 0.62 
BTK9 0.58 
BTK20 0.43 
BTK7 0.41 

Tablo 10’a göre, bireysel teknoloji kullanımı gizli 
değişkenine ait faktör yükleri incelendiğinde, 0.70’in 
altında kalan 4 ölçülen değişken (BTK19, BTK9, 
BTK20 ve BTK7) modelden çıkarılmıştır. 

Teknoloji algı ve tutumları gizli değişkenine ait 
faktör yükleri Tablo 11’de verilmiştir. 

 

Tablo 11 

Teknoloji Algı ve Tutumları Gizli Değişkenine Ait 

Faktör Yükleri 

Ölçülen Değişkenler Faktör Yükleri 

TAT3 0.78 
TAT6 0.72 
TAT2 0.69 
TAT4 0.69 
TAT7 0.69 
TAT5 0.53 
TAT1 0.48 

 

Tablo 11’e göre, teknoloji algı ve tutumları gizli 
değişkenine ait faktör yükleri incelendiğinde, 0.70’in 
altında kalan 5 ölçülen değişken (TAT2, TAT4, TAT7, 
TAT5 ve TAT1) modelden çıkarılmıştır. 

Bireysel yenilikçilik düzeyi gizli değişkenine ait 
faktör yükleri Tablo 12’de verilmiştir. 

 

Tablo 12 
Bireysel Yenilikçilik Düzeyi Gizli Değişkenine Ait 

Faktör Yükleri 

Ölçülen Değişkenler Faktör Yükleri 

BYD5 0.85 

BYD4 0.83 

BYD13 0.76 

BYD3 0.72 

BYD6 0.71 

BYD11 0.71 

BYD7 0.69 

BYD8 0.65 

BYD9 0.64 

BYD12 0.63 

BYD2 0.59 

BYD1 0.47 

BYD10 0.42 
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Tablo 12’ye göre, bireysel yenilikçilik düzeyi gizli 
değişkenine ait faktör yükleri incelendiğinde 0.70’in 
altında kalan 7 ölçülen değişken (BYD7, BYD8, BYD9, 
BYD12, BYD2, BYD1 ve BYD10) modelden 
çıkarılmıştır. 

Endüstri 4.0 algı ve tutumları gizli değişkenine ait 
faktör yükleri Tablo 13’de verilmiştir. 

 

Tablo 13 
Endüstri 4.0 Algı Ve Tutumları Gizli Değişkenine Ait 

Faktör Yükleri 

Ölçülen Değişkenler Faktör Yükleri 

EAT6 0.83 
EAT7 0.82 
EAT10 0.81 
EAT4 0.72 
EAT9 0.69 
EAT5 0.67 
EAT8 0.64 
EAT12 0.55 
EAT1 0.47 
EAT11 0.42 

 

Tablo 13’e göre, Endüstri 4.0 algı ve tutumları gizli 
değişkenine ait faktör yükleri incelendiğinde 0.70’in 
altında kalan 6 ölçülen değişken (EAT9, EAT5, EAT8, 
EAT12, EAT1 ve EAT11) modelden çıkarılmıştır. 

Her bir gizli değişkene ait Birleşik Güvenilirlik 
(Composite Reliability, CR) ve “Ortalama Açıklanan 
Varyans (Average Variance Extracted, AVE)” 
değerleri Tablo 14’de verilmiştir.  

 

Tablo 14 
Her Bir Gizli Değişkene Ait Birleşik Güvenilirlik Ve 

Ortalama Açıklanan Varyans Değerleri 

Değişkenler CR AVE 

EBD 0.890 0.618 

BTK 0.883 0.608 

TAT 0.615 0.614 

BYD 0.894 0.585 

EAT 0.874 0.635 

 

Yakınsak geçerlilik için her bir gizli değişkenin 
birleşik güvenilirlik değeri ortalama açıklanan 
varyans değerinden büyük olması ve çıkarılmış 
varyans değerinin 0.50’den büyük olması 
beklenmektedir (Yaşlıoğlu, 2017). Tablo 14’e göre, 
her gizli değişkenin CR değeri AVE değerinden büyük 
ve her AVE değeri 0.50’den büyüktür. 

Bir ölçekte güvenilirlik için sağlanması gereken 2 
koşul vardır. Bunlar, her bir gizli değişkenin ölçülen 
değişkenlerinin faktör yüklerinin 0.70’den büyük 
olması ve her bir gizli değişkenin çıkarılmış ortalama 
varyans değerlerinin 0.50’den büyük olmasıdır. Bu 
çalışmada, her iki koşul sağlanarak güvenilirlik elde 
edilmiştir. 

 

4.3.2 Modelin Uyum Ölçütleri  

Modelin uyum ölçütleri (Model Fit Index) Şekil 2’de 
verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 2. Model Uygunluk Değerleri 
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Uyum ölçütleri için Şekil 2’de gösterilen uyum 
endekslerine bakılmıştır. Bu değerler uyum iyiliği 
endeksi (Goodness-of-fit Index, GFI) 0.90, göreli 
uyum endeksi (Relative Fit Index, RFI) 0.79, artan 
uyum endeksi (Incremental Fit Index, IFI) 0.96, 
Turker-Lewis endeksi (TLI) 0.93, karşılaştırmalı 
uyum endeksi (Comperative Fit Index, CFI) 0.95 ve 
normlaştırılmış uyum endeksidir (Normed Fit Index, 
NFI) 0.85 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan bütün 
uyum ölçütleri kabul edilebilir alan içindedir (Hair, 
Black, Babin, Anderson ve Tatham, 2006). 

4.3.3 Ölçüm Teorisi Modeli  

Önceden belirlenen ölçülen indikatör değişkenler ve 
gizli değişkenler kullanılarak bir ölçüm teorisi 
modeli (measurement theory model) geliştirildi. 
Ölçüm teorisi modelini gösteren görsel bir diyagram 
Şekil 3’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 3. Ölçüm Teorisi Modeli (Doğrulayıcı Faktör Analizi) 

 

Şekil 3’te görüldüğü gibi, faktör yükleri 0.70’in 
altında kalan ölçülen değişkenler çıkarıldıktan sonra, 
modelde 21 ölçülen indikatör değişken ve 5 gizli 
değişken bulunmaktadır. Normalde BYD gizli 
değişkenine ait BYD6 ölçülen değişkenin faktör yükü 
0.70’den büyüktür fakat modelde çok yüksek 
standart hataya sahip olduğu için modelden 
çıkarılmıştır. Bu modelde tüm yapılar (constructs) 
birbiriyle ilişkilendirilir. Bu ilişkilere bağlı olarak 
gizli değişkenler arasındaki korelasyon sonuçları 
Tablo 15’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 15 

Gizli Değişkenler Arasındaki Korelasyon Değerleri 

Korelasyonlar Hesaplamalar 

BTK <--> EBD 0.328 

BTK <--> BYD 0.285 

BTK <--> EAT 0.447 

BYD <--> EBD 0.274 

EBD <--> EAT 0.357 

BYD <--> EAT 0.213 

TAT <--> BTK 0.043 

TAT <--> EBD 0.399 

TAT <--> BYD 0.126 

TAT <--> EAT 0.234 

 

Tablo 15’de verilen ölçüm teorisi modelinin 
çıktılarına göre, 5 gizli değişken arasındaki 
korelasyon 0.85’i geçmemektedir. Dolayısıyla çoklu 
eşdoğrusallık (multicollinearity) yoktur (Khajeheian 
ve diğ. 2018). 
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4.3.4 Yapısal Model  

Ölçüm teorisi modelinden (doğrulayıcı faktör 
analizi) sonra bir yapısal teori modeli geliştirildi. 
Çünkü tek başına doğrulayıcı faktör analizi yapılar 
arasındaki basit korelasyonları verir (Hair ve diğ. 

2006). Yapısal modelde, yapılar arasındaki yapısal 
ilişkileri gösteren bir teori vardır. Bu teori bir dizi 
yapısal denklemle ifade edilir ve görsel bir 
diyagramla gösterilir. Bu çalışma için geliştirilen 
yapısal eşitlik modeli Şekil 4’te verilmiştir. 

 

Şekil 4. Yapısal Eşitlik Modelinin Görsel Gösterimi (Yol Diyagramı) 

Yapısal eşitlik modelini doğrulayıcı faktör 
analizinden ayıran bazı farklar vardır. Bunlar; 
kısaltmalar, notasyonlar ve terminoloji gibi 
değişikliklerin yanı sıra doğrulayıcı faktör 
analizinden yapılar arasındaki ilişki çift başlı ok ile 
gösterilirken yapısal eşitlik modelinde tek başlı ok ile 
gösterilmesi veya doğrulayıcı faktör analizinde içsel 
(endojen) ve dışsal (egzojen) değişkenler ayırt 
edilemezken, yapısal eşitlik modelinde bu 
değişkenlerin ayırt edilmesi gerektiği gibi 
değişikliklerdir. 

Yapılar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla dört 
hipotez kurulmuştur.  

H1: Bireysel teknoloji kullanımı, Endüstri 4.0 bilgi 
düzeyi ile olumlu yönde ilişkilidir. 

H2: Bireysel yenilikçilik düzeyi, Endüstri 4.0 bilgi 
düzeyi ile olumlu yönde ilişkilidir. 

H3: Teknoloji algı ve tutumları, Endüstri 4.0 bilgi 
düzeyi ile olumlu yönde ilişkilidir. 

H4: Endüstri 4.0 algı ve tutumları, Endüstri 4.0 
bilgi düzeyi ile olumlu yönde ilişkilidir. 

Hipotez sonuçları Tablo 16 ve Şekil 5’te verilmiştir.  

 

 

Tablo 16 

Hipotez Sonuçları 

Hipotez Parametre Değer 
Destekleniyor 

mu? 

H1: BTK +→ EBD PBTK,EBD 0.15 HAYIR 

H2: BYD +→ EBD PBYD,EBD 0.17 HAYIR 

H3: TAT +→ EBD PTAT,EBD 0.08 HAYIR 

H4: EAT +→ EBD PEAT,EBD 0.22 EVET 

 
Tablo 16 Endüstri 4.0 bilgi düzeyini etkileyen 
değişkenleri belirlemek amacıyla kurulan 
hipotezlerin sonucunu göstermektedir. Bu sonuçlara 
göre üç gizli değişken (bireysel teknoloji kullanımı, 
Bireysel yenilikçilik düzeyi ve teknoloji algı ve 
tutumları) hipotezleri desteklemezken sadece 
Endüstri 4.0 algı ve tutumları gizli değişkeni hipotezi 
desteklemektedir. 

Şekil 5 ise hipotez sonuçlarının görsel diyagramını 
göstermektedir. Şekilde hipotezi desteklenen gizli 
değişken düz çizgi ile gösterilirken, hipotezi 
desteklenmeyen gizli değişken kesikli çizgiler ile 
gösterilmektedir. 
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Şekil 5. Hipotez Sonuçları Görsel Diyagramı 

Şekil 5’te verildiği gibi bireysel teknoloji kullanımı 
(β=0.15), bireysel yenilikçilik düzeyi (β=0.17) ve 
teknoloji algı ve tutumları (0.08) gizli değişkenleri 
düşük β değerlerine sahip olması sebebiyle Endüstri 
4.0 bilgi düzeyini etkilememektedir. Geliştirilen 
model için Endüstri 4.0 bilgi düzeyini etkileyen tek 
gizli değişken 0.22 β değeri ile Endüstri 4.0 algı ve 
tutumlarıdır. 

 

5. Tartışma ve Sonuç  

Bu çalışmadaki motivasyonumuz, Türkiye’nin 
teknoloji ve yenilik bakımından dünya standartlarını 
yakalamada zorluk çekerken, genç neslin tüm 
dünyayı etkisi altına alan dördüncü sanayi 
devriminin getirdiği teknolojik yenilikler ve 
değişimlere karşı bakış açısını, algı ve tutumlarını ve 
bu devrimin getirdiği kavramlar üzerinden bilgi 
düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemektir. Bu 
araştırma kapsamında üniversite öğrencilerinin 
Endüstri 4.0 bilgi düzeylerini etkileyen değişkenleri 
belirlemek amacıyla bir model geliştirildi ve modeli 
besleyecek olan veriler, Türkiye’deki üniversite 
öğrencilerine uygulanmak üzere bir anket 
hazırlanarak toplandı. Farklı üniversitelerden ve 
bölümlerden toplam 165 öğrenci anketi 
cevaplandırmıştır. Geçerlilik ve güvenilirlik testleri 
sağlandıktan sonra geliştirilen modele önce 
doğrulayıcı faktör analizi uygulanarak değişkenler 
arasındaki korelasyonlara bakılmıştır. Daha sonra 
yapısal eşitlik modeli metotları uygulanarak 
üniversite öğrencilerin Endüstri 4.0 bilgi düzeylerini 
etkileyen faktörler belirlenmiştir. 

Bu çalışma için bilgi düzeyini etkileyebilecek dört 
gizli değişken belirlenmiştir. Bu dört gizli 

değişkenden üçünün (bireysel teknoloji kullanımı, 
teknoloji tutum ve algıları ve bireysel yenilikçilik 
düzeyi) bilgi düzeyi üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olmadığı, Endüstri 4.0 algı ve tutumları gizli 
değişkenininse büyük ölçüde olmasa da bilgi 
düzeyini olumlu etkilediği yapısal eşitlik modeli 
metodu ile belirlenmiştir.  

Anket sonuçları; üniversite öğrencileri teknolojiyi en 
çok bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek için 
kullanmaktadır. Bu sonuç, Tablo 1'deki BTK 
(Bireysel teknoloji kullanımı) değişkenine ait 5 
numaralı (BTK5) anket sorusuna verilen 
cevaplardan görülmektedir.  

İlave olarak Tablo 1'de, öğrencilerin Endüstri 4.0 
odaklı teknolojileri çok sık kullanmadıkları 
görülmektedir.  Benzer şekilde, bireysel yenilikçilik 
açısından, ankete katılan öğrenciler yaratıcı ve 
yenilikçi kişiliklere sahip olduklarını düşünmektedir 
ancak bu alandaki, yeniliğe açık olmak ya da yeniliğe 
olan güven gibi diğer ölçümlerde orta seviyede 
(kararsız) kalmaktadırlar. Yenilikçilik Düzeyi’ne ait 
anket sonuçları Tablo 3'te gösterilmektedir.  

Çalışma sonuçları, Üniversite öğrencilerinin sahip 
olduğu orta seviyeli yenilikçiliğin Endüstri 4.0 bilgi 
düzeyini etkileyen bir etmen olamayacağını 
göstermektedir. 

Son olarak, öğrencilerin teknolojiye olan algılarının 
ve tutumlarının, Endüstri 4.0 bilgi düzeyini 
etkilemek için yetersiz kaldığı görülmüştür.  

Yapısal eşitlik modeli sonuçları; bu araştırma için ele 
alınan Endüstri 4.0 bilgi düzeyini etkileyebilecek 
etmenlerden sadece Endüstri 4.0 teknolojilerine 
olan algı ve tutumun, bilgi düzeyini etkilemektedir. 
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Model çalışması ve analizler; Üniversite 
öğrencilerinin Endüstri 4.0 teknolojisine olan 
algılarının ortalamanın biraz üstünde olduğunu 
göstermektedir. Bu algı seviyesi de, Endüstri 4.0 
teknolojilerine olan algı ve tutumun, bilgi düzeyine 
olan etkisini kısıtlı bırakmaktadır. 

Son söz olarak, Üniversite öğrencilerinin Endüstri 
4.0 teknoloji ve bileşenleri konusundaki, farkındalık 
ve bilgi düzeyleri, yaşamakta olduğumuz devrimin 
hız ve teknolojilerini yakalamak bakımından yeterli 
düzeyde değildir. Ayrıca öğrencilerin okumakta 
olduğu Üniversite farkı da yoktur, yani farklı 5 
Üniversite’nin öğrencileri arasında bu konuda 
ortalama bakımından bir farklılık olmadığı ANOVA 
sonucunda belirlenmiştir. Üniversite öğrencileri 
günlük yaşama yansıyan ürün ve kolaylıkları 
benimsemekte ve kullanmaktadır ancak altyapıyı 
oluşturan kavram ve teknolojilerden uzaktır. Bu 
durumu aşmanın yolu ise; Endüstri 4.0 ve dijital 
devrim ile ilgili dersler açılması, konferans, seminer 
vb. bilgilendirme aktivitelerinin çoğaltılması, meslek 
kuruluşları ve odaların farklı etkinlikler ile bu 
konuda hizmet vermesi olarak önerilebilir. 
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davranışı, yenilik, yenilikçi iş 
davranışı 

İşletmeler için yeniliğin öneminin artmasıyla, yeniliğin örgüt içindeki konumu da değişmiş ve 
yenilik sadece belirli bir birimin ya da kişinin sorumluluğu olmaktan çıkıp işletmenin bütün 
birimlerine yayılmaya başlamıştır. Yeniliğin işletmeye yayılması da çalışandan yenilikçi iş 
davranışı sergileme beklentisini artırmıştır. Örgüt içinde, çalışanın yenilikçi iş davranışını 
etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu çalışmada, yenilikçi iş davranışı araştırılarak 
çalışanın yenilikçi iş davranışı düzeyini belirleyecek karar destek sisteminin puan hesaplama 
algoritmasında kullanılmak üzere, yenilikçi iş davranışını belirleyen faktörlerin ağırlıklarının 
tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, ilk olarak yenilikçi iş davranışını belirleyen 
faktörler tespit edilmiş, daha sonra faktörlerin puanlarını belirlemek için inovasyon deneyimi 
olan uzman niteliğindeki 52 kişiye anket uygulanmıştır. Anketin ilk bölümünde demografik 
sorular, ikinci bölümünde inovasyon algısına ve deneyimine yönelik sorular, son bölümde ise 
faktörleri puanlama sorusu yer almaktadır. Anket verileri PASW Statistics 18 programı ile 
Wilcoxon işaretli sıralar, Kruskal Walllis ve Man Whitney-U testleri kullanılarak analiz 
edilmiştir. Analiz sonucunda, en yüksek puan ortalamasına sahip olarak en önemli bulunan 
ilk üç belirleyici sırayla fikir üretme, içsel ilgi ve liderin etkisi olurken, yenilikçiliğin beklenen 
olumsuz imaj etkisi en düşük puan ortalamasına sahip belirleyici olmuştur. Çalışma, yenilikçi 
iş davranışını uygulamada çok boyutlu olarak ele aldığı ve yenilikçi iş davranışı için ölçek 
geliştirmeye zemin hazırladığı için önemlidir. 

WEIGHTING FACTORS THAT DETERMINE INNOVATIVE WORK BEHAVIOR 
Keywords Abstract 
Individual innovativeness, 
innovation, innovative work 
behaviour, innovativeness 

With the increase in the importance of innovation for organization, the position of 
innovation within the organization has changed and innovation has started to spread to 
all units of the enterprise while it was only under the responsibility of a specific unit or 
person The spread of innovation to the organization has increased the expectation of the 
employee to exhibit innovative work behavior. There are several factors within the 
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1. Giriş 

Günümüzde yenilik ister kamu kurumu ister özel 
kurumlar, ister imalat sektörü isterse hizmet 
sektöründe olsun yaşamın her aşamasında yer 
almaktadır. Kuruluşlar da dinamik ve rekabet yoğun 
çevrede varlıklarını sürdürebilmek ve 
performanslarını artırabilmek için yenilikçi olmak 
durumundadır. Yeniliğin kuruluşlar için önemli bir 
rekabet aracı haline gelmesi, birçok kuruluşun 
yeniliği benimsemesinin ve uygulamaya 
başlamasının önünü açmıştır. Yeniliğin 
yaygınlaşması da yeniliğin artık planlı ve kontrollü 
bir süreç içinde yönetilmesini ve böylece başarısını 
artırarak sürekliliğinin sağlanmasını gerektirmiştir. 
Yeniliğin işletmede sürekli hale gelmesi için, ürün 
veya hizmette, süreçte, pazarlama şeklinde veya 
organizasyonda yayılması ve bir kültür haline 
gelmesi gerekmektedir. Bunun sağlanmasının yolu 
da yeniliğin sadece AR-GE kapsamında 
düşünülmesinin bırakılmasından ve işletmedeki 
bütün çalışanların yenilik yeteneğinin 
kullanılmasından geçmektedir. Dorenbosch, van 
Engen ve Verhagen (2005)’ın bildirdiğine göre, 
Amabile, Conti, Coon, Lazenby ve Herron (1996), 
Axtell, Holman, Unsworth, Wall ve Harrington 
(2000), Bunce ve West (1996), Unsworth ve Parker 
(2003) gibi birçok pratisyen ve akademisyen de, 
bireysel yeniliğin örgütsel başarıya ulaşmak için bir 
araç olarak geliştirilmesi ve kullanılması gerektiği 
görüşündedir. Fakat sürekli bir yenilik akışı 
gerçekleştirebilmek için çalışanların yenilik 
yapmaya hem istekli hem de bu konuda yetenekli 
olması gerekmektedir (De Jong ve Den Hartog, 
2007). Bu açıdan, bireysel yeniliğe davranışsal 
olarak yaklaşılabileceği söylenebilir. Çünkü 
çalışanda yenilik yapma becerisinin olması, çalıştığı 
ortamda yenilik yapması için tek başına yeterli 
olmayabilir. Çalışan, bir takım sebeplerle yenilik 
yapmaktan çekinebilir veya çekinmese bile yenilik 
yapma fırsatı bulamayabilir.  

Literatürde bireysel yeniliğe yaklaşımlar 3 farklı 
şekilde kendini göstermektedir. Bireysel yeniliği 
Hurt, Joseph ve Cook (1977) kişisel bir özellik olarak 
ele alırken, De Jong ve Den Hartog (2007)’ nin 
bildirdiğine göre, West bir çıktı olarak ele almıştır.  
Scott ve Bruce (1994), Janssen (2000), De Jong ve 
Den Hartog (2007) gibi birtakım çalışmalarda ise 
bireysel yeniliğin karmaşık bir davranışsal yaklaşım 
olarak ele alındığı görülmüştür. Bu çalışma boyunca 
da, bireysel yenilikçilik davranışsal boyutta ele 
alınarak bireysel yenilikçiliğin çalışanda yenilikçi iş 
davranışı olarak ortaya çıktığı kabul edilmiştir. Bu 
sebeple çalışmada, yenilikçi iş davranışı incelenerek 

ve çalışanda bu davranışı ortaya çıkaran veya 
etkileyen faktörler araştırılarak; tasarlanacak olan 
yenilikçi iş davranışı düzeyini ölçen karar destek 
sisteminin puanlama algoritmasında kullanılmak 
üzere bu faktörlerin ağırlıklarının tespit edilmesi 
amaçlanmıştır. Böylece literatürde teorik olarak çok 
boyutlu ele alınan, fakat uygulamada çok boyutlu ele 
alınmayan (De Jong ve Den Hartog, 2010) yenilikçi iş 
davranışının uygulamada çok boyutlu ele alınmasını 
sağlamak adına, bu davranışı ortaya çıkaran 
belirleyicilerin ve bu belirleyicilerin ağırlıklarının 
tespit edilmesi ile yenilikçi iş davranışı ölçeği 
tasarlamaya zemin hazırlanarak ilgili literatüre katkı 
yapılması beklenmektedir. 

 

2. Bilimsel Yazın Taraması 

2.1 Yenilikçi İş Davranışı Kavramı 

Günümüzde artık organizasyonel etkinlik için 
yeniliğin önemi yaygın olarak kabul edilmekte; 
özellikle bir kurumun dinamik bir iş ortamında 
başarılı olmasını sağlayan önemli bir değerin de 
çalışanların yenilikçi davranış göstermeleri olduğu 
düşünülmektedir (Yuan ve Woodman, 2010). Çünkü, 
yenilikleri oluşturabilmede örgütün her bir üyesinin 
bilgisinin payı yüksek önem arz etmektedir (Turgut 
ve Beğenirbaş, 2013). 

Yenilikçi davranış; kendini, yeniliğin farklı 
aşamalarında (fikir üretme, koalisyon kurma,  
uygulama gibi) gösterebilir. Yenilikleri başlatmak 
için çalışanlar fırsatları araştırmak, performans 
farklarını tespit etmek veya sorunlara çözüm 
üretmek gibi davranışlarda bulunmak suretiyle fikir 
üretebilirler. Uygulama aşamasında ise çalışanlar, 
uygulamaya yönelik davranışlar sergileyebilir veya 
diğerlerini fikrin değerine ikna edebilir. Çalışanlar 
ayrıca bir fikrin geliştirilmesi, denenmesi ve 
ticarileştirilmesi için de büyük çaba harcayabilir. Bu 
açıdan, yenilikçi iş davranışı, çalışanların yenilik 
sürecine katkıda bulunabilecekleri tüm davranışları 
yakalayan çok boyutlu, kapsamlı bir yapı olarak 
görülebilir (De Jong ve Den Hartog, 2007).  

Janssen (2000)’ın bildirdiğine göre, West, yenilikçi iş 
davranışını “bir iş rolü, grup veya kuruluş içinde rol, 
grup veya kuruluş performansını geliştirmek amacıyla 
yeni fikirlerin kasıtlı olarak yaratılması, tanıtılması ve 
uygulanması” olarak tanımlamıştır (s. 288). Janssen 
(2000)’ın da belirttiği gibi bu tanım yeniliği 
performansı geliştirme odaklı yeni çıktılar sağlama 
amaçlı kasıtlı çabalarla sınırlamaktadır; halbuki 
yenilik; iş stresini azaltma, iş tatmini sağlama, 
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iletişimi iyileştirme, vb sosyal-psikolojik faydalar 
gibi daha farklı faydalarla da sonuçlanabilir. 

Scott ve Bruce (1994) ise Kanter (1988/1996)’in 
inovasyon tanımını yenilikçi iş davranışına 
uyarlayarak, West’in tanımından daha geniş 
çerçeveli olarak, yenilikçi iş davranışını, iş yerinde 
fırsat keşfetme ve fikir üretme, koalisyon kurma ve 
fikir gerçekleştirme görevlerinden oluşan karmaşık 
bir davranış olarak tanımlamıştır. Bu tanıma göre, 
bireysel yenilikçilik problemin tanınması ve yeni 
veya benimsenmiş fikrin veya çözümlerin üretilmesi 
ile başlar, bireyin fikir için destek araması ve bunun 
için bir destekçi koalisyonu kurma girişiminde 
bulunması ile devam eder; bireyin, yeniliğin 
"dokunulabilen veya deneyimlenebilen ve böylece 
artık yayılabilecek, kitlesel olarak üretilebilecek, 
verimli kullanıma dönüştürülebilecek veya 
kurumsallaştırılabilecek bir prototipini veya 
modelini" üretmesi ile son bulur (Kanter, 
1988/1996; Scott ve Bruce, 1994, s. 582). 

Sonraki yapılan bazı çalışmalarda, yenilikçi iş 
davranışı “problem tanıma”, “fikir üretme”, “fikir 
tanıtma/sunma” ve “fikir gerçekleştirme” 
(Dorenbosch ve diğ., 2005) veya “fırsat keşfetme”, 
“fikir üretme”, “fikir savunma” ve “fikir uygulama” (De 
Jong ve Den Hartog, 2010) gibi dört boyutlu bir 
davranış olarak ele alınmıştır. 

 

2.2 Yenilikçi İş Davranışı Belirleyicileri 

Yeniliğin temeli fikir ve fikirleri geliştiren, taşıyan, 
tepki veren ve değiştiren de insanlar olduğu için 
(Van de Ven, 1986), yenilikçi iş davranışını motive 
eden veya etkinleştiren şeyin incelenmesinin de 
kritik olduğu düşünülmektedir (Scott ve Bruce, 
1994). Çalışandan iş ortamında yenilikçi iş davranışı 
sergileme beklentisi artınca literatürde de bu 
davranışı etkileyen faktörler araştırılmıştır. 

Yenilikçi davranış, çalışanların yaratıcılığı ile 
yakından ilgilidir; bu sebeple, yaratıcılık, yenilik 
sürecinin ilk aşamasında en belirgin olan, 
problemlerin veya performans farklarının 
algılandığı ve yenilik ihtiyacına cevap olarak 
fikirlerin üretildiği yenilikçi davranışın bir parçası 
olarak görülebilir (De Jong ve Den Hartog, 2007). 
Bireyin kendi kişisel yaratıcılığını olumlu yönde 
etkileyebilecek olan faktörlerden birinin, görevine 
olan içsel ilgisi olduğu düşünülmektedir (Çapraz ve 
diğ., 2014; Woodman, Sawyer ve Griff, 1993; Yuan ve 
Woodman, 2010). Örnek olarak Tierney, Farmer ve 
Graen(1999) çalışmasında çalışan özellikleri, liderlik 
özellikleri ve lider-üye etkileşimi (LMX) arasında çok 

katmanlı etkileşimci bir yaratıcılık modeli üzerinde 
çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, yaratıcılık ile ilgili 
görevlerden yararlandırıldıklarında çalışanların 
yaratıcı sonuçlarının daha yüksek olduğu, benzer bir 
içsel motivasyon yönelimi olan liderle çalıştıkları 
zaman, çalışanların yaratıcı performansının da 
arttığı, yenilikçi bir bilişsel stilin, yaratıcılığı artırdığı 
hatta stil daha yenilikçi hale geldikçe, yaratıcılık 
üzerindeki olumlu etkilerin katlanarak arttığı 
gözlemlenmiştir. Bu sebeple içsel ilgi, yenilikçi iş 
davranışı belirleyicilerinden birisi olarak alınmıştır. 

Tierney ve diğ. (1999)’nin çalışma sonuçlarından biri 
de liderin çalışanın yenilikçi davranışı üzerinde etkili 
olduğuydu. Yukl (2010)’a göre de genel olarak 
liderler çalışanların iş davranışları üzerinde güçlü 
bir etkiye sahiptir. De Jong ve Den Hartog (2007) 
çalışmasında da, arzulanan çıktının elde edilmesi için 
başkalarını etkileme süreci olarak tanımlanan 
liderlik, çalışanın yenilikçi iş davranışını etkileyen 
bir faktör olarak görülmüştür. Liderliğin çalışanın 
yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisinin 
araştırıldığı çalışma sonucunda liderin, çalışanların 
fikrini alma, inisiyatiflerini ve yenilikçi çabalarını 
destekleme ve tanıma; açıklığı ve risk almayı teşvik 
eden olumlu ve güvenli bir atmosfer yaratma; fikir 
üretmeyi ve uygulamayı teşvik etme; yenilik ile ilgili 
beklentiyi içeren açık ve çekici bir vizyonun iletme; 
çalışanları doğrudan fikir üretmeye teşvik etme; açık 
ve şeffaf iletişim süreçlerini destekleme; bilgi 
paylaşımı ve yayılması için yollar oluşturma; 
çalışanlara zorlu görevler verme; düzenli 
geribildirim ve finansal ödüller sağlama 
davranışlarında bulunmasının çalışanın yenilikçi 
davranışını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma 
sonucunda ayrıca, liderlik dışında iş ortamı ve 
çalışanlar arasındaki dış temasların da çalışanların 
yenilikçi davranışlarını etkileyebileceği sonucuna 
ulaşılmıştır. De Jong ve Den Hartog (2010) 
çalışmasında ise araştırmacılar bu kez, yenilikçi iş 
davranışının ölçülebilmesi için bir ölçek 
geliştirmiştir. Uygulama sonucunda katılımcı 
liderliğin, yenilikçi çıktının ve dışsal iş 
bağlantılarının yenilikçi iş davranışını etkilediği 
tespit edilmiştir. Bu sebeple, liderin etkisinin, 
yenilikçi çıktının ve dışsal iş bağlantılarının birer 
yenilikçi iş davranışı belirleyicisi olduğu kabul 
edilmiştir. De Jong ve Den Hartog, yaptıkları 
çalışmalar ile liderin dışında iş yerindeki diğer 
çalışanların da yenilikçi davranış üzerinde etkili 
olabileceğini tespit etmiştir. Bu tespit ile, örgüt 
ikliminin çalışanın yenilikçi iş davranışı üzerinde 
etkili olabileceği sonucuna varılmaktadır.  
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Bir organizasyon içinde fikir üretme ve 
değerlendirme bazen yalnız bir etkinlik olsa da, daha 
yaygın olarak çalışma grubu üyeleri ve 
meslektaşlarının bireysel yenilikçiliği etkilediği 
düşünülmektedir (Scott ve Bruce, 1994). 
Çalışanların birbiriyle olan ilişkileri, örgütte genel 
olarak kabul edilmiş davranışlar, tutumlar iklimi 
oluşturur. İklim, bireylerin davranış için örgütsel 
beklentiler ve davranışların potansiyel sonuçları 
hakkında aldığı sinyalleri temsil eder. Bireyler bu 
bilgileri beklentileri ve yararlılıkları formüle etmek 
için kullanır (James, Hartman, Stebbins ve Jones, 
1977). İnsanlar ayrıca bu beklentilere, kişisel 
değerlendirmelerden kendilerini tatmin etme ve 
kendileriyle gurur duyma gibi olumlu sonuçlar elde 
etmek için kendi davranışlarını düzenleyerek cevap 
verir (Bandura, 1988; Scott ve Bruce, 1994). Nybakk, 
Crespell ve Hansen (2011) çalışmasında ağaç 
ürünleri endüstrisinde firma finansal performansı ile 
yenilikçilik iklimi ve yenilikçilik stratejisi arasındaki 
ilişki incelenmiş olup çalışma sonucunda, 
yöneticilere, firmaların finansal performanslarını 
arttırmaları için yönetim desteği, kaynakların 
mevcudiyeti ve ekip çalışması gibi inovasyon için 
olumlu bir iklim yaratan faktörleri teşvik etmeleri 
tavsiye edilmiştir. Çalışmada, yenilikçi iklim takım 
uyumu, denetleyici teşvik, kaynaklar, özerklik ve 
yeniliğe açıklık kapsamında ele alınmış fakat yapılan 
istatistiksel analiz sonucunda özerklik bu yapıdan 
çıkarılmıştır. Turgut ve Beğenirbaş (2013) 
çalışmasında; Kütahya’da faaliyetlerini sürdüren 
hastanelerde çalışan personelin, yenilikçi davranış 
sergilemesinde sosyal sermaye ve yenilikçi iklimin 
etkisi üzerinde durmuştur. Çalışma ile yeniliğe açık 
olmanın bireyleri risk almaya teşvik ederek daha 
yenilikçi davranmalarını sağlamanın yanında 
işletmelerin çalışma ortamlarını yeniliğe açık hale 
getirmelerinin çalışanların yenilikçi 
davranmalarında önemli olduğunu bildirmiştir. Yine 
aynı çalışmada; çalışanların işletmenin hâlihazırda 
sahip olduğu kaynakları yeterli görmeyip işletme 
dışından da yeni kaynakları araştırabileceği ve bu 
kaynakları işletmeye getirmesinin işletmede yenilik 
geliştirebilmesine katkı sunacağı, ayrıca farklı 
görüşlerin çalışanlar tarafından yadırganmadığı 
sonucuna varılmıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda 
yenilikçi iklim, yenilikçi iş davranışı belirleyicisi 
kabul edilmiştir. 

Yapılan bazı çalışmalarda yaratıcılık ve yenilikçi 
değişimle karakterize edilen yenilikçi 
organizasyonların, üyelerine yeni fikirlerin peşinden 
bağımsız hareket etmeleri için destek verdiği ve 
üyeleri arasındaki çeşitliliğe tolerans gösterdiği 

(Siegel ve Kaemmerer, 1978);  ekipman, tesis ve 
zaman gibi kaynakların yeterli bir şekilde tedarik 
edilmesinin yenilikçilik için kritik olduğu (Amabile, 
1988) belirtilmiş olup bu kaynakların temininin, 
yenilik için örgütsel desteğin bir başka tezahürü 
olduğu düşünülmektedir (Scott ve Bruce, 1994). 
Siegel ve Kaemmerer (1978) çalışanlar üzerindeki 
örgütlerinin yeniliği destekleme algısını ölçmek 
üzere, yaratıcılık için destek, farklılıkların toleransı 
ve çalışan bağlılığı boyutlarından oluşan bir ölçek 
geliştirmiştir. Ölçek, yenilikçi organizasyonların 
özelliği olarak öne sürülen koşullara ilişkin kesin 
kanıtlar sağlamasa da ölçeğin “kuruluşların kamusal 
imajına veya reklamı yapılan iddialara 
güvenmeksizin”, yenilikçi olarak algılanan 
kuruluşları tanımlamakta yararlı olabilecek şekilde 
güvenilir ve görünüşte geçerli olduğu sonucuna 
varılmıştır. “Üyelerin kendi kurumlarında yeniliğe 
yönelik destek algılarının ötesine geçmek ve ölçeğin 
yeniliğin davranışsal endeksleri ile ilişkilendirilmesi” 
konusunda özellikle önemli olacağı 
düşünüldüğünden (Siegel ve Kaemmerer, 1978, s. 
561) yenilik için algılanan örgütsel destek, yenilikçi 
iş davranışının bir belirleyicisi olarak alınmıştır. 
Scott ve Bruce (1994) bazı teorisyenlerin (Amabile, 
1988; Kanter, 1988/1996), iklimin, faaliyetleri 
yeniliğe yönlendirebileceğini öne sürdüklerini 
belirterek liderliğin, çalışma grubu ilişkilerinin ve 
problem çözme tarzının bireysel yenilikçi 
davranışları doğrudan ve dolaylı olarak “yenilik 
ortamı” algılarıyla etkilediğine işaret eden bir model 
geliştirmiştir. Model kapsamında geliştirilen 
ölçeklerden biri olan yenilik için algılanan örgütsel 
destek ölçeği,  Siegel ve Kaemmerer’in yenilikçi iklim 
ölçeğinden uyarlanmış, fakat bu ölçekteki üç alt 
gruptan çalışan bağlılığı iklimin boyutundan ziyade 
çıktısı olduğu için yeni ölçeğe dâhil edilmemiştir. 
Çalışma sonucunda, liderliğin, yenilikçiliğe desteğin, 
yönetimsel beklentilerin, kariyer aşamasının ve 
sistematik problem çözme tarzının(olumsuz etki) 
bireysel yenilikçi davranışla önemli ölçüde ilişkili 
olduğu sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda, yenilik 
için algılanan örgütsel destek, yenilikçi iş davranışı 
belirleyicilerinden biri olarak kabul edilmiştir. 

Tüm yenilikçi iyileştirmelerin temeli fikirlerdir 
(Janssen, 2000; Scott ve Bruce, 1994). Fikir olmadan 
yenilik olmayacaksa, yeniliğin ortaya çıkma 
aşamaları olmadan da yenilikçi iş davranışı ortaya 
çıkamayacak demektir. Bu durumda fikir üretme, 
fikir destekleme, fikir gerçekleştirme ve fikir 
uygulama da yenilikçi iş davranışı 
belirleyicilerindendir.  
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Dorenbosch ve diğ. (2005), yeniliği problem tanıma, 
fikir üretme, fikir geliştirme ve fikir gerçekleştirme 
olmak üzere dört açıdan ele alarak yenilikçi iş 
davranışını kolaylaştırdığı düşünülen, algılanan iş 
karakteristikleri ve insan kaynakları yönetimi 
uygulamalarını araştırmış olup araştırma 
sonucunda, çalışanların işyerinde karşılaştıkları 
sorunlara olan ilgilerinin ve sahipliklerinin yenilikçi 
iş davranışı ile güçlü bir şekilde pozitif ilişkili olduğu 
ve insan kaynakları yönetimi uygulamalarını kararlı 
olarak algılayan çalışanların daha fazla yenilikçi iş 
davranışı gösterdiği sonucuna ulaşmıştır. 
Özetlenecek olursa, çalışanın yenilikçi iş davranışı 
gösterme şartları esnek iş tasarımında 
bulunmaktadır ve sahiplik de yenilikçi iş davranışını 
olumlu etkilemektedir. Çalışmada belirtilen 
uygulamaya yönelik iş davranışı ve yaratıcılık odaklı 
çalışma davranışı yenilikçi iş davranışının 
belirleyicisi olarak kabul edilmiştir. 

Yuan ve Woodman(2010)’ın bildirdiğine göre; 
kavramsal modellerinde Farr ve Ford, beklenen 
getirileri bireysel yenilikçiliğe öncülük eden önemli 
bir proksimal olarak tanımlamış olup önceden 
yapılan araştırmaların, beklenen kazanımların veya 
yenilikçi davranışların sonuçlarının, bireysel 
yenilikçiliğin arkasındaki önemli psikolojik 
düşünceler olabileceğini öne sürmektedir. Bununla 
birlikte, yaptıkları çalışma sonucunda, potansiyel 
imaj riskleri ve olumsuz sosyal izlenimler 
konusundaki endişenin, yenilikçiliği olumsuz 
etkileyerek, sosyal-politik düşüncelerin çalışanların 
yeniliği üzerinde önemli bir etkisi olduğunu, 
beklenen imaj kazanımlarının yenilikçi davranış 
üzerinde önemli ancak olumsuz bir etkisi olduğunu, 
beklenen olumlu imaj etkisi ile yenilikçi iş davranışı 
arasında çok düşük düzeyde ilişki olduğunu fakat 
yenilikçi olarak itibar ile birlikte beklenen 
performans çıktılarının etkisini arttığını, yenilik 
gerektirmeyen işlerde çalışanların yenilik için daha 
az motive olduğunu tespit etmişlerdir. Bu durumda, 
işin içeriği bakımından yenilik, yenilikçi olarak itibar, 
yenilikçiliğin beklenen performans çıktıları, 
yenilikçiliğin beklenen olumlu imaj etkisi ve 
yenilikçiliğin beklenen olumsuz imaj etkisi yenilikçi 
iş davranışı için bir belirleyici olarak kabul edilebilir.  

Liderin etkisi belirleyicisi, Yukl (2010) çalışmasında 
yer alan “organizasyonda öğrenmeyi ve inovasyonu 
artırmak için ilkeler” göz önüne alınarak Çapraz ve 
diğ.(2014) çalışmasındaki liderlik davranışlarının 
sınıflandırılmasına göre inovatif rol modelleme, 
vizyon sunma, inovasyona ilişkin destek, inovatif 
davranışı fark etme, inovatif davranışı ödüllendirme, 

kaynak yaratma ve görev tahsisi olmak üzere yedi alt 
kategoriye ayrılmıştır. 

 

3. Hipotezler 

Bu çalışmada, yenilikçi iş davranışı düzeyini 
belirleyecek olan karar destek sisteminin puan 
hesaplama algoritmasında kullanılmak üzere, 
yenilikçi iş davranışının literatür araştırmasıyla 
tespit edilmiş olan 16 belirleyicisinin ağırlıklarının 
tespit edilmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmanın amacı doğrultusunda, tasarlanacak olan 
yazılımın puanlama algoritmasında kullanılacak 
ağırlıkların seçilebilmesi için katılımcılar tarafından 
yapılan yenilikçi iş davranışı belirleyicilerinin 
puanlamasının, belirleyicilerin eşit önem düzeyinde 
olduğunun kabul edilmesi durumundaki ortalama 
puanlarından farklılık gösterip göstermediği 
incelenecektir: 

H1-0:  Katılımcılar tarafından yapılan yenilikçi 
iş davranışı belirleyicileri puanlaması, 
belirleyicilerin eşit önem düzeyi 
ağırlığından(100/16=6,25)  anlamlı bir 
farklılık göstermez 

H2-0:  Katılımcılar tarafından yapılan liderin 
etkisi belirleyicisinin alt kriter 
puanlaması alt kriterlerin eşit önem 
düzeyi ağırlığından(100/7=14,29) 
anlamlı bir farklılık göstermez 

Çalışma sonucunda seçim yaparken dikkat edilecek 
diğer bir kriter ise katılımcılar tarafından yapılan 
belirleyici puanlamasının demografik verilere göre 
farklılık gösterip göstermediği olacaktır: 

H3-0: Cinsiyet gruplarının puanlamaları 
arasında anlamlı bir farklılık yoktur 

H4-0:  Yeniliğe verilen önem düzeyi gruplarının 
puanlamaları arasında anlamlı bir 
farklılık yoktur 

H5-0:  Yaş gruplarının puanlamaları arasında 
anlamlı bir farklılık yoktur  

H6-0: Öğrenim gruplarının puanlamaları 
arasında anlamlı bir farklılık yoktur 

 
4. Yöntem 

Bu çalışmada, yenilikçi iş davranışı düzeyini 
belirleyecek olan karar destek sisteminin puan 
hesaplama algoritmasında kullanılmak üzere, 
yenilikçi iş davranışının literatür araştırmasıyla 
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tespit edilmiş olan 16 belirleyicisinin ağırlıkları 
araştırılmıştır. Bu kapsamda, inovasyon deneyimi 
olan uzman niteliğindeki 52 kişiye çevrimiçi anket 
uygulaması yapılmıştır. Anket aracılığı ile 
katılımcılardan, kendilerine ait demografik bilgileri 
ve inovasyonu önemseme düzeylerini yanıtlamaları 
ve yenilikçi iş davranışı belirleyicilerini önem 
sırasını gözeterek belirleyicilerin toplam puanı 100 
olacak şekilde puanlamaları istenmiştir. 
Katılımcıların yenilik algısını anlamak için, anket 
formunda kullanılan ifadeler, Taşgit ve Torun (2016) 
çalışmasında yöneticilerin inovasyon algısını ölçmek 
için hazırlanmış olan ölçeğin temsil ettiği 10 algı 
içinden seçilmiştir. 

Anketle elde edilen veriler, SPSS PASW Statistics 18 
programı ile analiz edilmiş ve her bir belirleyicinin 
puan dağılımı ve ortalama puanı MS Office Excel 
2016 programı aracılığı ile hesaplanmıştır. 
Katılımcılar tarafından yapılan yenilikçi iş davranışı 
puanlamasının, belirleyicilerin eşit önem düzeyinde 
olduğunun kabul edilmesi durumundaki ortalama 
puanlarından farklılık gösterip göstermediğini 
inceleyen H1-0 ve H2-0 hipotezlerinin analizi için, 
örneklem büyüklüğü 30’dan küçük olduğu için 

parametrik olmayan Wilcoxon işaretli sıralar testi; 
katılımcılar tarafından yapılan belirleyici 
puanlamasının demografik verilere göre farklılık 
gösterip göstermediğini inceleyen H3-0, H4-0, H5-0 
ve H6-0 hipotezlerinin analizi için ilgili değişkenlerin 
grup örneklem büyüklükleri 30’dan küçük olduğu 
için parametrik olmayan testlerden, iki gruplu 
değişkenler için Man Whitney-u testi; ikiden fazla 
grubu olan değişkenler için Kruskal Wallis testi 
tercih edilmiştir. 

 
5. Bulgular 

Çalışma kapsamında yapılan ankete katılım sayısı 

52’dir. Katılımcılara kişisel bilgi olarak cinsiyetleri, 

yaşları, meslekleri, öğrenim durumları ve iş 

tecrübeleri sorulmuştur. Katılımcıların söz konusu 

demografik verilerine ait frekans dağılımları ( 

Tablo 1) incelendiğinde, katılımcıların %63,5’inin 
erkek, %36,5’inin kadın; %65,4’ünün 40 yaşından 
küçük, %34,6’sının 40 yaş ve üstü olduğu; %63,5’inin 
mühendis, %11,5’inin akademisyen ve kalan 
%25’inin çeşitli mesleklerden olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 1  
Katılımcıların Demografik Verilerine Ait Frekans Dağılımları 

Değişkenler Gruplar N % 

Cinsiyet 

Erkek 33 63,5 

Kadın 19 36,5 
Toplam 52 100,0 

Yaş 

20-29 7 13,5 

30-39 27 51,9 
40-49 11 21,2 
50-59 4 7,6 

60-69 3 5,8 
Toplam 52 100,0 

Meslek 

Akademisyen 6 11,5 

Mühendis 33 63,5 
Psikolog 1 1,9 
İşletmeci 3 5,8 

Analist 2 3,8 
Diğer 7 13,5 
Toplam 52 100,0 

Öğrenim 

Ön Lisans 1 1,9 
Lisans 22 42,3 
Yüksek Lisans 20 38,5 

Doktora 9 17,3 
Toplam 52 100,0 

İş Deneyimi 

0-9 12 23,1 

10-19 25 48,1 
20-29 12 23,1 
30 ve üstü 3 5,8 

Toplam 52 100,0 
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Yeniliğe verilen önemi ve yenilikle ilişki durumlarını 
ölçmek için kullanıcıların yeniliğe verdikleri önemi 
0-100 arasında puanlamaları ve kurumlarının 
misyon, vizyon veya hedeflerinde yeniliğe yer verilip 
verilmediğini cevaplamaları istenmiştir. 
Katılımcıların yenilikle ilişkisi ise şu şekildedir: 

 %90,4’ü için yenilik çok önemli(100-75), 
%7,7’si için önemli(74-50) ve %1,9’u için ise 
çok önemsiz (24-0) olup yeniliğin 
önemsiz(49-25) olduğunu düşünen katılımcı 
bulunmamaktadır; 

 %40,4’ünün çalıştığı kurumun vizyon, misyon 
veya hedeflerinde yeniliğe kesinlikle yer 
verilmekte, %55,8’ininkinde kısmen de olsa 
yer verilmekte, %3,8’ininkinde ise yer 
verilmemektedir. 

Katılımcıların yenilik tecrübesine sahip olduğu iş 
pozisyonları Tablo 2’de gösterilmiştir. Tablo 2 
incelediğinde, katılımcıların en çok işletme 
sahibi/yönetici, AR-GE/ÜR-GE bölüm yöneticisi, 
danışman ve mühendis olarak yenilik deneyimi 
olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 2  

Katılımcıların Yenilik Deneyimleri 

Yenilik Deneyimleri N % 

İşletme Sahibi/Yönetici 12 11,0 

AR-GE/ÜR-GE Bölüm Yöneticisi 12 11,0 

Danışman 12 11,0 

İmalatta Mühendis/Temel Bilimler 12 11,0 

Eğitmen 10 9,2 

AR-GE/ÜR-GE Uzmanı 9 8,3 

Hizmette Mühendis/Temel Bilimler 8 7,3 

Bilgi İşlem Uzmanı 8 7,3 

AR-GE veya Bilimsel Proje 
Yazımı/Hakemliği/Danışmanlığı 

8 7,3 

Bilgi İşlem Yöneticisi 7 6,4 

İşletme/İktisat 4 3,7 

Sosyal Proje Yazımı/Hakemliği/Danışmanlığı 4 3,7 

Kamuda Yönetici 2 1,8 

Diğer 1 0,9 

TOPLAM 109 100,0 

 

Katılımcıların 5’li likert olarak yanıtladığı yenilik 
algısı ifadeleri doğrulusunda, katılımcıların; 

 %100’ünün yeniliği, rekabet avantajının 
oluşturulması açısından önemli bir araç 
olarak algıladığı;     

 %80,7’sinin yeniliği kriz dönemlerinden çıkış 
için fırsat olarak algılarken, %9,6’sının bu 
algıya sahip olmadığı, %9,6’sının ise bu 
konuda kararsız olduğu; 

 %21,2’sinin yeniliği belirsizliklerle dolu bir 
süreç olarak algılarken, %71,2’sinin 

algılamadığı ve %7,7’sinin bu konuda kararsız 
olduğu; 

 %26,9’unun yeniliği, genel olarak personelin 
direnç göstermesine neden olan bir faaliyet 
olarak algılarken, %51,9’unun algılamadığı ve 
%21,2’sinin bu konuda kararsız olduğu; 

 %88,5’inin yeniliği, işletmenin ürün kalitesini 
artıracak bir faaliyet olarak algılarken, 
%5,8’inin algılamadığı ve yine %5,8’inin bu 
konuda kararsız olduğu  
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görülmektedir. Bu algılar içinde rekabet 
avantajı algısı �̅�=4,6 ortalama ile en yüksek 
katılım oranına sahiptir(�̅�genel=3,0). En düşük 
katılım oranına sahip olan algı ise �̅�=2,4 
ortalama ile belirsizlik algısı olmuştur. 

Katılımcıların toplamları 100 puan olacak şekilde 
puanladığı belirleyicilerin puan ortalamalarına 
bakıldığında (Tablo 3), en yüksek puan ortalamasına 
sahip olan ilk üç belirleyicinin sırasıyla fikir üretme, 
içsel ilgi ve liderin etkisi olduğu görülmektedir.

 
Tablo 3 
Yenilikçi İş Davranışı Belirleyicilerinin Puan Ortalamaları 

Belirleyici 
Puan 

Toplam Ortalama 

Fikir Üretme 481,45 9,26 

İçsel İlgi 471,15 9,06 

Liderin Etkisi 454,65 8,74 

Fikirlerin Desteklenmesi 447,35 8,60 

Farkındalık 422,95 8,13 

Yaratıcılık Odaklı Çalışma Davranışı 378,65 7,28 

Yenilik için Algılanan Örgütsel Destek 337,15 6,48 

Uygulamaya Yönelik İş Davranışı 327,95 6,31 

Yenilikçi Örgüt İklimi 309,65 5,95 

Yenilikçi Çıktı 298,65 5,74 

Dışsal İş Bağlantıları 254,65 4,90 

Yenilikçiliğin Beklenen Performans Çıktıları 252,95 4,86 

İşin İçeriği Bakımından Yenilik 248,95 4,79 

Yenilikçiliğin Beklenen Olumlu İmaj Etkisi 200,95 3,86 

Yenilikçi Olarak İtibar 193,95 3,73 

Yenilikçiliğin Beklenen Olumsuz İmaj Etkisi   118,95 2,29 

TOPLAM 5200,00   
 
Liderin etkisi belirleyicisinin 7 alt kriterinin puan 

ortalamaları (Tablo 4) incelediğinde, puanlama 

sonucunda en yüksek puan ortalamasına sahip ilk üç  

alt kriter yenilikçi rol modelleme, vizyon sunma ve 

yeniliğe ilişkin destek olmuştur. 

 

 

Tablo 4  
Liderin Etkisi Belirleyicisinin Alt Kriterlerinin Puan Ortalamaları 

Liderin Etkisi Alt Kriterleri 
Puan 

Toplam Ortalama 

Yenilikçi Rol Modelleme 845 16,25 

Vizyon Sunma 820 15,77 

Yeniliğe İlişkin Destek 777 14,94 

Yenilikçi Davranışı Ödüllendirme   749 14,40 

Kaynak Yaratma 736 14,15 

Yenilikçi Davranışı Fark Etme 729 14,02 

Görev Tahsisi 544 10,46 

TOPLAM 5200   
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Katılımcılardan puanlamaları istenen yenilikçi iş 
davranışı belirleyicilerinin en önemli kriter seçilme 
durumları (Tablo 5) incelediğinde, liderin etkisi 
belirleyicisinin 18 katılımcının en yüksek puanını 
alarak en fazla en önemli kriterlerden biri seçilen 
belirleyici olduğu görülmektedir. Liderin etkisi 
belirleyicisini, 17 katılımcı ile içsel ilgi ve fikir 
üretme takip ederken, diğer en önemli seçilen 
belirleyiciler sırayla fikirlerin desteklenmesi, 
farkındalık, yenilikçi çıktı, uygulamaya yönelik iş 
davranışı, yaratıcılık odaklı çalışma davranışı, işin 
içeriği bakımından yenilik, yenilikçiliğin beklenen 
performans çıktıları, yenilikçiliğin beklenen olumlu 
imaj etkisi, yenilikçi örgüt iklimi olmuştur. Dışsal iş 
bağlantıları, yenilikçi olarak itibar ve yenilikçiliğin 

beklenen olumsuz imaj etkisi belirleyicileri ise hiçbir 
katılımcı tarafından en önemli kriter seçilememiştir. 

Belirleyicilerin en önemli kriter seçilme durumları 
incelendiğinde, liderin etkisi ve içsel ilgi 
belirleyicilerinin yedi katılımcının en yüksek puanını 
alarak yenilikçi iş davranışı için tek başına en önemli 
kriter olarak seçildiği görülmektedir. Bu iki 
belirleyiciyi sırayla fikir üretme, farkındalık, 
uygulamaya yönelik iş davranışı, fikirlerin 
desteklenmesi, yenilikçi çıktı, yaratıcılık odaklı 
çalışma davranışı, yenilikçiliğin beklenen 
performans çıktıları izlemektedir. 

 

 
Tablo 5 
Yenilikçi İş Davranışı Belirleyicilerinin En Önemli Kriter Seçilme Durumu 

Belirleyici 

En Önemli 

Kriterlerden Biri 

Seçilme Sayısı 

En Önemli 

Kriter Seçilme 

Sayısı 

N % NT 

Liderin Etkisi 18 15,93 7 

İçsel İlgi 17 15,04 7 

Fikir Üretme  17 15,04 5 

Fikirlerin Desteklenmesi 13 11,50 1 

Farkındalık 12 10,62 2 

Yenilikçi Çıktı   7    6,19 1 

Uygulamaya Yönelik İş Davranışı   5    4,42 2 

Yaratıcılık Odaklı Çalışma Davranışı   5    4,42 1 

İşin İçeriği Bakımından Yenilik   4    3,54  

Yenilikçiliğin Beklenen Performans Çıktıları   3    2,65 1 

Yenilikçiliğin Beklenen Olumlu İmaj Etkisi   2    1,77  

Yenilikçi Örgüt İklimi   1    0,88  
 
Katılımcıların yaptığı yenilikçi iş davranışı 
belirleyicileri puanlamasının belirleyicilerin eşit 
önem düzeyinde olduğunun kabul edilmesi 
durumundaki ağırlıklardan (6,25) farklılık gösterip 
göstermediğini test etmek için Wilcoxon işaretli 
sıralar testi yapılmıştır. Analiz sonucunda, yapılan 
puanlama ile yaratıcılık odaklı çalışma davranışı, 
yenilik için algılanan örgütsel destek, uygulamaya 
yönelik iş davranışı, yenilikçi örgüt iklimi ve yenilikçi 
çıktı belirleyicilerinin puanları eşit önem düzeyi 
ağırlığından farklılaşmadığından (p>0,05)  bu 
belirleyiciler için H1-0 hipotezi reddedilememiştir. 
İçsel ilgi, fikir üretme, fikirlerin desteklenmesi, 
farkındalık ve liderin etkisi belirleyicileri için 
puanlama pozitif yönde; işin içeriği bakımından 
yenilik, yenilikçi olarak itibar, yenilikçiliğin beklenen 

performans çıktıları, yenilikçiliğin beklenen olumlu 
imaj etkisi, yenilikçiliğin beklenen olumsuz imaj 
etkisi ve dışsal iş bağlantıları belirleyicileri için ise 
negatif yönde farklılaştığından (p<0,05)  bu 
belirleyiciler için H1-0 hipotezi reddedilmiştir 
(Tablo 6). Bu durumda, katılımcılar tarafından 
yapılan puanlama sonucunda, eşit önem düzeyi 
puanlamasından farklılık gösteren belirleyiciler 
olduğu için  “H1-0: Katılımcılar tarafından yapılan 
yenilikçi iş davranışı belirleyicileri puanlaması, 
belirleyicilerin eşit önem düzeyi ortalamasından 
anlamlı bir farklılık göstermez” hipotezinin 
reddedildiği varsayılmıştır. 
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Tablo 6  
Belirleyicilerin Katılımcılar Tarafından Yapılan Puanlaması Eşit Önem Düzeyi Ağırlığından Farklılık  
Göstermez Hipotezi Analiz Sonucu 

Ana Kriterler 
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

Z p H1-0 

Fikir Üretme -3,609 ,000 Reddedildi 

İçsel İlgi -2,836 ,005 Reddedildi 

Liderin Etkisi -3,905 ,000 Reddedildi 

Fikirlerin Desteklenmesi -3,912 ,000 Reddedildi 

Farkındalık -3,067 ,002 Reddedildi 

Yaratıcılık Odaklı Çalışma Davranışı -1,072 ,284 Reddedilemedi 

Yenilik için Algılanan Örgütsel Destek -,329 ,742 Reddedilemedi 

Uygulamaya Yönelik İş Davranışı -1,394 ,163 Reddedilemedi 

Yenilikçi Örgüt İklimi -1,259 ,208 Reddedilemedi 

Yenilikçi Çıktı -,996 ,319 Reddedilemedi 

Dışsal İş Bağlantıları -3,467 ,001 Reddedildi 

Yenilikçiliğin Beklenen Performans Çıktıları -3,968 ,000 Reddedildi 

İşin İçeriği Bakımından Yenilik -3,394 ,001 Reddedildi 

Yenilikçiliğin Beklenen Olumlu İmaj Etkisi -5,387 ,000 Reddedildi 

Yenilikçi Olarak İtibar -5,346 ,000 Reddedildi 

Yenilikçiliğin Beklenen Olumsuz İmaj Etkisi   -6,211 ,000 Reddedildi 

 
Katılımcıların yaptığı liderin etkisi belirleyicisinin alt 
kriterlerinin puanlamasının, kriterlerin eşit önem 
düzeyinde olduğunun kabul edilmesi durumundaki 
ağırlığından (14,29) farklılık gösterip 
göstermediğini test etmek için Wilcoxon işaretli 
sıralar testi yapılmıştır. Analiz sonucunda, yapılan 
puanlama ile yeniliğe ilişkin destek, yenilikçi 
davranışı fark etme, yenilikçi davranışı ödüllendirme 
ve kaynak yaratma kriterlerinin puanlarının, eşit 
önem düzeyi ağırlığından farklılaşmadığı (p>0,05) 
için bu kriterler için H2-0 hipotezi reddedilemezken; 
yenilikçi rol modelleme ve vizyon sunma kriterleri 

için puanlama pozitif yönde; görev tahsisi kriteri için 
puanlama negatif yönde farklılaştığından (p<0,05) 
H2-0 hipotezi bu kriterler için reddedilmiştir (Tablo 
7). Bu durumda, katılımcılar tarafından yapılan 
puanlama sonucunda, eşit önem düzeyi 
puanlamasından farklılık gösteren belirleyiciler 
olduğu için “H2-0: Katılımcılar tarafından yapılan 
liderin etkisi belirleyicisinin alt kriter puanlaması alt 
kriterlerin eşit önem düzeyi ortalamasından önemli 
bir farklılık göstermez“ hipotezinin reddedildiği 
varsayılmıştır.

 

Tablo 7  

Liderin Etkisi Belirleyicisinin Alt Kriterlerinin Katılımcılar Tarafından Yapılan  

Puanlaması Eşit Önem Düzeyi Puanından Farklılık Göstermez Hipotezi Analiz Sonucu 

Liderin Etkisi Alt Kriterleri 
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

Z p H2-0 
Yenilikçi Rol Modelleme -2,380 ,017 Reddedildi 
Vizyon Sunma -2,885 ,004 Reddedildi 
Yeniliğe İlişkin Destek -1,235 ,217 Reddedilemedi 
Yenilikçi Davranışı Fark Etme    -,724 ,469 Reddedilemedi 
Yenilikçi Davranışı Ödüllendirme      -,037 ,971 Reddedilemedi 
Kaynak Yaratma    -,027 ,978 Reddedilemedi 
Görev Tahsisi -4,869 ,000 Reddedildi 
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Katılımcıların yaptığı puanlamanın cinsiyete, 
yeniliğe verdikleri öneme, yaş grubuna ve öğrenim 
durumuna göre farklılık gösterip göstermediği 
araştırılmıştır. Yapılan Man Whitney U ve Kruskal 
Wallis testleri doğrultusunda şu sonuçlara 
ulaşılmıştır (Tablo 8): 

 İçsel ilgi, fikirlerin desteklenmesi, farkındalık, 
yenilikçi çıktı, yenilikçiliğin beklenen performans 
çıktıları,  işin içeriği bakımından yenilik, 
yenilikçiliğin beklenen olumlu imaj etkisi ve 
yenilikçiliğin beklenen olumsuz imaj etkisi 
belirleyicilerinin puanlamaları cinsiyete göre 
farklılık gösterdiğinden (p<=0,05) bu 
belirleyiciler için H3-0 reddedilirken; fikir 
üretme, liderin etkisi, yaratıcılık odaklı çalışma 
davranışı, yenilik için algılanan örgütsel destek, 
uygulamaya yönelik iş davranışı, yenilikçi örgüt 
iklimi, dışsal iş bağlantıları ve yenilikçi olarak 
itibar belirleyicilerinin puanlamaları cinsiyete 
göre farklılık göstermediğinden (p>0,05) bu 
belirleyiciler için H3-0 reddedilememiştir. 

 Yalnızca farkındalık belirleyicisinin puanlaması 
yeniliğe verilen önem düzeyine göre farklılık 
gösterdiğinden (p<=0,05) yalnızca bu belirleyici 
için H4-0 hipotezi reddedilirken, diğer bütün 
belirleyiciler için H4-0 hipotezi 
reddedilemediğinden “H4-0: Yenilik önem düzeyi 
gruplarının puanlamaları arasında anlamlı bir 
farklılık yoktur” hipotezinin reddedilemediği 
varsayılmıştır. 

 Yalnızca işin içeriği bakımından yenilik 
belirleyicisinin puanlaması yaş gruplarına göre 
farklılık gösterdiğinden (p<=0,05) yalnızca bu 
belirleyici için H5-0 hipotezi reddedilirken, diğer 
bütün belirleyiciler için H5-0 hipotezi 
reddedilemediğinden “H5-0: Yaş gruplarının 
puanlamaları arasında anlamlı bir farklılık 
yoktur” hipotezinin reddedilemediği 
varsayılmıştır. 

 Bütün belirleyicilerin puanlaması öğrenim 
gruplarına göre farklılık göstermediğinden 
(p>0,05) “H6-0: Öğrenim gruplarının 
puanlamaları arasında anlamlı bir farklılık 
yoktur” hipotezi reddedilememiştir. 

 

6. Tartışma 

Hipotezler belirlenirken beklenti, H1-0 ve H2-0 
hipotezlerinin reddedilmesi, diğer hipotezlerin ise 

reddedilememesiydi. Çalışma bulguları genel olarak 
beklendiği gibi sonuçlanmıştır. Wilcoxon işaret testi 
sonucunda, ortalama puanı 6,25±1 olan belirleyiciler 
için H1-0 hipotezi beklendiği gibi reddedilemezken, 
puanlama sonucu ortalaması bu değerden yüksek 
olan belirleyiciler (içsel ilgi, fikir üretme, fikirlerin 
desteklenmesi, farkındalık ve liderin etkisi) için 
puanlama pozitif yönde; ortalaması bu değerden 
düşük olan belirleyiciler (işin içeriği bakımından 
yenilik, yenilikçi olarak itibar, yenilikçiliğin beklenen 
performans çıktıları, yenilikçiliğin beklenen olumlu 
imaj etkisi, yenilikçiliğin beklenen olumsuz imaj 
etkisi ve dışsal iş bağlantıları) için ise negatif yönde 
farklılaşarak H1-0 hipotezi reddedilmiştir. Analizin 
iki çarpıcı sonucu bulunmaktadır. İlki, yenilikçiliğin 
beklenen olumsuz imaj etkisi sadece bir katılımcıdan 
6,25’ten yüksek puan almış diğer 51 katılımcıdan 
düşük puan almış, hatta katılımcıların %75’inden üç 
puanın altında puan almış tek belirleyici olmasıdır. 
Bu belirleyicinin yenilikçi iş davranışını az etkilediği 
konusunda katılımcılar arasında fikir birliği 
bulunmaktadır.  Bir diğer dikkat çekici nokta ise, 
katılımcıların yenilik için algılanan örgütsel destek 
ve yaratıcılık odaklı çalışma davranışı belirleyicileri 
konusunda açık bir yönelimi olmamasıdır. 
Katılımcıların neredeyse yarısı bu iki belirleyiciye 
6,25’ten düşük puan vererek yenilikçi iş davranışını 
etkileme düzeyini düşük bulurken, diğer yarısı ise 
yüksek puan vererek söz konusu belirleyicilerin 
yenilikçi iş davranışını etkileme düzeyini yüksek 
bulmuştur. 

Liderin etkisi belirleyicisinin alt kriterlerinin 
puanlaması sonucunda da, ortalama puanı 14,29±1 
olan kriterler (yeniliğe ilişkin destek, yenilikçi 
davranışı fark etme, yenilikçi davranışı ödüllendirme 
ve kaynak yaratma) için H2-0 hipotezi beklendiği 
gibi reddedilemezken; ortalama puanı bu değerden 
yüksek olan kriterler (yenilikçi rol modelleme ve 
vizyon sunma) için puanlama pozitif yönde, düşük 
olan kriter (görev tahsisi) için puanlama negatif 
yönde farklılaşarak H2-0 hipotezi reddedilmiştir. 
Katılımcıların yaptığı alt kriter puanlamasında, 
kriterlerin ortalama puanları arasında belirgin bir 
farklılık görülmemektedir. Ortalama puanlar, 16,25 
ile 10,46 arasında değerler almış, genel olarak bütün 
kriterlerin ana belirleyiciyi etkilediği 
düşünülmüştür. 
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Tablo 8  

Demografik Verilere Göre İstatistiksel Analiz Sonuçları (R: Reddedildi / NR: Reddedilemedi) 

Kriterler 

Cinsiyete Göre  

Man Whitney U Testi 

Yenilik Önem 

Düzeyine Göre Kruskal 

Wallis (df=2) 

Yaş Gruplarına Göre  

Kruskal Wallis 

(df=4) 

Öğrenim Durumuna 

Göre Kruskal Wallis 

(df=3) 

z p H3-0 
Chi-

square 
p H4-0 

Chi-

square 
p H5-0 

Chi-

square 
p H6-0 

Fikir Üretme -,345 ,730 NR 1,706 ,426 NR 6,557 ,161 NR 1,229 ,746 NR 

İçsel İlgi 
-

2,277 
,023 R 5,743 ,057 NR 4,634 ,327 NR ,291 ,962 NR 

Liderin Etkisi -,444 ,657 NR 2,501 ,286 NR 8,079 ,089 NR 1,810 ,613 NR 

Fikirlerin 

Desteklenmesi 

-

2,329 
,020 R 1,300 ,522 NR 3,517 ,475 NR 1,419 ,701 NR 

Farkındalık 
-

2,353 
,019 R 6,095 ,047 R 5,013 ,286 NR 3,254 ,354 NR 

Yaratıcılık Odaklı 

Çalışma Davranışı 

-

1,230 
,219 NR 4,670 ,097 NR 6,386 ,172 NR 1,400 ,705 NR 

Yenilik için Algılanan 

Örgütsel Destek 
-,797 ,426 NR ,532 ,766 NR 1,165 ,884 NR ,317 ,957 NR 

Uygulamaya Yönelik İş 

Davranışı 
-,522 ,601 NR 2,281 ,320 NR 7,112 ,130 NR ,326 ,955 NR 

Yenilikçi Örgüt İklimi -,759 ,448 NR 2,246 ,325 NR 5,837 ,212 NR 3,427 ,330 NR 

Yenilikçi Çıktı 
-

2,170 
,030 R ,533 ,766 NR 5,515 ,238 NR 4,457 ,216 NR 

Dışsal İş Bağlantıları -,553 ,580 NR 5,074 ,079 NR 6,360 ,174 NR ,764 ,858 NR 

Yenilikçiliğin Beklenen 

Performans Çıktıları 

-

2,290 
,022 R 1,017 ,601 NR 4,550 ,337 NR 5,391 ,145 NR 

İşin İçeriği 

Bakımından Yenilik 

-

2,905 
,004 R 4,504 ,105 NR 11,032 ,026 R 3,100 ,377 NR 

Yenilikçiliğin Beklenen 

Olumlu İmaj Etkisi 

-

3,018 
,003 R ,725 ,696 NR 5,835 ,212 NR 3,937 ,268 NR 

Yenilikçi Olarak İtibar 
-

1,659 
,097 NR 2,361 ,307 NR 7,097 ,131 NR ,343 ,952 NR 

Yenilikçiliğin Beklenen 

Olumsuz İmaj Etkisi   

-

3,041 
,002 R 1,743 ,418 NR 8,093 ,088 NR 3,180 ,365 NR 

 
Katılımcılar tarafından yapılan puanlamanın 
cinsiyete, yeniliğe verilen öneme, yaş ve öğrenim 
gruplarına göre farklılık gösterip göstermediği 
araştırılırken yapılan analiz sonucunda yapılan 
puanlamanın genel olarak bu değişkenlere göre 
farklılaşmadığı belirlenmiştir. Belirleyiciler bazında 
bakıldığında (Tablo 8) ise, öğrenim durumu 
değişkeni için hiçbir belirleyici puanlamasında 
farklılaşma olmamıştır. Yeniliğe verilen önem 
değişkeni için sadece farkındalık belirleyicisinin 
puanlamasında farklılaşma olmuştur. Aslında bu 
durum, katılımcıların çok büyük bir kısmı (%90,4) 

aynı önem düzeyi grubunda (çok yüksek) yer aldığı 
için beklentilere uymamaktadır. Yeniliğe, yüksek ve 
çok yüksek önem veren katılımcılar farkındalık 
belirleyicisine genel olarak yüksek puan verirken, 
yeniliğe çok az önem veren katılımcı, düşük puan 
vermiştir; farklılaşmanın sebebinin bu durum 
olduğu düşünülmektedir. Yaş grupları için ise sadece 
işin içeriği bakımından yenilik belirleyicisinin 
puanlamasında farklılaşma olmuştur. 50 yaş ve üstü 
katılımcılar bu belirleyiciye üç ve altında puan 
verirken, daha genç katılımcıların işin içeriği 
bakımından yenilik belirleyicisinin yenilikçi iş 
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davranışını daha fazla etkilediğini düşündüğü 
gözlemlenmiştir. 

Cinsiyet değişkeninin analiz sonucu belirleyiciler 
bazında incelenecek olursa, içsel ilgi, fikirlerin 
desteklenmesi, farkındalık, işin içeriği bakımından 
yenilik, yenilikçiliğin beklenen performans çıktıları,  
yenilikçiliğin beklenen olumlu imaj etkisi, 
yenilikçiliğin beklenen olumsuz imaj etkisi ve 
Yenilikçi Çıktı belirleyicilerinin puanlamasında 
farklılaşma olduğu görülmektedir. İçsel ilgi, fikirlerin 
desteklenmesi ve farkındalık belirleyicileri için 
kadın katılımcılar tarafından yapılan puanlamanın 
ortalaması yüksekken; işin içeriği bakımından 
yenilik, yenilikçiliğin beklenen performans çıktıları, 
yenilikçiliğin beklenen olumlu imaj etkisi ve yenilikçi 
çıktı için ise erkek katılımcılar tarafından yapılan 
puanlamanın ortalaması yüksektir. 

Puanlama sonuçları incelendiğinde, yapılan 
puanlama sonucunda, en yüksek ortalama puanı 
alarak en önemli bulunan ilk üç belirleyici sırayla 
fikir üretme, içsel ilgi ve liderin etkisi olurken; 
fikirlerin desteklenmesi, farkındalık, yaratıcılık 
odaklı çalışma davranışı, yenilik için algılanan 
örgütsel destek ve uygulamaya yönelik iş davranışı 
belirleyicileri de eşit düzey ortalamasından (6,25) 
daha yüksek bir ortalama puan elde ederek 
katılımcılar tarafından yenilikçi iş davranışını önemli 
düzeyde etkilediği düşünülmüştür. Bu sonuç Scott ve 
Bruce (1994), Tierney ve diğ. (1999), Janssen (2000), 
Yukl (2002/2010), Dorenbosch ve diğ. (2005) ve De 
Jong ve Den Hartog (2007) çalışmalarını 
desteklemektedir.  

Yenilikçiliğin beklenen olumsuz imaj etkisi 
katılımcıların %19,2’sinden sıfır puan alarak en 
önemsiz belirleyici seçilmiş ve bunun sonucunda 
ortalaması en düşük belirleyici olmuştur. 
Yenilikçiliğin beklenen olumsuz imaj etkisini sırayla, 
yenilikçi olarak itibar, yenilikçiliğin beklenen olumlu 
imaj etkisi, işin içeriği bakımından yenilik, 
yenilikçiliğin beklenen performans çıktıları, dışsal iş 
bağlantıları, yenilikçi çıktı ve yenilikçi örgüt iklimi 
takip ederek eşit düzey ortalamasından (6,25) daha 
düşük bir ortalama alarak bu belirleyiciler, 
katılımcılar tarafından yenilikçi iş davranışı için çok 
önemli bulunmamıştır. 

Bulgular incelendiğinde, en yüksek ortalamaya sahip 
olarak en önemli bulunan ilk üç belirleyici sıralaması 
ile katılımcılar tarafından en önemli kriter seçilme 
sıralamasının farklılık gösterdiği görülmektedir. 
Liderin etkisi belirleyicisi 18 katılım ile en çok kişi 
tarafından en önemli kriterlerden biri seçilirken, 

ortalama puan olarak fikir üretme ve içsel ilginin 
gerisinde kalmıştır. En düşük ortalama puana sahip 
olarak en önemsiz belirleyici olan yenilikçiliğin 
beklenen olumsuz imaj etkisi, beklendiği gibi hiçbir 
katılımcı tarafından en önemli kriter seçilememiştir. 

Bu çalışma, yenilikçi iş davranışının belirleyicilerinin 
ağırlıklarının belirlenmesi açısından literatürde ilk 
olma özelliğini taşırken, yenilikçi iş davranışını çok 
boyutlu ele alması bakımından Çapraz ve diğ. (2014) 
çalışmasını desteklemekte, yenilikçi iş davranışının 
ortaya konulmasında öne çıkan ilk beş değişken 
(içsel ilgi, yenilikçilikten beklenen performans 
çıktıları, yenilikçiliğin beklenen olumlu imaj etkisi, 
fikir üretme ve farkındalık) bakımından Çapraz ve 
diğ. (2014)’den farklılık göstermektedir. 

 

7. Sonuçlar 
Yenilikçi iş davranışı düzeyini tespit etmek üzere 
yenilikçi iş davranışının belirleyicilerinin 
ağırlıklarını tespit etmeyi amaçlayan çalışmada, 
yöntem olarak çevrim içi anket uygulaması 
kullanılmıştır. Hazırlanan anket formu, yenilik 
tecrübesi olan uzman niteliğinde 52 kişiye 
uygulanmıştır. Katılımcıların %63,5’i erkek, %36,5’i 
kadın; %65,4’ü 40 yaşından küçük, %34,6’sı 40 yaş 
ve üstü; %63,5’i mühendis, %11,5’i akademisyen ve 
kalan %25’i çeşitli mesleklerdendir. Bulgular 
incelendiğinde puanlama yapan katılımcıların çok 
büyük bir kısmı çok önemli düzeyde olmak üzere, 
neredeyse tamamının yeniliğe önem verdiği, 
yarısından fazlasının yenilik vizyonuna sahip 
kurumlarda çalıştığı, yenilik algısı olarak yeniliğin 
gücüne inanan, yeniliğin işletme/kurum için pozitif 
değer sağlayan bir etken olduğunu çoğunlukla kabul 
eden ve olası negatif etkilerinden çok fazla 
çekinmeyen bir profil çizdikleri söylenebilir. 

Katılımcılar tarafından yapılan yenilikçi iş davranışı 
belirleyicileri puanlamasının eşit önem düzeyi 
puanlamasından farklılık gösterip göstermediğini 
araştıran H1-0 ve H2-0 hipotezlerinin reddedildiği 
varsayıldığı için katılımcılar tarafından yapılan 
yenilikçi iş davranışı belirleyicileri puanlamasının 
eşit puanlamadan farklılaştığı kabul edilerek, ayrıca 
yapılan puanlama genel olarak cinsiyet, yeniliğe 
verilen önem, yaş ve öğrenim durumu gruplarına 
göre farklılık göstermediği (H3-0, H4-0, H5-0 ve H6-
0 hipotezleri) için geliştirilecek karar destek 
sisteminde katılımcıların yaptığı puanlamanın 
kullanılması uygun görülmüştür. 

Katılımcılar tarafından yapılan puanlama 
sonucunda, yenilikçi iş davranışının 16 



Endüstri Mühendisliği 31(0), 17-31, 2020 Journal of Industrial Engineering 31(0), 17-31, 2020 

 

30 

belirleyicisinin ortalama puanlarına göre önem 
sıralaması çoktan aza şu şekildedir: fikir üretme, 
içsel ilgi, liderin etkisi, fikirlerin desteklenmesi, 
farkındalık, yaratıcılık odaklı çalışma davranışı, 
yenilik için algılanan örgütsel destek, uygulamaya 
yönelik iş davranışı, yenilikçi örgüt iklimi, yenilikçi 
çıktı, dışsal iş bağlantıları, yenilikçiliğin beklenen 
performans çıktıları, işin içeriği bakımından yenilik, 
yenilikçiliğin beklenen olumlu imaj etkisi, yenilikçi 
olarak itibar, yenilikçiliğin beklenen olumsuz imaj 
etkisi. 

Puanlama sonucunda liderin etkisi belirleyicisinin 
alt kriterlerinin çoktan aza önem sıralaması ise şu 
şekildedir: yenilikçi rol modelleme, vizyon sunma, 
yeniliğe ilişkin destek, yenilikçi davranışı 
ödüllendirme, kaynak yaratma, yenilikçi davranışı 
fark etme, görev tahsisi. 

Bu çalışma ile, literatürde teorik olarak çok boyutlu 
ele alınan fakat uygulamada çok boyutlu ele 
alınmayan (De Jong ve Den Hartog, 2010) yenilikçi iş 
davranışının uygulamada çok boyutlu olarak ele 
alınıp, bu davranışı ortaya çıkaran belirleyicilerin ve 
bu belirleyicilerin ağırlıklarının tespit edilmesi ile bir 
yenilikçi iş davranışı ölçeği tasarlamaya zemin 
hazırlanarak ilgili literatür genişletilmeye 
çalışılmıştır.  

Gelecekte yapılacak çalışmalara öneri olması 
açısından, yenilikçi iş davranışı belirleyicilerinin 
ağırlıklarının hesaplanması için çok kriterli karar 
verme yöntemleri kullanılabilir; yenilikçi iş 
davranışını ortaya çıkaran farklı belirleyiciler tespit 
edilebilir veya bu çalışmada tespit edilen 
belirleyiciler için daha detaylı analizler yapılarak 
yenilikçi iş davranışı ile ilişkileri bakımından 
literatür zenginleştirilebilir. 
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İşletmeler, günümüzün rekabetçi ortamında ayakta kalabilmek için stratejik olarak doğru 
kararlar alarak kaynaklarını iyi yönetmek mecburiyetindedir. Bu bağlamda, tedarik zinciri 
yönetiminde satın alma biriminin aldığı kararlar hayati öneme sahiptir. Globalleşen dünyada, 
hammadde satın alma sürecinde tedarik edilecek malzemelerin yalnızca bulunabilirliğinin ve 
fiyatının dikkate alınması yanlış kararlar verilmesine yol açabilir. Satın alma süreçlerinde Çok 
Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri literatürde sıklıkla kullanılmış ve başarılı sonuçlar 
elde edilmiştir. Bu çalışmada, binaların dış cepheleri için yalıtım malzemesi olarak kullanılan 
Genleştirilmiş Polistiren Sert Köpük (EPS) levhanın hammaddesi olan boncuk EPS’nin satın 
alma sürecine ÇKKV yöntemlerinden Aksiyomatik Tasarım ile yaklaşımda bulunulmuştur. 
Kriterler (malzemenin birim fiyatı, tedarik süresi, araca yüklenebilecek maksimum miktar, 
termine uyum oranı ve kalite red oranı) ve yöntemin uygulanması için gerekli olan tasarım 
aralıkları uzman görüşü ile belirlenmiştir. Çalışmada önce ölçüt ağırlıkları eşit alınarak 
sıralama yapılmıştır. Sonrasında yine bir ÇKKV yöntemi olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) 
ile kriter ağırlıkları elde edilmiş ve sıralama yeniden yapılmıştır. Son olarak, tasarım aralığı 
genişliği farklılaştırılarak bu aralığın sonuçlara etkisi incelenmiş ve elde edilen sonuçlar 
yorumlanmıştır. 
 

SELECTION OF EXPANDED POLYSTYRENE FOAM BEAD RAW MATERIAL WITH 

AXIOMATIC DESIGN METHOD 
Keywords Abstract 
Axiomatic design, Analytical 
hierarchy process, Material 
selection, Purchasing, Design 
range. 

In order to survive in today's competitive environment, businesses have to make 
strategically true decisions and manage their resources correctly. In this context, decisions 
made by the purchasing unit in supply chain management are vital. In the buying raw 
materials process, decision-makers can make mistakes if they consider only the availability 
and price of the materials only. In purchasing processes, Multi-Criteria Decision Making 
(MCDM) methods have been used frequently and successful results have been obtained. In 
this study, the approach to the procurement process of bead EPS, which is the raw material 
of EPS (Expanded Polystyrene Hard Foam) board used as insulation material for facades of 
buildings, has been approached with Axiomatic Design, one of the MCDM methods. Criteria 
(unit price of material, lead time, maximum quantity loaded on the vehicle, term 
compliance ratio and quality rejection rate) and design intervals required for the 
application of the method were determined by expert opinion. In the study, we first 
considered the criterion weights equal and made a ranking. Afterwards, we calculated the 
criterion weights with the Analytical Hierarchy Process (AHP), which is also an MCDM 
method, and redesigned the ranking. Finally, we examined the effect of the width of the 
design range on the results and interpreted our results. 
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1. Giriş 
Günümüzün zorlu pazar koşulları, firmaların 
değişkenlik gösteren müşteri isteklerine hızlıca yanıt 
vermelerini zorunlu kılmaktadır. Bunun 
sağlanabilmesi, tedarikçi ile müşteri arasındaki 
malzeme ve bilgi akışını sağlayan tedarik zincirinin 
doğru bir şekilde yönetilmesi ile mümkündür (Özel 
ve Özyörük, 2007).  

Firmalar, rekabet gücüne sahip olabilmek için 
tedarik zinciri yönetiminde satın alma süreçlerini 
başarıyla yürütmek durumundadır. Tedarik edilecek 
malzeme seçiminde başarılı kararlar vermek; 
alternatiflerin fiyat ve bulunabilirliğinin yanı sıra 
birçok kriter ile birlikte değerlendirilmesi ile 
mümkündür. Malzemenin dinamiğine ve özelliğine 
göre firmadan firmaya değişebilecek olsa da “tedarik 
süresi, minimum sipariş miktarı, ambalaj tipi, 
termine uyum” gibi değişkenler dikkate alınması 
gereken kriterlere örnek olarak sıralanabilir. Bu gibi 
birden fazla ve genelde birbirine zıt kriterlere sahip 
karar problemlerinin çözümü için Çok Kriterli Karar 
Verme (ÇKKV) yöntemleri kullanılabilir (Ersöz ve 
Kabak, 2010). 

Aksiyomatik Tasarım (Axiomatic Design, AD) temel 
olarak tasarımları bilimsel bir temele oturtmak ve 
tasarımcıya mantıksal bir düşünce süreci sunmak 
için geliştirilmiş bir yöntemdir. AD, bağımsızlık ve 
bilgi olmak üzere iki aksiyoma dayanmakta olup bilgi 
aksiyomu alternatifler arasında sıralama yapmayı 
mümkün kılmaktadır. Farklı kriterler doğrultusunda 
minimum bilgi içeriğine sahip alternatifin en iyi 
alternatif olarak değerlendirilmesi ile AD literatürde 
bir ÇKKV yöntemi olarak sıklıkla kullanılmaktadır 
(Özel ve Özyörük, 2007).  

Son yıllarda, enerji sektöründe artan maliyetler ve 
çevresel endişeler dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de enerji verimliliği konusunu gündeme getirmiştir. 
Bu noktada binaların dış cephelerinde yalıtım 
malzemesi olarak kullanılan Genleştirilmiş Polistiren 
Sert Köpük (EPS) levhaya olan talep artmıştır. Bu 
çalışmada, kimya sektöründe faaliyet gösteren bir 
firmada EPS bloklarının hammaddesi olan boncuk 
EPS’nin seçimi için AD yönteminden yararlanılmıştır. 
Söz konusu malzeme yurtdışından tedarik edilmekte 
olup verilecek yanlış bir kararın firmaya maliyeti 
yüksek olacaktır.  Problem, çok kriterli yapıya sahip 
olması ve herbir kriter için sistem ve tasarım 
aralıklarına uyumlu seçimler gerektirmesi sebebiyle 
AD yapısına uygun bulunmuş ve yöntemin söz 
konusu seçim problemindeki başarısı sınanmıştır. 
Çalışmada kriterler; “malzemenin birim fiyatı, 
tedarik süresi, araca yüklenen maksimum miktar 

(parti büyüklüğü), termine uyum oranı ve kalite red 
oranı” olarak belirlenmiştir. Seçim önce kriterler 
ağırlıklandırılmadan gerçekleştirilmiş sonrasında 
Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ile kriterler 
ağırlıklandırılarak bulunan sonuçlar 
karşılaştırılmıştır. Son olarak, AD’de önemli bir 
parametre olan tasarım aralığı genişliğinin 
farklılaşmasının sonuçlara etkisi yorumlanmıştır. 

 

2. Yazın Taraması 

Aksiyomatik tasarım (AD) yöntemi farklı alanlara 
uygulanabilmesi sayesinde birçok çalışmaya konu 
olmuştur (Ulutürk, Yurdakul ve İç, 2019). Bu 
bölümde, son 10 yıl içinde AD ile ilgili yapılmış bazı 
çalışmalardan örnekler verilmiştir.  

Karataş ve Akman (2009) on altı makine üreticisi 
firmaya uygulanan anketler ile makine imalatı yapan 
firmaların yenilikçi kültür yapılarını AD’nin bilgi 
aksiyomunu kullanarak değerlendirmiştir. 
Çalışmada kriterler hem ağırlıklandırılmadan hem 
de ağırlıklandırılarak çözüm yapılmış ve elde edilen 
sonuçlar karşılaştırılmıştır. Kahraman ve Çebi 
(2009) bulanık AD yöntemini hiyerarşik yapılar için 
genişletmiş ve geliştirilen yöntemin 
kullanılabilirliğini göstermek için asistan seçim 
problemine bu yöntemi uygulamışlardır. Sonuç 
olarak, bu metodolojinin bir sıralama yöntemi olarak 
kullanılabileceğini göstermişlerdir. Celik, Kahraman, 
Cebi ve Er (2009) gemi işletmecilerine karar desteği 
sağlamak amacıyla tersane yerleşimine dair bulanık 
AD’ye dayanan sistematik bir performans 
değerlendirme modeli geliştirmiştir. Çalışmada hem 
bulanık AD’nin teorik çerçevesi güçlendirilmiş hem 
de Türkiye denizcilik endüstrisine dair gerçek bir 
olay ele alınmıştır. 

Carnevalli, Miguel ve Calarge (2010) kalite yayılım 
fonksiyonu (QFD)’nun kullanım zorluğunu azaltmak 
için QFD ile AD’yi birlikte kullanan teorik bir model 
geliştirmiştir. Model teorik olarak uygulanabilir 
gözükse de deneysel uygulama ile geçerliliğinin test 
edilmesi gerektiği önerilmiştir. 

Artan talep miktarları ve çevresel zorunluluklar bir 
arada düşünüldüğünde, takım tezgahlarında enerji 
kullanımı ile ilgili iyileştirme önlemlerinin alınması 
zorunlu bir hale gelmiştir. Zein, Li, Herrmann ve Kara 
(2011) AD kullanarak, tezgahların enerji 
verimliliğini artırmanın fonksiyonel 
gereksinimlerini tasarım parametreleriyle 
ilişkilendiren bir matris geliştirmiştir. Ogot (2011) 
AD ve TRIZ yöntemlerini beraber kullanarak her 
yöntemin güçlü yanlarından yararlanan ve aynı 
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zamanda yöntemlerin zayıflıklarını en aza indiren 
sentez bir model geliştirmiştir. Çalışmada AD 
bağımsızlık aksiyomu prensipleri bir TRIZ çerçevesi 
içinde kullanılmıştır. 

Maldonado, Garcia, Alvarado ve Balderrama (2013) 
gelişmiş üretim teknolojisi (Advanced 
Manufacturing Technology – AMT) seçim ve 
değerlendirme süreçlerini desteklemek için bulanık 
AD’ye dayanan bir model önermiştir. Model; maliyet, 
zaman, hız, hassasiyet gibi somut özellikler ile 
birlikte insan faktörleri ve ergonomik özellikleri de 
dikkate almasıyla literatürdeki benzer AMT seçim 
çalışmalarından ayrılmaktadır. 

Yazgan, Kır, Özbakır ve Sezik (2014) tam zamanında 
üretim yapan bir gıda firmasında çizelgeleme 
problemini çözmek için bulanık AD kullanmıştır. 
Çizelgeleme yaparken erken ve geç üretimlerin 
cezalandırılmasıyla bir maliyet fonksiyonu elde 
edilmiş ve bu fonksiyonu minimize edecek bir model 
oluşturulmuştur. Erken ve geç üretim için ceza 
katsayıları belirlenirken ise bulanık AD’den 
yararlanılmıştır. Kannan, Govindan ve Rajendran 
(2014) Singapur merkezli bir plastik imalat şirketi 
için en iyi yeşil tedarikçiyi seçmek amacıyla çevresel 
kriterler ve şirket gereksinimlerine dayanan 
geleneksel kriterler doğrultusunda bulanık AD 
yöntemini kullanmıştır. Bu metodoloji ile hem 
üreticinin (tasarım ihtiyaçları) hem de tedarikçinin 
(fonksiyonel ihtiyaçlar) gereksinimleri 
değerlendirildiğinden başarılı bir çok amaçlı 
optimizasyon modeli geliştirilmiştir. 

Akman ve Alkan (2016) Kocaeli ilinin İzmit ilçesi için 
en iyi toplu taşıma yönteminin belirlenebilmesi için 
AD yöntemini kullanmıştır. Çalışmada beş kriter 
kullanılarak beş alternatif değerlendirilmiş ve sonuç 
olarak en iyi alternatif metrobüs ve hafif raylı 
sistemler olarak seçilmiştir. 

Büyüközkan ve Göçer (2017) tedarikçi 
değerlendirilmesi ve seçim süreci için yeni bir model 
geliştirmiştir. Modelde, tedarikçileri değerlendirmek 
için belirlenen kriterlerin ağırlıklarını hesaplamak 
için bulanık sezgisel Analitik Hiyerarşi Prosesi (IF 
AHP) kullanılmıştır. Genel performanslarına göre 
alternatifleri sıralamaya yönelik prensipler ise 
sezgisel AD (IF AD) ile belirlenmiştir. Önerilen 
bütünleşik modelin geçerliliğini test etmek için, 
Türkiye'den bir vaka çalışması da sunulmuştur. 
Güngör (2017) sızdırmaz conta malzemesinin 
seçiminde AD yöntemini kullanmıştır. Minimum bilgi 
değerine sahip malzemeyi seçmek amacıyla, 
alternatif contaların her birine ait ortak aralıkları ve 
bilgi değerlerini elde etmiştir. Yönteme dair her 

adımı ayrıntılı olarak açıklamış ve sonuç olarak PP-
PoliPropilen malzemesi seçilmiştir.  

Batur ve Özyörük (2018) Türkiye pazarında büyük 
payı olan bir bebek maması firmasının tedarikçi 
seçim problemini kriterler arasında hem nicel hem 
nitel faktörler olması sebebiyle bulanık AD yöntemi 
ile çözmüştür. Çalışmada, geliştirilen hiyerarşik 
tedarikçi seçim modeli bulanık bilgi aksiyomu ile 
çözüme kavuşturulmuştur.  

Ulutürk ve diğ. (2019) tüfeklerde kullanılan dipçik 
modellerinin AD yöntemindeki bağımsızlık aksiyom 
kriterini sağlamadığını tespit etmiş ve bu kriteri 
sağlayacak yenilikçi bir model geliştirmiştir. Böylece 
müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilecek bir 
tasarım elde edilmiştir. 

 

3. Yöntem 

3.1 Aksiyomatik Tasarım (AD) 

AD; sistem, süreç ve ürün tasarımının bilimsel 
temeller ile yapılmasını sağlamak ve tasarımcıyı 
mantıklı düşünce süreçlerine yönlendirmek 
amacıyla Suh tarafından 1990 yılında geliştirilmiştir. 
Bunların yanında AD metodolojisi ve aksiyomlarıyla, 
tasarımcıların yaratıcılığını geliştirmek, gelişigüzel 
araştırma süreçlerini azaltmak, hatayı önceden fark 
etmek, önerilen tasarım seçenekleri arasından en iyi 
olanı seçmek, karar verilmesini sağlamak vb. 
faydalar sağlar. Yöntemde her bir alternatif 
diğerlerinden bağımsız olarak değerlendirildiğinden 
sürece eklenen farklı bir alternatifin mevcut 
alternatiflerin sırasında değişikliğe sebep olup 
olmadığı açıkça görülür. AD’de herhangi bir kriter 
tasarım aralığı içinde değilse alternatif reddedilir. 
Kriterin tasarım aralığından daha iyi bir sistem 
aralığına sahip olması ise tasarım aralığının bilgi 
içeriğine kayda değer bir katkı sağlamaz. Diğer bir 
deyişle; bir kriter için sistem aralığının, hedeflenen 
aralıktan daha iyi bir değer alması ile hedeflenen 
aralık ile aynı değeri alması arasında hiçbir fark 
yoktur. Yöntem tasarım aralığının dışındaki değerler 
için kayıtsız kalır.  

AD’de en önemli kavramlar tasarım aksiyomlarıdır. 
Aşağıda tanımları verilen tasarım aksiyomları 
kullanılarak ürün, süreç veya sistem tasarımları 
oluşturulup sunulan çözümlerden en iyisini seçmek 
hedeflenir. 

Aksiyomlar aşağıdaki gibidir: 

 Aksiyom 1 (Bağımsızlık Aksiyomu): 
Fonksiyonel gereksinimlerin bağımsızlığını 
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karşılaması. Fonksiyonel ihtiyaçlar birbirini 
olumlu ya da olumsuz herhangi bir şekilde 
etkilemeden bağımsızlık aksiyomunu 
sağlamalıdır. 

 Aksiyom 2 (Bilgi Aksiyomu): Bağımsızlık 
aksiyomunu sağlayan tasarım alternatifleri 
belirlenir. Bunların içinden minimum bilgi 
içeriğine sahip olan tasarım en iyi tasarım olup 
bağımsızlık aksiyomunu sağlamış olur. 

Tasarım çözümü iki ya da daha fazla fonksiyonel 
gereksinimin olduğu durumlarda bir diğer 
fonksiyonel gereksinimi etkilemeden hepsini tek tek 
karşılamalıdır. Böylece bağımsızlık aksiyomunu 
koruyarak bilgi aksiyomunu da sağlamış olur. 
Bağımsızlık aksiyomunu sağlamış olan tasarımların 
içinde en iyi tasarım, minimum bilgi içeriğine sahip 
olan tasarımdır.  

Bilgi içeriği I, verilen bir fonksiyonel ihtiyaç (Fi)’yi 
sağlama olasılığı ile tanımlanır. Eğer verilen bir Fi’yi 
sağlama başarısının olasılığı p ise, olasılıkla ilgili bilgi 
içeriği I, Eşitlik 1 ile ifade edilir. 

Ii= log2
1

Pi
=- log

2
Pi                                                 (1) 

Birden çok fonksiyonel ihtiyaç karşılanması 
gerektiğinden bilgi içeriği logaritmik fonksiyon ile 
eklenir. N tane Fi olduğundan bilgi içeriği toplamı 
tüm bu olasılıkların toplamına eşittir. Bir veya daha 
fazla olasılık 0 ise bilgi içeriği sonsuzdur. Tüm 
olasılıklar toplamı 1 olduğunda da  bilgi içeriği 0’dır. 

Şekil 1’de bir Fİ’nin sistem olasılık dağılım 
fonksiyonu uniform olduğunda, tasarımcının 
belirlediği ‘tasarım aralığı’ ve sistemin 
gerçekleştirdiği “sistem aralığı”nın kesiştiği bölgenin 
kabul edilebilir çözümün bulunduğu alan olduğu 
görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Tasarım Aralığı, Sistem Aralığı, Ortak Ağırlık 

ve Olasılık Dağılım Fonksiyonu 

Sistem olasılık dağılım fonksiyonu uniform 
olduğunda Fi’nin gerçekleşme olasılığı Eşitlik 2 ile 
hesaplanır: 

Pi=
ortak aralık

sistem aralıg ı
                                                             (2) 

Bilgi içeriği Eşitlik 2’den yola çıkılarak Eşitlik 3 ile 
hesaplanır: 

Ii=log2(
sistem aralıg ı

ortak aralık
)                                                   (3) 

Bu bölüme kadar her bir kriterin ağırlığının eşit 
olduğu varsayılmıştır. Kriterler, wj gibi bir ağırlık 
değerine sahip olduğunda ise bilgi içeriklerini 
hesaplamak için mevcut formülasyona ek olarak 
Eşitlik 4 dikkate alınmalıdır (Alkan, Diyaroğlu, Avcı 
ve Aladağ, 2018). 

[
 
 
 
 
 
 
[log

2
(

1

Pij

)]

1
wj

0≤Iij≤1

[log
2

(
1

Pij

)]

wj

Iij≥1

wj Iij=1 ]
 
 
 
 
 
 

                                          (4) 

 

3.2 Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) 

Bir ÇKKV yöntemi olan Analitik Hiyerarşi Prosesi 
(AHP) 1970’li yıllarda Saaty tarafından geliştirilmiş 
olup iki veya daha fazla kriter içeren problemlerde 
ikili karşılaştırmalara dayanarak bu kriterlerin 
ağırlıklandırılmasını ve alternatiflerin sıralanmasını 
sağlamaktadır. İkili karşılaştırmalar yapılırken Saaty 
tarafından önerilen 1 - 9 skalası kullanılabilir.  AHP, 
karar vericilerin sürece objektif ve sübjektif olarak 
dahil olmasına fırsat verir. AHP uygulama adımları 
aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

1. Adım: Karar verme probleminin tanımlanması. 
Alternatiflerin ve kriterlerin tanımlanması ile karar 
problemi tanımlanmış olur. 

2. Adım: Karşılaştırma matrislerinin oluşturulması. 
Birinci adımda belirlenen kriterler ve bu kriterler 
doğrultusunda alternatifler ikili olarak karşılaştırılır. 
Karşılaştırmalar matrisin köşegeninin üstünde kalan 
değerler için yapılırken köşegenin altında kalan 
değerler Denklem 5’te gösterilen formül ile 
hesaplanır. 

         

ij
aji

a
1

          (5)                                                     
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3. Adım: Kriterlerin yüzde önem dağılımlarının 
belirlenmesi. Karşılaştırma matrisi, kriterlerin 
birbirlerine göre önem derecelerini belirli bir mantık 
çerçevesinde gösterirken, kriterlerin bütün 
içerisindeki ağırlıklarının bilgisini veremez. Bunun 
için kriter sayısı kadar B vektörü oluşturulur. B 
vektörü oluşturulurken Denklem 6 kullanılır.  

          





n

i

ij

ij

ij

a

a
b

1

  (6) 

Hesaplanan B vektörleri bir matris formatında bir 
araya getirilerek C matrisi oluşturulur. C matrisinden 
yararlanılarak faktörlerin önem değerlerini gösteren 
yüzde önem dağılımları elde edilir. Bu işlem için 
Denklem 7’den faydalanılır ve öncelik vektörü olarak 
adlandırılan W sütun vektörü elde edilir. 

         
n

c

w

n

j

ij

i





1

  (7) 

4. Adım: Karşılaştırma matrislerinin tutarlılığının 
belirlenmesi. Kriterlerin birbirine göre önem 
dereceleri karar verici tarafından sübjektif olarak 
belirlendiği için tutarlılığın ölçülmesi gerekmektedir. 
Tutarlılık oranı (CR) hesaplanırken A karşılaştırma 
matrisi ile W öncelik vektörü matrisi çarpımından D 
sütun vektörü elde edilir. Ardından, Denklem 8 ve 
Denklem 9 kullanılarak özdeğer () hesaplanır. 

         i

i

i
w

d
E 

                          (8) 

         
n

E
n

i

i
 1      (9) 

 Hesaplandıktan sonra Denklem 10’dan 
yararlanılarak Tutarlılık Göstergesi (CI) hesaplanır. 

         
1




n

n
CI


                                        (10) 

Son aşamada ise CI, Rassal Gösterge (RI) tablosunda 
kriter sayısına karşılık gelen değere bölünerek CR 
hesaplanır. Hesaplanan CR değeri 0,10 değerinden 
küçük olduğu durumlarda karşılaştırmalar tutarlı bir 
şekilde yapılmıştır denebilir. 

5. Adım: Her bir kriter için yüzde önem 
dağılımlarının bulunması. Karar noktaları birbiri 
içinde karşılaştırtılırken faktörlerin 
karşılaştırılmasındaki işlemler tekrarlanır. Kriter 
sayısı kadar, mXm boyutunda G karşılaştırma matrisi 
oluşturulur. Sonuç olarak, mX1 boyutlu S sütun 
vektörleri elde edilir. 

6. Adım: Karar noktalarındaki sonuç dağılımlarının 
bulunması. Öncelikle n tane S vektörü kullanılarak 
mXn boyutlu K karar matrisi oluşturulur. K karar 
matrisi ile W öncelik vektörü çarpıldığında m 
elemanı olan L sütun vektörü elde edilir ve bu 
elemanların toplamı 1’dir. L vektörü önem sırasını 
göstermektedir (Dündar, 2008). 

AHP yöntemi kriterlerin kolaylıkla 
ağırlıklandırılmasını sağlayan başarılı bir yöntem 
olduğundan diğer ÇKKV yöntemleriyle sık sık bir 
arada kullanılır. Bu çalışmada, AHP ile AD yöntemleri 
bütünleşik olarak kullanılmıştır. 

 

4. Uygulama 

4.1 Problemin Tanımı 

Genleştirilmiş Polistiren Sert Köpük (EPS- Expanded 
Polystyrene Foam), stiren monomerinin 
polimerizasyonuyla petrolden elde edilen köpük 
halde, beyaz renkli termoplastik bir malzemedir. 
Malzeme; esnek yapısı, darbe ve mekanik kuvvetlere 
karşı dayanıklı olması, hem ısı yalıtım hem de 
koruma özelliği olması ve %100 geri 
dönüştürülebilmesi sayesinde çevre dostu olması ile 
sınırsız kullanım alanına sahip önemli bir 
hammaddedir (Isı Yalıtımında EPS, 2019). Bu 
çalışmada, söz konusu maddenin seçimi ile ilgili bir 
problem ele alınmıştır.  

Problemin çözümünde izlenecek adımlar Şekil 2’de 
gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Çözüm Adımları 

Alternatiflerin değerlendirilmesinde kullanılacak 
kriterler aşağıda sıralanmış olup bu kriterler uzman 
görüşü ile belirlenmiştir. 

Fonksiyonel ihtiyaçlar olarak belirlenen kriterler: 

 FR1: Birim fiyat (€/ton), (Seçilen malzemelerin 
teklif edilen birim fiyatı)  

 FR2: Tedarik süresi (gün), (Sipariş edildikten 
sonra malzemenin teslim olma süresi)  

 FR3: Yüklenen maksimum miktar (kg/tır) (1 tıra 
yüklenen maksimum parti büyüklüğü)  

 FR4: Termine uyum (%), (Malzemenin talep 
edildiği tarihe teslim edilme performansı) 

 FR5: Kalite red oranı (%), (1 yıl içinde 
malzemenin giriş kaliteden red oranı, spektdışı 
durum) 

Tasarım parametreleri ve sınırları: 

 DP1: Kabul edilen birim fiyat aralığı, 1400-1500 
€/ton arası, 

 DP2: Tedarik süresi, 40 güne kadar,  
 DP3: Tıra yüklenen miktar, 20.000 kg’dan büyük 

olmalı 
 DP4: Termine uyum performansı, %85 den 

yüksek olmalı 

 DP5: Malzemenin 1 yıl içindeki red oranını, %8 in 
üzerinde olmamalı. 

AD algoritmasının uygulama adımları aşağıda kısaca 
verilmiştir: 

Adım 1: Veriler incelendiğinde dilsel terim 
kullanılmadığı görülür. Bu nedenle çözüm için 
Bulanık AD önerilmez. 

Adım 2: FRi ve DPi’ler için fonksiyonel ve tasarım 
aralıklarından oluşan veri tablosu oluşturulur ve 
aksiyomlar belirlenir.  

Adım 3: Bilgi içeriği için gerekli olan 1/pi değerleri 
için, FR’lerin gerçekleşme olasılıkları hesaplanır. 

Adım 4: Bilgi içerikleri tek tek hesaplanarak satırlar 
toplanır ve alternatifler minimumdan maksimuma 
doğru sıralanır. En küçük bilgi içeriğine sahip 
alternatif seçilir. 

Çalışmada kullanılan veriler, Tablo 1’de 
özetlenmiştir. Tabloda, malzeme ve tedarikçi 
isimleri gizli tutulmuştur. Kullanılan veriler 
firmadan alınmış olup çalışmanın yapıldığı tarih 
itibariyle gerçeği yansıtmaktadır. 
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Tablo 1  

Tedarikçilerin Fonksiyonel İhtiyaçları Karşılama Düzeyleri 

 

4.2 Bulgular 

Tablo 2’de, Tablo 1’deki veriler kullanılarak 
hesaplanan 1/pi değerleri gösterilmiştir.  

 

 

 

Tablo 2  

1/pi Değerleri 

 

Malzeme 1 için hesaplama ayrıntıları aşağıdaki 
gibidir: 

FR1 için 
1

pi
=

Sistem Aralıg ı

Ortak Aralık
=

1470-0

1470-1400
=21 

FR2 için 
1

pi
=

Sistem Aralıg ı

Ortak Aralık
=

28-0

28-0
=1 

FR3 için 
1

pi
=

Sistem Aralıg ı

Ortak Aralık
=

21500-0

21500-20000
=14,33 

FR4 için 
1

pi
=

Sistem Aralıg ı

Ortak Aralık
=

88-0

88-85
=29,33 

FR5 için 
1

pi
=

Sistem Aralıg ı

Ortak Aralık
=

2-0

2-0
=1 

  FR1 FR2 FR3 FR4 FR5 

Yalıtım 
Malzemesi 

Tedarikçi Birim fiyat 
Tedarik 

süresi (gün) 
Yüklenen maksimum 

miktar (kg/tır) 
Termine 

uyum (%) 
Kalite red 
oranı (%) 

Malzeme 1 Tedarikçi 1 1470 28 21500 % 88 % 2 

Malzeme 2 Tedarikçi 2 1550 35 22000 % 95 % 1 

Malzeme 3 Tedarikçi 3 1580 45 22000 % 90 % 9 

Malzeme 4 Tedarikçi 4 1570 30 22000 % 90 % 1 

Malzeme 5 Tedarikçi 5 1440 42 21500 % 88 % 3 

Malzeme 6 Tedarikçi 6 1560 14 23000 % 88 % 6 

Malzeme 7 Tedarikçi 7 1510 28 21500 % 90 % 2 

Malzeme 8 Tedarikçi 8 1410 5 23000 % 95 % 7 

Tasarım Aralığı 1400-1600 <40 >20000 >85 <8 

 FR1 FR2 FR3 FR4 FR5 

Yalıtım 
Malzemesi 

Birim fiyat 
Tedarik süresi 

(gün) 
Yüklenen maksimum miktar 

(kg/tır) 
Termine uyum 

(%) 
Kalite red 
oranı (%) 

Malzeme 1 21,00 1,00 14,33 29,33 1,00 

Malzeme 2 10,33 1,00 11,00 9,50 1,00 

Malzeme 3 8,78 1,13 11,00 18,00 1,13 

Malzeme 4 9,24 1,00 11,00 18,00 1,00 

Malzeme 5 36,00 1,05 14,33 29,33 1,00 

Malzeme 6 9,75 1,00 7,67 29,33 1,00 

Malzeme 7 13,73 1,00 14,33 18,00 1,00 

Malzeme 8 141,00 1,00 7,67 9,50 1,00 

Tasarım Aralığı 1400-1600 <40 >20000 >85 <8 



Endüstri Mühendisliği 31(0), 32-43, 2020 Journal of Industrial Engineering 31(0), 32-43, 2020 

 

39 

Sonrasında Eşitlik 3 kullanılarak bilgi içerikleri 
hesaplanmış ve Tablo 3 oluşturulmuştur. Her 
malzeme için toplam bilgi içeriği FR1, FR2, FR3, FR4 
ve FR5’ten elde edilen bilgi içeriklerinin 
toplanmasıyla elde edilmiştir.  

 

 

 

Tablo 3  

Bilgi İçeriği ve Sıralama Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tedarik süresi tasarım parametresinin 50 gün 
olması durumunda sıralamaya dahil olabilecek 
tedarikçilerin durumunun analiz edilmesi ve tedarik 
stratejisi esnekliğinin sağlanması için yapılmış olan 

hesaplamalar Tablo 4’te verilmektedir. Benzer 
şekilde 30 günlük tedarik süresinin firma ve 
tedarikçiler açısından sağlayabileceği fırsatlar da 
Tablo 5’te özetlenmiştir. 

 

Tablo 4  

Tedarik Süresi Kriterinin Tasarım Parametresinin Genişletilmesi (50 Gün) 

 FR1 FR2 FR3 FR4 FR5   

Yalıtım 
Malzemesi 

Birim 
fiyat 

Tedarik süresi 
(gün) 

Yüklenen 
maksimum 

miktar (kg/tır) 

Termine 
uyum (%) 

Kalite red 
oranı (%) 

Toplam Bilgi 
İçeriği 

Sıra 

Malzeme 1 4,39 0,00 3,84 4,87 0,00 13,108 6 

Malzeme 2 3,37 0,00 3,46 3,25 0,00 10,077 1 

Malzeme 3 3,13 0,00 3,46 4,17 0,17 10,933 3 

Malzeme 4 3,21 0,00 3,46 4,17 0,00 10,837 2 

Malzeme 5 5,17 0,00 3,84 4,87 0,00 13,886 8 

Malzeme 6 3,29 0,00 2,94 4,87 0,00 11,098 4 

Malzeme 7 3,78 0,00 3,84 4,17 0,00 11,790 5 

Malzeme 8 7,14 0,00 2,94 3,25 0,00 13,326 7 

 FR1 FR2 FR3 FR4 FR5   

Yalıtım 
Malzemesi 

Birim fiyat 
Tedarik 
süresi 
(gün) 

Yüklenen 
maksimum 

miktar 
(kg/tır) 

Termine 
uyum 
(%) 

Kalite red 
oranı (%) 

Toplam Bilgi 
İçeriği 

Sıra 

Malzeme 1 4,39 0,00 3,84 4,87 0,00 13,108 6 

Malzeme 2 3,37 0,00 3,46 3,25 0,00 10,076 1 

Malzeme 3 3,13 0,17 3,46 4,17 0,17 11,116 4 

Malzeme 4 3,21 0,00 3,46 4,17 0,00 10,837 2 

Malzeme 5 5,17 0,07 3,84 4,87 0,00 13,956 7 

Malzeme 6 3,29 0,00 2,94 4,87 0,00 11,099 3 

Malzeme 7 3,78 0,00 3,84 4,17 0,00 11,790 5 

Malzeme 8 7,14 0,00 2,94 3,25 0,00 13,327 6 
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Tablo 5  

Tedarik Süresi Kriterinin Tasarım Parametresinin Daraltılması (30 Gün) 

 

Çalışmada, AHP ile kriterler ağırlıklandırılmış ve 

analiz tekrarlanmıştır. Kriterlerin ikili 

karşılaştırılması bir uzman tarafından 

gerçekleştirilmiş olup ikili karşılaştırma matrisi 

Tablo 6’da, önem vektörü ise Tablo 7’de 

gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 6  

İkili Karşılaştırma Matrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FR1 FR2 FR3 FR4 FR5   

Yalıtım 
Malzemesi 

Birim 
fiyat 

Tedarik 
süresi (gün) 

Yüklenen maksimum 
miktar (kg/tır) 

Termine 
uyum (%) 

Kalite red 
oranı (%) 

Toplam Bilgi 
İçeriği 

Sıra 

Malzeme 1 4,39 0,00 3,84 4,87 0,00 13,108 6 

Malzeme 2 3,37 0,22 3,46 3,25 0,00 10,299 1 

Malzeme 3 3,13 0,58 3,46 4,17 0,17 11,518 4 

Malzeme 4 3,21 0,00 3,46 4,17 0,00 10,837 2 

Malzeme 5 5,17 0,49 3,84 4,87 0,00 14,371 8 

Malzeme 6 3,29 0,00 2,94 4,87 0,00 11,098 3 

Malzeme 7 3,78 0,00 3,84 4,17 0,00 11,790 5 

Malzeme 8 7,14 0,00 2,94 3,25 0,00 13,326 7 

 Birim 
fiyat 

Tedarik 
süresi 

Yüklenen maks. 
miktar 

Termine 
uyum 

Kalite red 
oranı 

Birim fiyat 1 3 5 1/2 1/2 

Tedarik süresi 1/3 1 3 1/4 1/2 

Yüklenebilecek maks. 
miktar 

1/5 1/3 1 1/5 1/6 

Termine uyum 2 4 5 1 1/2 

Kalite red oranı 2 2 6 2 1 
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Tablo 7  

Kriterler Ağırlıklarının Belirlenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denklem 8,9 ve 10 kullanılarak karşılaştırma 

matrisinin tutarlılık kontrolü yapılmış ve Tablo 8’de 

gösterilmiştir. CR 0,054 olup 0,1’den küçük 

olduğundan matris tutarlıdır. 

 

Tablo 8  

Tutarlılık Kontrolü 

D E λmax RI CI CR 

1,09 5,27 

5,24 1,12 0,06 0,054172 

0,57 5,07 

0,24 5,19 
1,55 5,40 

1,84 5,29 
 

Son olarak, kriterlerin ağırlıklandırılması sonrasında 

elde edilen sıralamalar Tablo 9’da gösterilmiştir.

  

 Birim 
fiyat 

Tedarik 
süresi 

Yüklenebilecek 
maks. miktar 

Termine 
uyum 

Kalite red 
oranı 

W 

Birim fiyat 0,18 0,29 0,25 0,12 0,18 0,21 

Tedarik süresi 0,06 0,09 0,15 0,06 0,18 0,11 

Yüklenebilecek maks. 
miktar 

0,03 0,03 0,05 0,05 0,06 0,05 

Termine uyum 0,36 0,38 0,25 0,25 0,18 0,29 

Kalite red oranı 0,36 0,19 0,30 0,50 0,37 0,35 
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Tablo 9  

Ağırlıklı Kriterler ile Sıralama 

Yalıtım 
Malzemesi 

Birim 
fiyat 

Tedarik 
süresi 
(gün) 

Yüklenen 
maksimum 

miktar 
(kg/tır) 

Termine 
uyum (%) 

Kalite red oranı 
(yıllık) 

Toplam bilgi 
içeriği 

Sıra 

Malzeme 1 1,36 0,00 1,06 1,58 0,00 4,000 7 

Malzeme 2 1,29 0,00 1,06 1,40 0,00 3,749 1 

Malzeme 3 1,27 0,00 1,06 1,51 0,01 3,840 2 

Malzeme 4 1,27 0,00 1,06 1,52 0,00 3,840 3 

Malzeme 5 1,41 0,00 1,06 1,58 0,00 4,047 8 

Malzeme 6 1,28 0,00 1,05 1,58 0,00 3,908 5 

Malzeme 7 1,32 0,00 1,06 1,51 0,00 3,889 4 

Malzeme 8 1,50 0,00 1,05 1,40 0,00 3,957 6 

 

Malzeme 1 ve Malzeme 2 için hesaplama ayrıntıları 
aşağıda verilmiştir: 

∑ Ii1=4,39^0,21+0,00^8,96+3,84^0,05+4,87^0,29+0,00^2,88 

∑ Ii2=3,37^0,21+0,00^8,96+3,46^0,05+3,25^0,29+0,00^2,88 

 

5. Sonuçlar ve Tartışma 

Bu çalışmada, EPS bloklarının hammaddesi olan 
boncuk EPS’nin seçimi için AD yönteminden 
yararlanılmıştır. Kriterler ve bu kriterlerin tasarım 
aralıkları uzman görüşü ile belirlenmiştir. Toplam 
bilgi içerikleri öncelikle kriter ağırlıkları eşit kabul 
edilerek hesaplanmış ve alternatifler sıralanmıştır. 
AD’ye göre en iyi alternatif en küçük bilgi içeriğine 
sahip olan olduğundan eşit ağırlıklı değerlendirmeye 
göre en iyi alternatif olarak 2. alternatif seçilmiştir. 
Uygulamanın ikinci bölümünde, kriter ağırlıkları 
değiştirilmeden “tedarik süresi” kriteri için tasarım 
aralıkları daraltılıp genişletilerek değerlendirme 
tekrarlanmıştır. Bu değişiklikler ilk iki sırada yer 
alan alternatifleri değiştirmemiştir. Ancak tasarım 
aralığı genişletildiğinde ilk iki alternatif arasındaki 
toplam bilgi içeriği farkı değişmezken, tasarım 
aralığı daraltıldığında bu fark azalmıştır. Bunun 
sebebi, en iyi malzemenin üstün olan kriterinin 
tasarım aralığı ile sistem aralığının diğer 
alternatiflere göre daha fazla ortak alana sahip 
olmasıdır. Son olarak, AHP yöntemi ile kriterler 
ağırlıklandırılmıştır. Kriterler önemlerine göre 
sırasıyla; kalite red oranı, termine uyum, birim fiyat, 
tedarik süresi ve yüklenebilecek maksimum miktar 
olarak belirlenmiştir. Kriter ağırlıkları farklı 

olduğunda, minimum bilgi içeriğine sahip olan 
alternatif aynı kalmış ancak ikinci sıradaki alternatif 
değişmiştir. “Kalite red oranı” 0,35 ağırlık değeri ile 
tedarikçi sıralamasında belirleyici olmuştur. 
Alternatif 2, söz konusu kriter ile sıralamada 
avantaja sahiptir. Tüm analizler göz önünde 
bulundurulduğunda Alternatif 2’nin seçilmesi firma 
için doğru strateji gibi görülmektedir. AD 
yönteminde kriterin tasarım aralığından daha iyi bir 
sistem aralığına sahip olması tasarım aralığının bilgi 
içeriğine kayda değer bir katkı sağlamaz. Bu sebeple 
ilerleyen çalışmalarda, kriter tasarım aralıklarının 
bu özellik dikkate alınarak belirlenmesi ve azalan, 
artan kriterlerin daha iyi değerlerine duyarlı çözüm 
sürecinin geliştirilmesi yönünde çalışılmalıdır. 
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Anahtar Kelimeler Öz 
Çevresel Performans Endeksi, 
Endüstri 4.0, Küresel İnovasyon 
Endeksi, Regresyon Analizi, 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları 

Teknoloji, inovasyon ve bilgi kavramlarının Endüstri 4.0 evriminin en önemli tetikleyicileri ve 
aktörleri olduğu bilinmektedir. Ülkelerin Endüstri 4.0 yolculuğundan kaçınması mümkün değildir; 
bu nedenle ülkelerin rekabet edebilmesi için, Endüstri 4.0’ın temel özelliği olan insanlar-makineler-
ürünler arasında gerçek zamanlı iletişimler ile esnek, müşteri taleplerine özel, dijitalleştirilmiş 
akıllı imalat modelleri uygulayarak üretim yapması gerekmektedir. Endüstri 4.0’ın sağladığı pek 
çok avantaj olmakla birlikte, bazı dezavantajları da tartışılmaktadır. Endüstri 4.0’ın 
avantajlarından en üst seviyede yararlanmak, dezavantajlarından ise en az etkilenmek için; 
ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlar kapsamında sürdürülebilirlik yaklaşımları ile 
değerlendirilmesinin gerektiği, akademik literatürde ve uluslararası kuruluşların raporlarında 
belirtilmektedir. Bu çalışmada Endüstri 4.0 aktörlerinin ve araçlarının, sürdürülebilir kalkınma ve 
çevresel performanslar üzerindeki etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla uluslararası 
kuruluşların yayınladığı ve ülkelerin yol haritalarını belirlemesinde baskıcı bir rehber olan küresel 
endekslerin göstergeleri, etkileyen ve etkilenen değişkenler olarak kullanılmıştır. Endüstri 4.0’ı 
temsilen “Küresel İnovasyon Endeksi”, sürdürülebilir kalkınmayı temsilen ise “Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları” ve “Çevresel Performans Endeksi” belirlenmiştir. Analiz için, endekslerde yer 
alan 116 ülkenin 2018 yılına ait veri seti kullanılmıştır. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, Faktör 
Analizi ile boyut indirgenerek analize dahil edilmiştir. Regresyon Analizi ile inovasyonun, 
sürdürülebilir kalkınma ve çevresel performans üzerindeki etkilerini gösteren çeşitli modeller 
kurulmuştur. Elde edilen anlamlı modeller literatür ile karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır.  

ANALYSIS OF THE EFFECT OF INDUSTRY 4.0 LEVEL ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
DEGREES OF COUNTRIES 

Keywords Abstract 
Environmental Performance 
Index, Industry 4.0, Global 
Innovation Index, Regression 
Analysis, Sustainable 
Development Goals 

It is known that the concepts of technology, innovation and knowledge are the most important 
triggers and actors of the evolution of Industry 4.0.It is not possible for countries to avoid the 
journey of Industry 4.0.  Therefore in order to compete the  countries are required to produce by 
applying flexible, customer-specific, digitized intelligent manufacturing models that based on 
real-time communications between people-machines-products, which are the core 
characteristics of Industry 4.0. It is discussed in the literature that the Industry 4.0 has many 
advantages as well as advantages. To benefit from the advantages of Industry 4.0 at the highest 
level and to be least affected by the disadvantages; it is stated in the academic literature and in 
the reports of international organizations that sustainability approaches should be evaluated 
within the scope of economic, social and environmental dimensions. In this study, it is aimed to 
determine the effects of Industry 4.0 actors and tools on sustainable development and 
environmental performance. For this purpose, the indicators of global indices published by 
international organizations, which are a repressive guide in determining the country's road 
maps, were used as affecting and affected variables. "Global Innovation Index" in order to 
represent Industry 4.0; "Sustainable Development Goals” and “Environmental Performance 
Index" to represent sustainable development have been determined as the research input data. 
Data set of 116 countries that included in  2018 reports of the selected  indices  was used in the 
analyses. 17 Sustainable Development Goals were contained as dependent variables in the 
Regression  Analyses after dimension reduction with Factor Analysis. Regression models have 
established with several versions showing the effects of innovation on sustainable development 
and environmental performance. The obtained significant regression models were interpreted 
comparatively with literature. 
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1. Giriş 

Yaşadığımız Endüstri 4.0 devriminin etkileri bireysel 
yetkinlikler düzeyinden, ülkelerin belirleyeceği 
stratejik hedeflere kadar her alanda 
hissedilmektedir. Bu nedenle, Endüstri 4.0 üzerinde 
son yıllarda mühendislikten iktisada, yönetim 
biliminden hukuka kadar pek çok alanda akademik 
çalışma yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda 
Endüstri 4.0’ın getirdiği ve getireceği pek çok 
avantajın yanı sıra, bazı dezavantajlardan 
bahsedilmektedir. Endüstri 4.0’ın getireceği 
avantajlardan maksimum fayda sağlayıp, 
dezavantajlarından ise minimum etkilenmek için 
Endüstri 4.0 ile sürdürülebilirliğin birlikte ele 
alınması oldukça önemlidir.  

Kamble, Gunesekaran ve Gawankar (2018),  Endüstri 
4.0 literatüründe sürdürülebilirlik konusunun çok 
fazla yer almadığına dikkati çekmektedir. Bundan 
ötürü sürdürülebilirlik ve Endüstri 4.0’ı ele alan 
çalışmalara ve buna yönelik teknik ve araçlara 
önemli bir ihtiyaç olduğuna vurgu yapmaktadırlar.  

Madencilik sektörü için Aznar- Sánchez, Velasco-
Muñoz, Belmonte-Ureña ve Manzano-Agugliaro, 
(2019), ekonomik gelişmenin ve bu bağlamda 
inovasyon ve teknolojideki ilerlemelerin, 
sürdürülebilirlik boyutları ve alanları üzerinde 
olumlu olduğu kadar, olumsuz etkilerinin olduğuna 
da dikkat çekmektedir. Örneğin yatırımların 
(sermaye, teknoloji vb.) küresel ısınma ve çevresel 
etkileri üzerinde hem olumlu hem olumsuz etkisi 
olduğu belirtilirken; gayri safi yurtiçi hasılanın ve 
refah yaratmanın biyolojik çeşitliliğin kaybına yol 
açtığı; yine gelir ve refah seviyesi dağılımının enerji 
kullanımına hem pozitif hem negatif etkisi 
bulunduğu bildirilmektedir. 

 “Sürdürülebilir kalkınma için inovasyon” 
konusundaki araştırmalar, farklı topluluklarda 
ortaya çıkan farklı bakış açılarını ve ilgileri 
yansıtmaktadır ve bu nedenle karmaşıklık, çeşitlilik 
ve yoğunluk bakımından zengin içerikte olmaktadır 
(Silvestre ve Tîrcǎ, 2019). 

Literatürün büyük bir kısmında, inovasyonun 
ekonomik büyüme ve sosyoekonomik gelişim 
dinamikleri üzerindeki etkisinden şüphe 
duyulmamaktadır. Genel olarak inovasyon, 
teknolojik, sosyal ve kültürel bir değişim kaynağı 
olarak görülmekte, buluşların yaratıcı kapasitesi 
olarak değerlendirilmekte ve insanlığın evrimi için 
bir amaç gibi kabul edilmektedir. Dünya genelinde, 
inovasyon ekonomik büyüme ve sürdürülebilirlik 
gündemlerinde çok önemli bir yere 

konumlandırılmakta ve adeta bir Kutsal Kase olarak 
nitelendirilmektedir. Geniş bir literatüre rağmen, 
inovasyonun geniş kapsamlı bir tanımının yapılması 
ve içeriğinin açıklanması oldukça zordur. 
İnovasyonun bazı disiplinler açısından farklı anlam 
ve tanımlara sahip çok boyutlu bir kavram olduğu 
söylenebilir (Edwards-Schachter, 2018). 

Bu çalışmada, inovasyonların devrimi olarak kabul 
edeceğimiz Endüstri 4.0 devriminin aktörlerinin ve 
araçlarının, sürdürülebilir kalkınma ve çevresel 
performanslar üzerindeki etkilerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak uluslararası 
kabul görmüş ve literatürde yer alan inovasyon 
göstergelerinin sürdürülebilir kalkınma üzerindeki 
etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma verileri 
belirlenen değişkenler için uluslararası kuruluşlarca 
yayınlanan ve akademik altyapıya sahip 
endekslerden elde edilmiştir. Temel Bileşenler 
Analizi ile indirgenmiş veriler kullanılarak veri 
madenciliği yöntemlerinde sıklıkla uygulanan 
Regresyon Analizi ile modeller kurulmuştur. Elde 
edilen anlamlı modeller incelenerek, ülkelerin sahip 
olduğu Endüstri 4.0 seviyelerinin, ülkelerin 
sürdürülebilir kalkınma ve çevresel performans 
üzerindeki etkileri yorumlanmıştır. 

 
2. Endüstri 4.0 Kapsamında Sürdürülebilir 
Kalkınma ve İnovasyon 

Endüstri 4.0 kavramı ilk kez 2011 yılında Hannover 
Fuarında Alman hükümeti tarafından Alman Federal 
Hükümetinin ileri teknoloji stratejisinin bir boyutu 
olan imalatın sayısallaştırılması projesine verilen 
isim olarak dile getirilmiştir. 2012 yılında Endüstri 
4.0 Çalışma Grubu, Alman hükümeti için endüstriyel 
kalkınma önerilerinin bir listesini hazırlamış ve 
2013 yılında yine Hannover Fuarında nihai raporu 
beyan etmişlerdir (Doğruel Anuşlu ve Fırat, 2019b; 
Sabancı Üniversitesi, 2017).  

Endüstri 4.0 devrimini, diğer devrimlerden farklı 
kılan üç temel özellik; yeni ve üstün yetenekli 
teknolojiler üretmesi ile ilgili olarak “hız”, dijital 
teknolojiler üzerine inşa edilmesi ve iş dünyası, 
toplum, bireyler üzerindeki benzeri görülmemiş 
paradigmalarla ilerlemesi, teknolojik değişimler ve 
donanımlar geliştirmesi ile ilgili olarak “genişlik ve 
derinlik”, her şeyin bağlantılı olduğu ağ sistemleri, 
bütünleşik bir dönüşüm ile ilgili olarak “sistem 
etkisi” şeklinde belirtilmektedir (Fırat ve Fırat, 
2017a). 

Literatürde Endüstri 4.0’ı ifade etmek için en çok 
kullanılan kavramların ilk dördü şu şekildedir: siber-
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fiziksel sistemler (cyber-physical systems), 
nesnelerin interneti (internet of things -IoT), akıllı 
fabrika (smart factory) ve servislerin interneti 
(internet of services) (Doğruel Anuşlu ve Fırat, 
2019b; Hermann,  Pentek ve Otto, 2015). 

Endüstri 4.0 bileşenleri tamamen internet ile 
çevrelenen ve donatılan dijital ürünler sistemidir. 
Çoğu bulut teknolojileri tarafından saklanılan ve 
yönetilen sistemler şu şekilde sıralanabilir: siber-
fiziksel sistemler, büyük veri analizi, makineden 
makineye (M2M), arttırılmış gerçeklik, eklemeli 
üretim (3D yazıcı), bulut teknolojisi, siber güvenlik, 
akıllı robotlar, akıllı ürünler, akıllı fabrika, yatay-
dikey entegrasyon, servislerin interneti, nesnelerin 
interneti (Doğruel Anuşlu ve Fırat, 2019b). 

Günümüzde Ar-Ge, inovasyon ile birlikte anılmakta 
olup yeni kavram Ar-Ge ve İnovasyon  (Research & 
Development & Inovation) olarak literatürde yer 
almaktadır (Fırat, Yurtsever ve Bilsel, 2015). 
Dolayısıyla Ar-Ge faaliyetleri ile şekillenen Endüstri 
4.0 devriminin inovasyondan ayrı düşünülmesi 
mümkün değildir. 2016 yılında Küresel Bilgi 
Teknolojileri Raporu’nun teması “Dijital Ekonomide 
İnovasyon (Innovating in the Digital Economy)” 
olarak belirlenmiştir. Bu rapora göre, Endüstri 4.0 
devriminin, hem inovasyonun doğasını değiştirdiği, 
hem de firmaların sürekli olarak inovasyon yapma 
konusunda artan bir baskıya maruz kaldığı vurgusu 
yapılmaktadır (World Economic Forum, INSEAD ve 
Cornell University, 2016).  

Endüstri 4.0 devriminin gelişmekte ve evrilmekte 
olan teknolojilerinin tüm dünyada birçok alanda 
kaçınılmaz olarak değişim ve dönüşüm 
yaratmaktadır. Bu değişim ve dönüşüm sonucunda 
istenen pek çok olumlu sonucun dışında, istenmeyen 
bazı olumsuz sonuçlar ve tehditler de ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle uyum sağlanması gereken 
Endüstri 4.0 devriminin olumlu sonuçlarından 
maksimum fayda sağlamak, bunun yanında olumsuz 
sonuçlarını ve tehditlerini minimuma indirmek için 
sürdürülebilirlik kapsamında ele alınması oldukça 
önemlidir (Doğruel Anuşlu ve Fırat, 2019b; Fırat ve 
Fırat, 2017b).    

Sürdürülebilirlik genel olarak ekonomik boyut, 
sosyal boyut ve çevre boyutu olmak üzere üç başlık 
altında ele alınmaktadır. Bu üç boyut birbirinden 
kesin çizgilerle ayrıştırılamamakta ve pek çok 
kesişen alt konular bulunmaktadır. Bu kesişim 
alanında yer alan en önemli aktörlerden biri 
inovasyondur. İnovasyon olumlu veya olumsuz 
etkileri ile hem toplumu, hem ekonomiyi, hem de 
çevreyi değiştirmekte ve dönüştürmektedir.  

Yaşanmakta olan Endüstri 4.0 devrimi inovasyonla 
son derece çok ilişkilidir. Endüstri 4.0, veri, bilgi, BİT 
(bilişim ve iletişim teknolojileri – ICT/information 
and communication technology), IoT vb. kavramlar 
ile inovasyona dayalı bir ekonomiye geçişi temsil 
etmektedir. Bu, endüstriyel çağın iş süreçlerini, 
pazarlarını ve mevcut yapısını etkileyecek ve yeni bir 
dijitalleşme çağına geçişe, üretim sistemleri ağının 
daha akıllı olmasına ve birbirlerine bağlı iş 
süreçlerine yol açacaktır (Morrar, Arman ve Mousa, 
2017). Şekil 1’de (Morrar ve diğ., 2017)  Endüstri 4.0, 
sürdürülebilirlik ve inovasyon arasındaki etkileşim 
gösterilmektedir. 

 

Şekil 1. Endüstri 4.0, Sürdürülebilirlik ve 
İnovasyon Etkileşimi 

 
Şekil 1’de de izlendiği gibi, bu üç kavram arasındaki 
yoğun etkileşim küresel bazda bakıldığında ülkelerin 
sürdürülebilir kalkınma düzeylerine yansımaktadır.  

 

2.1 Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre 

Spesifik disiplin ve alanlarla ilgili olarak literatürde 
500’den fazla sürdürülebilirlik tanımı 
bulunmaktadır. Değişik sürdürülebilir tanımlarına 
karşılık, konsept şu temel prensipleri içermektedir 
(Young ve Dhanda, 2013). 

 Yeryüzünde yaşamanın çevresel sınırları vardır. 
 İnsanlar kirlenmeyi önleme veya bunu düzeltme 

sorumluluğuna sahiptir. 
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 Ekonomi, çevre ve toplum birbirine bağlı ve 
birbirine bağımlıdır. 

Sürdürülebilir kalkınma alanındaki sürdürülebilirlik 
tanımı en yaygın kullanılanlardan biridir (Young ve 
Dhanda, 2013). Literatürde hala en sık karşılaşılan 
ve en çok atıf yapılan (Akpulat, 2019) sürdürülebilir 
kalkınma tanımı ise, Dünya Çevre ve Kalkınma 
Komisyonu (WCED) tarafından ilk yapılan 
tanımlamadır (WCED, 1987, s.41): “Sürdürülebilir 
kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilme yeteneğinden ödün vermeden, 
bugünün ihtiyaçlarını karşılayan bir gelişmedir”. 
Tanımda ihtiyaç kavramı ile çevrenin, bugünün ve 
geleceğin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğine 
teknolojinin ve sosyal örgütlenmenin getirdiği 
sınırlama düşüncesi yer almaktadır. Bu nedenle, 
ekonomik ve sosyal kalkınma amaçları kapsamında, 
gelişmiş ve gelişmekte olan, piyasa ekonomisine ve 
merkezi planlamaya dönük tüm ülkelerde 
sürdürülebilirlik esas alınmalıdır. Sürdürülebilir 
kalkınma stratejisinde, baştan sona karar vermede 
ekonomik ve ekolojik düşünceleri bütünleştirmek 
temel prensiptir (Bilgili, 2017).  

Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve 
çevre olmak üzere üç temel boyutu bulunmaktadır 
(Tıraş, 2012): 

 Ekonomik boyut: Mal ve hizmetleri devamlılık 
esaslarına göre üretebilen, tarımsal ve 
endüstriyel üretime zarar veren sektörel 
dengesizliklerden sakınan, iç ve dış borçların 
yönetebilir düzeyde sürdürülebilirliğini sağlayan 
sistem, ekonomik olarak sürdürülebilir bir 
sistemdir.  

 Sosyal boyut: Eğitim ve sağlık gibi sosyal 
hizmetlerin yeterliliği ve eşit dağılımı, cinsiyet 
eşitliği, politik sorumluluk ve katılımı 
sağlayabilen sistem, sosyal olarak sürdürülebilir 
bir sistemdir. 

 Çevre boyutu: Kaynak temelini sabit tutarak, 
yenilenebilir kaynak sistemlerinin ya da çevresel 
yatırım fonksiyonlarının istismarından kaçınan 
ve yenilenemeyen kaynaklardan yalnızca 
yatırımlarla yerine yeterince konulmuş olanları 
tüketen, biyolojik çeşitlilik, atmosferik denge ve 
diğer ekosistem unsurlarının korunmasını da 
içeren sistem, çevresel olarak sürdürülebilir bir 
sistemdir. 

Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili olarak küresel 
kurumlar tarafından yapılan önemli çalışmaların 

tarihçesi Tablo 1’deki gibi özetlenebilir (Baidoc ve 
Bacali, 2017; Bilgili, 2017; Feil ve Schreiber, 2017; 
Tıraş, 2012). 

Tablo 2’de görülen 17 Sürdürülebilir Kalkınma 
Amacı (SKA) (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı, 2019), küresel boyutta bilinçlenme 
ve harekete geçmek için yapılan evrensel eylem 
çağrısıdır. 

2016 yılından beri Bertelsmann Stiftung ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (Sustainable 
Development Solutions Network - SDSN) tarafından 
hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve 
Endeksi Raporu, ülkelerin sürdürülebilir kalkınma 
maçlarına ulaşmak için konumlarını değerlendiren 
dünya çapında yapılan ilk çalışmadır. Bu rapor, 
ülkelerin sürdürülebilirlik hedef maddesi 
bağlamındaki mevcut konumlarını tanımlamakta ve 
2030 yılına kadar ülkeler tarafından 
gerçekleştirilmesi beklenen sürdürülebilir kalkınma 
amaçlarında hangi sorunlara öncelik verilmesi 
gerektiği konusunda önemli ipuçları sunmaktadır 
(Doğruel Anuşlu ve Fırat, 2019a; Sachs, Schmidt-
Traub, Kroll, Lafortune ve Fuller, 2018a).  

Çevre politikasına veri odaklı yaklaşımların öncüsü 
durumunda olan Çevresel Performans Endeksi 
(ÇPE), ülkelerin çevresel performansları hakkında 
küresel bir değerlendirme yapabilmesine olanak 
vermesi ve sürdürülebilirlik konusunda ülkelere 
rehberlik etmesi açısından önemlidir. ÇPE 2018 
çerçevesi, sürdürülebilir kalkınmanın “çevresel 
sağlık” ve “ekosistem canlılığı” olarak iki temel 
boyutta, 10 kategoriyi içermektedir (Fırat, 
Yurtsever, İleri ve Kıvılcım, 2017; Wendling ve diğ., 
2018a). 
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Tablo 1 
Sürdürülebilir Kalkınmada Kilometre Taşları  
 

Yıl Yapılan Çalışma Önemi 

1972 

Birleşmiş Milletler İnsan Çevre 
Konferansı (United Nations 
Conference on the Human 
Environment (UNCHE)) 

Stockholm’de düzenlenen bu konferans 
dünyanın ilk çevresel etkinliği kabul edilir. 
Çevreye zarar vermeden ekonomik ve 
endüstriyel büyümeye ulaşmanın mümkün 
olduğunu göstermek amaçlanmıştır. 

1980 
“Sürdürülebilir Kalkınma için Doğal 
Kaynaklarda Küresel Koruma 
Stratejisi” belgesi yayınlandı. 

Dünya Koruma Birliği (World Conservation 
Union) ve Doğa Vakfı için Dünya (World for 
Nature Foundation) tarafından yayınlanan bu 
belgede, tarihte ilk kez sürdürülebilir 
kalkınma kavramı uluslararası bir belgede yer 
almıştır. 

1987 
Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu 
(WCED) tarafından Ortak Geleceğimiz 
(Bruntdland Raporu) yayınlanmıştır. 

 
Sürdürülebilir kalkınma kavramı 
tanımlanarak, dünyadaki gündem konulardan 
biri olmuştur. 
 

1992 
Rio de Janeiro'da Birleşmiş Milletler 
Çevre ve Kalkınma Konferansı 

Rio deklarosyonu ve Gündem 21 (Agenta 21) 
adlı iki temel belge kabul edilmiştir. 

1997 Kyoto Protokolü 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile 
mücadele amacıyla, sera gazı etkisi yaratan 
gaz salınımlarını azaltmaya yönelik olarak 
sanayileşmiş ülkelere çeşitli hedefler 
belirleyen uluslararası bir anlaşmadır. 

1997 Rio +5 Zirvesi 
1992 Rio Konferansı’nda alınan karar ve 
sorumluluklar gözden geçirilerek 
değerlendirilmiştir. 

2002 
Johannesburg'da Sürdürülebilir 
Kalkınma Dünya Zirvesi 

Sürdürülebilirliğin en önemli bileşenlerinden 
olan toplumun da zirveye dahil edilmesi 
gerekliliğinin önemi göz önüne alınarak, 
devlet ve hükümet temsilcileri dışında, sivil 
toplum kuruluşları, özel sektör ve çeşitli 
toplumsal örgütler de zirveye katılmıştır. 

2012 
Rio de Janeiro’da Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı 
(Rio +20) 

Birçok ülkede önceki konferanslarda 
resmileştirilmiş sürdürülebilir kalkınma 
taahhüdünün yenilenmesine odaklanılmıştır. 

2016 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
(SKA’lar) 

Sürdürülebilir kalkınma için 17 evrensel 
eylem çağrısı yapılmıştır. 
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Tablo 2 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) 

No SKA No SKA 

SKA 1 Yoksulluğa son SKA 10 Eşitsizliklerin azaltılması 

SKA 2 Açlığa son SKA 11 
Sürdürülebilir şehirler ve 
topluluklar 

SKA 3 Sağlıklı ve kaliteli yaşam SKA 12 Sorumlu üretim ve tüketim 

SKA 4 Nitelikli eğitim SKA 13 İklim eylemi 

SKA 5 Toplumsal cinsiyet eşitliği SKA 14 Sudaki yaşam 

SKA 6 Temiz su ve sanitasyon SKA 15 Karasal yaşam 

SKA 7 Erişilebilir ve temiz enerji SKA 16 
Barış, adalet ve güçlü 
kurumlar 

SKA 8 
İnsana yakışır iş ve ekonomik 
büyüme 

SKA 17 Amaçlar için ortaklıklar 

SKA 9 Sanayi, yenilikçilik ve alt yapı   

2.1 İnovasyon 

Yaşanmakta olan Endüstri 4.0 evriminin veya dijital 
devrimin “inovasyonların devrimi” olduğu açıktır. 
İnovasyon; dijital teknolojiler, BİT’ler ve diğer 
bileşenler kadar hatta onlardan daha fazla olarak bu 
yeni çağa damgasını vurmaktadır. 

İlk kez 20. yüzyılın başlarında Schumpeter 
tarafından önemi vurgulanan inovasyonun farklı 
tanımları yapılmış olup, 2005 yılında Eurostat 
(Avrupa istatistik ofisi – statistical office of the 
European Union) ve OECD (Ekonomik Kalkınma ve 
İşbirliği Örgütü - Organisation for Economic Co-
operation and Development) tarafından ortaklaşa 
geliştirilen The Oslo Manuel’de yer alan, tüm 
yaklaşımlar için kullanılabilecek tanımı: “iş 
uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda ya da dış 
ilişkilerde; yeni veya önemli derecede geliştirilmiş 
bir ürünün (mal ya da hizmet) ya da sürecin, yeni bir 
pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel 
yöntemin uygulanması” (OECD, 2005, p. 46) olarak 
yapılmıştır.  

Son yıllarda literatürde inovasyon; teknolojik 
inovasyon, ürün inovasyonu, süreç inovasyonu, 
hizmet inovasyonu, iş modeli inovasyonu, yıkıcı 
inovasyon, radikal inovasyon, tasarım odaklı 
inovasyon, sosyal inovasyon ve sorumlu inovasyon 
olarak çeşitlendirilmektedir (Edwards-Schachter, 
2018). İnovasyon sadece teknolojik değil aynı 
zamanda sosyal, kültürel, kurumsal, kapsayıcı, yeşil, 
eko, açık, kullanıcı odaklı, yalın, düşük-maliyetli, 
köklü, kamuyu kapsayıcı ve dönüştürücü özellikler 
taşımaktadır (Edwards-Schachter, 2018).  

Literatürde sürdürülebilirlik açısından inovasyon 
türlerini gruplayarak, çevresel ve sosyal boyutlarda 
derecelendiren araştırmalar da vardır. Bu 
çalışmalardan Silvestre ve Tîrcǎ (2019), herhangi bir 
inovasyonun sürdürülebilirliğin çevresel ve sosyal 
zorluklarını dikkate alma derecesine bağlı olarak 
değişiklik gösterdiği ifade etmektedir. Çevresel ve 
sosyal zorluklara yüksek veya düşük vurgu yapma 
derecesi ile gezegenimizin geleceği için etkileri ve 
nasıl değiştiklerine ilişkin kombinasyonlar dikkate 
alınarak dört ayrı inovasyon türü tanımlamıştır. Bu 
gruplayıcı tanımlamaları Şekil 2’deki gibi 
göstermişlerdir. 

İnovasyon yaygın bir şekilde, küresel büyümeyi 
hızlandırmanın yanı sıra, ekonomik büyümeyi 
sağlayan merkezi bir süreç ve hem şirketlerin, hem 
de ülkelerin sürdürülebilir rekabet avantajları olarak 
kabul edilir. Gelişmiş ekonomilerin tümü, sadece 
inovasyonun devamlı yeni ekonomik büyümeyi 
teşvik edebileceğinin bilincindeyken, gelişmekte 
olan ülkeler ulusal rekabet edebilirliklerini artırmak 
için inovasyon yoluyla endüstriyel yapılarını 
durmadan yükseltmeye yöneltmektedir (Chen, Yin 
ve Mei, 2018). 
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SOSYAL İNOVASYONLAR 

 Bu tür bir inovasyonu geliştirirken 
ve/veya benimserken sosyal boyut ve 
buna ilişkin önceliklere yer verilir. 

 Genellikle sosyal boyutu en üste 
çıkarmak için çevre boyutu ve ekonomik 
boyut riske atılır. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYONLAR 

 Bu tür bir inovasyonu geliştirirken ve/veya 
benimserken sosyal, çevre ve ekonomik 
boyutlar dengeli bir yaklaşımla 
değerlendirilir. 

 Maksimizasyon fırsatları yoktur, ancak her üç 
boyutun aynı anda değerlendirilmesine izin 
veren tatmin edici çözümler vardır. 

GELENEKSEL İNOVASYONLAR 

 Bu tür bir inovasyonu geliştirirken 
ve/veya benimserken ekonomik boyut 
ve buna ilişkin önceliklere yer verilir. 

 Genellikle ekonomik boyutu en üste 
çıkarmak için çevre boyutu ve sosyal 
boyut riske atılır. 

YEŞİL İNOVASYONLAR 

 Bu tür bir inovasyonu geliştirirken ve/veya 
benimserken çevre boyutu ve buna ilişkin 
önceliklere yer verilir. 

 Genellikle çevre boyutunu en üste çıkarmak 
için ekonomik boyut ve sosyal boyut riske 
atılır. 

Çevre Vurgusu 

Düşük                                                                                                                       Yüksek 

 Şekil 2. Sürdürülebilir Kalkınma İçin İnovasyon Türleri  

Aslında iktisat teorisi Ar-Ge birikimini, ekonomik 
büyüme için gerekli görmektedir. Ancak çevresel 
açıdan, fosil yakıtların tüketimine dayanan 
ekonomik büyüme, çevresel bozulma ile yakından 
ilgilidir. Doksanlı yıllardan beri, deneysel 
araştırmaların çoğu ekonomik büyüme ve emisyon 
arasındaki ilişkiyi Çevresel Kuznets Eğrisi 
(Environmental Kuznets Curve - EKC) olarak 
adlandırılan ters U biçimindeki bir fonksiyonla analiz 
eder. Literatürde Çevresel Kuznet Eğrisi hipotezini 
destekleyen ve desteklemeyen çalışmalar mevcuttur 
ancak Çevresel Kuznet Eğrisi ile ilgili ampirik 
sonuçlar yetersizdir (Dogan ve Seker 2016; 
Fernáandez, López ve Blanco, 2018).  

Teknolojik ilerlemenin ekonomik büyüme ve çevre 
arasındaki ilişkinin gelişimi üzerindeki etkileri, 
kirletici kaynakların daha çevre dostu olan diğer 
kaynaklarla değiştirilme kapasitesinin attırılmasıyla 
üretim süreçlerinin iyileştirildiğini düşünen içsel 
büyüme teorisi (endogenous growth theory) ile 
açıklanmıştır. Bu modeller, çevreye adanmış, 
gelirleri arttıkça koruma için daha fazla kaynak 
harcayabilecek bir topluma dayanmaktadır.  Eğer 
gelirler arttıkça emisyonlar azalırsa, teknoloji kilit 
bir rol oynayacaktır ve emisyonlardaki azalmanın 

nedeni, uyarılmış inovasyon (induced innovation) 
olacaktır. İnovasyon, ekonomik büyümenin temel 
değişkenidir ve çevre üzerindeki nihai etkisi belirsiz 
olabilir. Bir yandan, daha yüksek bir ekonomik 
aktivite seviyesi, daha yüksek düzeyde enerji 
tüketimine ve belki de kirletici emisyonlara yol 
açabilir. Öte yandan, inovatif bir süreç daha az enerji 
tüketen ve daha az kirletici olabilir. Bu durumda net 
etkinin ne olduğu konusu soru işareti olarak 
kalmaktadır. Burada cevaplanması gereken, 
“teknolojik inovasyonların emisyonların 
indirgenmesi üzerindeki etkisi nedir?” şeklinde 
temel bir soru öne çıkmaktadır.  Literatürde enerji 
alanında gerek sektörel, gerekse ulusal kapsamda 
gerçekleştirilmiş pek çok araştırma bulunmaktadır. 
Bu araştırmaların hemen hemen hepsinde enerji 
sektöründe çevrenin iyileştirilmesine, Ar-Ge 
harcamalarının etkisi üzerine odaklanma 
görülmektedir. Fakat toplam Ar-Ge faaliyetlerinin 
emisyon azaltımındaki etkilerine ilişkin analizlere 
çok azında yer verilmektedir (Fernáandez ve diğ., 
2018). 

Toplumdaki tüm çabalar yaşama standartları 
iyileştirmeye yönelik olmakla birlikte büyüme ve 
gelişmenin iklim değişikliğine ve petrol gibi fosil 
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yakıtların tüketimine çok anlamlı bir etki yaptığı 
görülmektedir. Yani üretimdeki mevcut gelişmelerin 
hepsinin sürdürülebilir özellikte olmadığı 
söylenebilir. Sanayi kesimi yüksek kalite ürünleri 
üretmeye devam ederken, daha fazla sürdürülebilir 
imalat planlarına ve donanımlara ihtiyaç 
duymaktadır. Bu noktada Endüstri 4.0, 
sürdürülebilir imalat kurmak için yaşayan bir 
strateji olarak kabul edilmekte ve Endüstri 4.0 
adaptasyonlarının imalat üzerindeki teknik, 
ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri 
tartışılmaktadır. Akıllı imalat sistemlerinin çevresel 
etkilerini inceleyen çalışmalarda; akıllı sistemlerin 
süreçlerini besleyecek çok büyük kütlesel veri 
merkezlerine ve destek almak için de çok geniş ağ 
sistemlerine ihtiyaç duyduğu belirtilmektedir. Veri 
merkezlerinin çok büyük miktarlarda enerji ve enerji 

üretimi için de aşırı kaynak tüketmeleri çevreyi 
negatif yönde etkileyeceği açıklanmaktadır. Ayrıca 
yeni (inovatif) teçhizat ve donanımların imal 
edilmesinin çevreye ilave yük getireceğine de dikkat 
çekilmektedir (Waibel, Steenkamp, Moloko ve 
Oosthuizen, 2017). 

Bu çalışmada ülkelerin Endüstri 4.0 seviyesini temsil 
etmek üzere kapsama alınan Küresel İnovasyon 
Endeksi (KİE),  2007 yılından beri yayınlanmaktadır. 
KİE ile inovasyon göstergeleri sürekli olarak 
değerlendirilerek, ülkelerin inovasyon 
performansları ölçülebilmektedir. Tablo 3’de 
görüldüğü gibi, 2018 yılı KİE temel çerçevesinde, 
inovasyon girdi ve inovasyon çıktı olmak üzere iki alt 
endeks ve toplamda 7 boyut bulunmaktadır (Cornell 
University, INSEAD ve WIPO, 2018a). 

Tablo 3 

2018 Yılı Küresel İnovasyon Endeksi Temel Çerçevesi 
1. Alt Endeks: İnovasyon Girdi Alt Endeksi 

1. Kurumlar 
1.1. Siyasi ortam 
1.2. Düzenleyici ortam 
1.3. İş ortamı 

2. Beşeri Sermaye ve Araştırma 
2.1. Eğitim 
2.2. Yükseköğretim 
2.3. Ar-Ge 

3. Altyapı 
3.1. Bilgi ve iletişim teknolojileri 
3.2. Genel altyapı 
3.3. Ekolojik sürdürülebilirlik 

4. Pazar Gelişmişliği 
4.1. Kredi 
4.2. Yatırım 
4.3. Ticaret, rekabet, pazar ölçeği 

5. İş Gelişmişliği 
5.1. Bilgi işçileri 
5.2. İnovasyon bağlantıları 
5.3. Bilgi absorpsiyonu 

 

2. Alt Endeks: İnovasyon Çıktı Alt Endeksi 

6. Bilgi ve Teknoloji Çıktıları 
6.1. Yaratılan bilgi  
6.2. Bilgi etkisi 
6.3. Bilginin difüzyonu 

7. Yaratıcı Çıktılar 
7.1. Maddi olmayan varlıklar  
7.2. Yaratıcı ürün ve hizmetler 
7.3. Online yaratıcılık 
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3. Uygulama: Endüstri 4.0 ve Sürdürülebilir 
Kalkınma İlişkinin Analizi 

Bu çalışmada, ülkelerin Endüstri 4.0 seviyelerinin, 
sürdürülebilir kalkınma düzeylerine etkisinin 
Doğrusal Regresyon Analizi ile belirlenmesi 
hedeflenmiştir. Bu amaçla ülkelerin Endüstri 4.0 
seviyelerini temsilen KİE (Cornell University, 
INSEAD ve WIPO, 2018b), sürdürülebilir kalkınma 
düzeylerini temsilen ise SKA endeksi (Sachs, 
Schmidt-Traub, Kroll, Lafortune ve Fuller, 2018b) ve 
ÇPE (Wendling ve diğ., 2018b) belirlenmiş ve 2018 
yılına ait verileri kullanılmıştır.  

Doğrusal Regresyon Analizi uygulanması için 
bağımsız değişkenler KİE’ye ait 7 boyut olarak 

seçilirken, bağımlı değişkenler ise SKA’lar ve ÇPE’nin 
iki boyutu olarak belirlenmiştir.  

17 SKA’nın her biri ile model kurulması yerine, 
Doğruel Anuşlu ve Fırat’ın (2019a) çalışmasındaki 
17 SKA için oluşturulan faktör analizi sonuçlarından 
yararlanılmıştır. Doğruel Anuşlu ve Fırat’ın (2019a) 
çalışmasında; SKA endeksi verisinde eksik değerlere 
sahip olan SKA 10 ve SKA 14 için R programında Miss 
Forest metodu ile veri tamamlama çalışması ve 
ardından 17 SKA için Temel Bileşenler Analizi 
uygulaması yapılmıştır. Uygulanan Temel Bileşenler 
Analizi ile 17 SKA, Tablo 4’te gösterildiği gibi, toplam 
açıklayıcılığı %83,425 olan 6 faktöre indirgenmiş ve 
bu faktörler kavramsal anlamlılığa göre 
isimlendirilmiştir (Doğruel Anuşlu ve Fırat, 2019a): 

 
Tablo 4 
Temel Bileşenler Analizi ile Elde Edilen 6 Faktör  

Faktör Değişkenler Faktör İsmi 
Açıklama Oranı 

(%) 

F1 
SKA 12, SKA 16, SKA 9, 
SKA 8, SKA 13, SKA 2 

Yenilikçi endüstri ve 
sürdürülebilir toplum 

25,547 

F2 
SKA 1, SKA 7, SKA 3, SKA 
4 

Bireylerin yaşam standartlarını 
yükseltmek için hedefler 

19,323 

F3 SKA 6, SKA5, SKA 11 
Sürdürülebilir ve modern 
şehircilik 

17,228 

F4 SKA 15, SKA 10 Karadaki yaşam 8,294 
F5 SKA 14 Sudaki yaşam 6,689 
F6 SKA 17 Hedefler için ortaklıklar 6,343 
 Toplam Açıklanabilirlik 83,425 

 

Doğrusal Regresyon Analizi ile modeli kurulmak 
üzere, Temel Bileşenler Analizindeki en yüksek 
açıklayıcılığa sahip ilk 3 faktördeki, faktör yükleri 
0,8’in üzerinde olan değişkenler (SKA 12, SKA 16, 
SKA 9, SKA 1, SKA 7, SKA 6 ve SKA 5) bağımlı 
değişkenler olarak belirlenmiştir.  Belirlenen bağımlı 
değişkenler ve KİE’nin 7 boyutu olan bağımsız 
değişkenler ile SPSS 25 versiyonunda Stepwise 
metodu seçilerek Doğrusal Regresyon Analizi 
yapılmıştır. Tablo 5’te elde edilen anlamlı 9 model 
yer almaktadır.  
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Tablo 5 
Doğrusal Regresyon Modelleri 

Model No 
Bağımlı 

Değişken 
R2 F 

p değerleri 
(alfa=0,01) 

Modeldeki Anlamlı Bağımsız Değişkenler 

1 SKA 12 0,617 91,197 0,000 KİE_Altyapı; KİE_Kurumlar 

2* SKA 16 0,617 91,122 0,000 KİE_Kurumlar; KİE_Altyapı  

3* SKA 9 0,928 283,346 0,000 
KİE_Altyapı; KİE_Beşeri Sermaye ve Araştırma; 
KİE_Kurumlar; KİE_Bilgi ve Teknoloji Çıktıları; 
KİE_Pazar Gelişmişliği 

4 SKA 1 0,404 10,475 0,000 

KİE_Kurumlar; KİE_Beşeri Sermaye ve Araştırma; 
KİE_Altyapı; KİE_Pazar Gelişmişliği; KİE_İş 
Gelişmişliği; KİE_Bilgi ve Teknoloji Çıktıları;  
KİE_Yaratıcı Çıktılar 

5 SKA 7 0,539 43,707 0,000 
KİE_Altyapı; KİE_İş Gelişmişliği; KİE_Beşeri Sermaye 
ve Araştırma 

6 SKA 6 0,139 18,387 0,000 KİE_İş Gelişmişliği 

7 SKA 5 0,431 42,737 0,000 KİE_Yaratıcı Çıktılar; KİE_Pazar Gelişmişliği 

8* 
ÇPE_Çevresel 

Sağlık 
0,677 46,200 0,000 

KİE_Altyapı; KİE_Beşeri Sermaye ve Araştırma; 
KİE_Bilgi ve Teknoloji Çıktıları; KİE_Yaratıcı Çıktılar; 
KİE_Pazar Gelişmişliği 

9 
ÇPE_Ekosistem 

Canlılığı 
0,509 38,683 0,000 

KİE_Altyapı; KİE_İş Gelişmişliği; KİE_Beşeri Sermaye 
ve Araştırma 

                                                           
 R2>0,60 eşik değeri ile seçilen modeller 
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Elde edilen anlamlı 9 modelden değerlendirme 
yapmak için, determinasyon katsayısı (R2) 0,60 
olmak üzere bir eşik değeri belirlenmiştir. Tablo 5’te 
görüldüğü üzere; R2 değeri 0,60’dan büyük olan 
Model 1, Model 2, Model 3 ve Model 8 için doğrusal 
regresyon denklemleri aşağıda yer almaktadır: 

 

Model 1; 

SKA 12= 108,510 – 0,486KİE_Altyapı – 
0,302KİE_Kurumlar 

 

Model 2; 

SKA 16=  22,316 + 0,423KİE_Kurumlar + 
0,373KİE_Altyapı 

 

Model 3; 

SKA 9 = -36,336 + 0,656KİE_Altyapı + 
0,440KİE_Beşeri Sermaye ve Araştırma+ 
0,253KİE_Kurumlar + 0,278KİE_Bilgi ve Teknoloji 
Çıktıları + 0,203KİE_Pazar Gelişmişliği 

 

Model 8; 

ÇPE_Çevresel Sağlık= 22,642 + 0,787KİE_Altyapı + 
0,765KİE_Beşeri Sermaye ve Araştırma -
0,531KİE_Bilgi ve Teknoloji Çıktıları + 
0,481KİE_Yaratıcı Çıktılar – 0,382KİE_Pazar 
Gelişmişliği 

 

Değerlendirmek üzere ele alınan Model 1, Model 2 ve 
Model 3’deki bağımlı değişkenler olan SKA 12, SKA 
16 ve SKA 9’un açıklayıcılığı en yüksek (%25,547) 
faktör olan Faktör 1’in içerisinde yer aldığı 
görülmektedir. Ayrıca Faktör Analizi ile elde edilen 
Dönüştürülmüş Bileşen Matrisi incelendiğinde 
(Rotated Companent Matrix); SKA 12, SKA 16 ve SKA 
9’un Faktör 1’deki en yüksek faktör yüklerine sahip 
olduğu belirlenmiştir (Doğruel Anuşlu ve Fırat, 
2019a). 

Modellerin bulguları gözden geçirildiğinde sırasıyla 
aşağıdaki yorumlar yapılabilmektedir: 

 

Model 1; 

KİE’nin altyapı ve kurumlar boyutu ile SKA 12’deki 
(sorumlu üretim ve tüketim) değişkenliğin %62’si 
açıklanmaktadır.  

Kurumlar değişkeni sabit tutulduğunda, altyapıdaki 
bir birimlik değişmenin SKA 12’de negatif yönde 
0,486’lık bir değişme yarattığı, altyapı değişkeni 
sabit tutulduğunda ise, kurumlardaki bir birimlik 
değişmenin SKA’da negatif yönde 0,302’lik bir 
değişme yarattığı görülmektedir.  

 

Model 2; 

KİE’nin kurumlar ve altyapı boyutu ile SKA 16’daki 
(barış, adalet ve güçlü kurumlar) değişkenliğin 
%62’si açıklanmaktadır.  

Altyapı değişkeni sabit tutulduğunda, kurumlardaki 
bir birimlik değişmenin SKA 16’da 0,423’lük bir 
değişme yarattığı, kurumlar değişkeni sabit 
tutulduğunda ise, altyapıdaki bir birimlik 
değişmenin SKA’da 0,373’lük bir değişme yarattığı 
görülmektedir. 

 

Model 3;  

KİE’nin altyapı, beşeri sermaye ve araştırma,  
kurumlar, bilgi ve teknoloji çıktıları, yaratıcı çıktılar, 
pazar gelişmişliği boyutları, SKA 9’daki (sanayi, 
yenilikçilik ve altyapı) değişkenliğin %93’ünü 
açıklanmaktadır. Bu değer oldukça yüksek olup 
güçlü bir modele işaret etmektedir ve analizde elde 
edilen modeller arasında da en yüksek belirlilik 
katsayısıdır (R2).  

Diğer değişkenler sabit tutulduğunda, altyapıdaki bir 
birimlik değişme SKA 9’da 0,656’lık bir değişme 
yaratırken, diğer değişkenler sabit tutulduğunda, 
beşeri sermaye ve araştırmadaki bir birimlik 
değişme SKA 9’da 0,440’lık bir değişme 
oluşturmakta, diğer değişkenler sabit tutulduğunda, 
kurumlardaki bir birimlik değişme SKA 9’da 
0,253’lük bir değişme yaratmakta, diğer değişkenler 
sabit tutulduğunda, bilgi ve teknoloji çıktılarındaki 
bir birimlik değişme SKA 9’da 0,278’lik bir değişme 
yaratmakta ve diğer değişkenler sabit tutulduğunda, 
pazar gelişmişliğindeki bir birimlik değişme SKA 
9’da 0,203’lük bir değişme yaratmaktadır. R2 değeri 
oldukça yüksek olan bu modelde, KİE’nin 7 
boyutundan 5’i de modelde istatistik anlamlılık 
taşıyan değişkenler olarak yer almaktadır. 

 

Model 8; 

KİE’nin altyapı, beşeri sermaye ve araştırma, bilgi ve 
teknoloji çıktıları, yaratıcı çıktılar ve pazar 
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gelişmişliği boyutları, ÇPE’nin Çevresel Sağlık boyutu 
üzerindeki değişkenliğin %68’ini açıklamaktadır.  

Diğer değişkenler sabit tutulduğunda, altyapıdaki bir 
birimlik değişme Çevresel Sağlık’ta 0,787’lık bir 
değişme yaratırken, diğer değişkenler sabit 
tutulduğunda, beşeri sermaye ve araştırmadaki bir 
birimlik değişme Çevresel Sağlık’ta 0,765’lik bir 
değişme yaratmaktadır. Yine diğer değişkenler sabit 
tutulduğunda, bilgi ve teknoloji çıktılarındaki bir 
birimlik değişme Çevresel Sağlık’ta negatif yönde 
0,531’lik bir değişme yaratmakta benzer şekilde 
diğer değişkenler sabit tutulduğunda, yaratıcı 
çıktılardaki bir birimlik değişme Çevresel Sağlık’ta 
0,481’lik bir değişme oluşturmaktadır. Son olarak, 
diğer değişkenler sabit tutulduğunda, pazar 
gelişmişliğindeki bir birimlik değişme Çevresel 
Sağlık’ta 0,382’lik bir değişmeye yol açmaktadır. 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmada Endüstri 4.0 aktörlerinin ve 
araçlarının, sürdürülebilir kalkınma ve çevresel 
performanslar üzerindeki etkilerinin belirlenmesi 
hedeflenmiştir. Bu amaçla veri madenciliğinde de 
sıklıkla kullanılan Regresyon Analizi ile nicel bir 
çalışma yapılmıştır. Endüstri 4.0’da endüstriyel 
değer yaratmanın potansiyelini sürdürülebilir 
kalkınmaya katkıları açısından değerlendiren Stock, 
Obenaus, Kunz ve Kohl (2018),  sonuç olarak mevcut 
araştırmaların Endüstri 4.0’ın sürdürülebilir 
kalkınmaya olası katkılarının yanında, sosyal ve 
ekolojik etkilerinin metot tabanlı olduğunu ve bu 
konuda nicel araştırmaların da yeterince 
yapılmadığını belirtmişlerdir. Stock ve dig., (2018) 
verilerin değerlendirilmesi için Delphi yöntemi 
kullanarak uzman görüşleri almıştır. Sadece 
madencilik sektörü özelinde makalelerin; makale 
başlığı, anahtar kelime ve özetlerden hareketle 
sistematik olarak incelendiği bibliyometrik yöntemli 
literatür çalışması bulunmaktadır (Aznar- S�́�nchez 
ve diğ., 2019). Endüstri 4.0 ve sürdürülebilirlik 
çerçevesinde Kamble ve diğ. (2018) yaptığı literatür 
çalışmasında kavramsal bir diğer gruplandırma 
yapmıştır. Çalışmada esnek görsel yardım sağlayan 
ve filtreleme yapabilen bir araç olan açık kaynaklı 
Gephi yazılım paketi kullanılarak network analizi 
yapılmıştır.  Bu araç ile yine literatür üzerinde 
bağlantılar belirlenmiştir. Aynı çalışmada 
tanımlayıcı istatistikler ve grafikler kullanılarak 
başlıklar için anahtar kelime, yazar, yayıncı, ülke 
bazlı değerlemeler yapılmıştır. Görüldüğü gibi 
ölçmeye yönelik değişkenler kullanılmadan metot 
tabanlı olarak literatür araştırmaları ve görüşlere 

dayalı değerlendirmeler ile ulaşılan sonuçların 
içerildiği çalışmalara daha sık rastlanılmaktadır. 

Santana, Rebelatto, Périco, Moralles ve Filho, (2015), 
teknolojik yeniliğin ülkelerin ekonomik büyümesi 
için önemini göz önünde bulundurarak, teknolojik 
yeniliğe yönelik yatırımlar ile BRICS grubunu 
oluşturan gelişmekte olan ülkeler (Brezilya, Rusya, 
Hindistan, Çin, Güney Afrika)  ve G7 grubunu 
oluşturan gelişmiş ülkelerin (Kanada, Fransa, 
Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika 
Birleşik Devletleri) sürdürülebilir kalkınma 
beklentileri arasındaki ilişkisini ekonometrik bir 
model ile analiz etmişlerdir. Çalışmada bağımsız 
değişkenler brüt sabit sermaye oluşumu, çalışan 
nüfus, Ar-Ge harcamaları olarak belirlenirken, 
bağımlı değişkenler ise gayri safi yurtiçi hasıla 
(GSYH), CO2 emisyonları ve yaşam beklentisi olarak 
belirlenmiştir.  

Endüstri 4.0 ve sürdürülebilirlik etkileşimini nicel 
olarak araştıran araştırmamızın literatüre önemli 
katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Santana ve 
diğ. (2015) nicel çalışması ile karşılaştırıldığında, çok 
sayıda değişkenin (göstergenin) kapsanmış olması, 
değişkenler arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi, 
sebep-sonuç modellerinin kurulmuş olması önemli 
bulunan farklılıklardır. Ayrıca bu çalışmada veriler, 
bir veri boyutu indirgeme aşaması olan Temel 
Bileşenler Analizi’nden geçirildikten sonra 
kullanılmış olması sebebi ile daha derinlemesine bir 
istatistik analiz kullanılmıştır. 

Regresyon Analizi’nde, uluslararası kuruluşlarca 
yayınlanan küresel endekslerden Küresel İnovasyon 
Endeksi etkileyen (bağımsız)  değişken, 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Çevresel 
Performans Endeksine ait Çevresel Sağlık ve 
Ekosistem Canlılığı boyutları etkilenen (bağımlı) 
değişkenler olarak belirlenmiştir. 17 Sürdürülebilir 
Kalkınma Amacı için; faktör analizi sonucu en yüksek 
açıklayıcılığa sahip 1. faktördeki, faktör yükleri 0,8’in 
üzerindeki SKA 12, SKA 16, SKA 9, SKA 1, SKA 7, SKA 
6 ve SKA 5 olmak üzere 7 amaç seçilmiştir. 
SKA’lardan seçilen 7 amaç ve ÇPE’ye ait 2 boyut ile 
toplamda 9 adet etkilenen (bağımlı) değişken 
üzerinde, KİE’nin 7 boyutu etkileyen (bağımsız) 
değişken olarak atanarak regresyon modelleri 
kurulmuştur. Aslında kurulan 9 modelin de 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu ancak genel olarak 
elde edilen modellerin determinasyon katsayılarının 
(R2) çok yüksek olmadığı görülmüştür. 

En yüksek R2 değerini veren 4 model incelendiğinde, 
literatür ile paralel sonuçlar elde edildiğini söylemek 
mümkündür. Endüstri 4.0’ı temsil eden 
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göstergelerin, genellikle sürdürülebilir kalkınma 
üzerinde olumlu etkiler yarattığı (pozitif işaretli 
kısmi korelasyon katsayıları) görülürken, bazı 
göstergelerin ise sürdürülebilir kalkınma üzerinde 
olumsuz etkilere neden olduğu (negatif işaretli kısmi 
korelasyon katsayıları) görülmüştür. 

Fernáandez ve diğ. (2018) çalışmasında, 
inovasyonun çevre üzerindeki olumlu etkisine 
rağmen, enerji tüketiminin olumsuz etkisinin 
dengelenmesinde yeterli olmadığının belirtilmesine 
dikkat çekilmektedir. Ayrıca, inovasyonu teşvik 
etmek için hem kamu kesiminde, hem de özel 
sektörde daha fazla kaynak tahsis edilmesi ihtiyacını 
ve sürdürülebilir bir kalkınmayı hedefleyen 
inovasyonlar için tamamlayıcı önlemler alınması 
gerekliliğini vurgulamışlardır. Fernáandez ve diğ. 
(2018) makalesindeki belirlemeler, bu çalışmanın 
bulguları ile örtüşmektedir. Bu araştırmada da, 
inovasyon ile çok sıkı bir şekilde bağlantılı olan 
Endüstri 4.0’ın, genellikle sürdürülebilir kalkınma 
üzerinde olumlu etkileri olduğu, bununla beraber 
sürdürülebilir kalkınma için bazı olumsuz etkileri de 
olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Endüstri 4.0’ın KİE’ye ait hemen hemen tüm 
boyutlarda en çok da SKA 9’da (sanayi, yenilikçilik ve 
alt yapı) büyük etkisinin olduğu belirlenmiş olmakla 
beraber, elde edilen anlamlı modeller 
incelendiğinde, Endüstri 4.0’a ait belirli bir veya 
birkaç göstergenin sürdürülebilir kalkınma üzerinde 
çok net bir etkisi tespit edilememiştir.  

Madencilik sektörü için Aznar-Sánchez ve diğ. 
(2019), gelecekteki araştırmalara yönelik olarak, bir 
madenin yaşam döngüsünün her bir aşamasına 
dayanan, farklı sosyal, çevresel ve ekonomik yönleri 
içeren, inovasyon ve teknolojinin gelişimi için özel 
sürdürülebilirlik göstergelerinin geliştirilmesini 
önermektedir. Araştırma, bu göstergelerin, 
sektördeki sürdürülebilirlik hedeflerine 
ulaşılmasındaki etkinliği değerlendirmesi, 
inovasyon ve teknolojinin planlama ve tasarım 
sürecine rehberlik etmesi gerektiğine 
değinmektedir.  Aznar- Sánchez ve diğ. (2019), 
madencilik sektörü özelinde bir madenin yaşam 
döngüsünün farklı sosyal, çevresel ve ekonomik 
yönlerini içeren her aşamasına dayanarak yenilik ve 
teknolojinin geliştirilmesi için belirli 
sürdürülebilirlik göstergelerinin geliştirilmesini 
önermektedir.  

Bu çalışmada ise makro olarak da, Endüstri 4.0’ın 
ülkelerin gelişmişlik düzeylerindeki etkisini daha net 
belirlemek için sektörel bazda çalışmalar yapılması 
önerilmektedir. 

İncelenen literatürde yer alan nicel araştırmalarda 
kullanılan araştırma değişkenleri arasında çok net ve 
güçlü ilişkilerden bahsedilememekte bir diğer 
deyişle bu konuda bir netlik bulunmamaktadır. 
Bizim çalışmamızda da, bu belirsizliği destekleyen 
sonuçlar yanında, güçlü ilişkiler sergileyen bir model 
de elde edilmiştir. Çalışmada Model 3 olarak 
adlandırılan modelde; bağımlı değişken olan SKA 
9’daki (sanayi, yenilikçilik ve altyapı) değişkenliğin 
%93’ünün KİE boyutlarından; altyapı, beşeri 
sermaye ve araştırma, kurumlar, bilgi ve teknoloji 
çıktıları ile pazar gelişmişliği tarafından 
açıklanmakta olduğu belirlenmiştir. Oldukça yüksek 
bir R2 değerinin elde edildiği bu modelde,  KİE’nin 7 
boyutundan 5’i  modelde istatistik anlamlılık taşıyan 
değişkenler olarak ve pozitif katsayılar ile yer 
almaktadır. 

Ayrıca ileride yapılacak çalışmalarda, Endüstri 4.0 ile 
ülkelerin sürdürülebilir kalkınma düzeyleri 
arasındaki ilişkinin daha netleştirilmesi için, farklı 
değişkenler ile Yapısal Eşitlik Modeli, Kanonik 
Korelasyon Analizi, Çok Boyutlu Ölçekleme gibi daha 
ileri nicel yöntemler uygulanarak analizlerin 
yapılmasının literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
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Anahtar Kelimeler Öz 
Yatırım Projesi Değerlendirme, 
Demir Çelik Endüstrisi, Çok 
Kriterli Karar Verme, Bulanık 
AHS, VİKOR. 

İşletmeler açısından en uygun yatırım seçeneğinin belirlenmesi bir karar problemi olarak büyük 
önem taşımaktadır. Yatırım seçeneğinin belirlenmesi problemi çok sayıda değişken tarafından 
etkilendiği ve değerlendirmeye alınan kriterlerin hepsinin kendine özgü avantajlarının olduğu 
süreçte doğru kararlar vermek oldukça zor bir hal almaktadır. Özellikle en uygun yatırım 
seçeneğinin belirlenmesi gibi satın alma kararı gerektiren durumlar, işletmeler açısından oldukça 
önemli ve kritik kararlardır. Bu çalışmanın amacı, Demir Çelik Endüstrisinde faaliyet gösteren bir 
işletmede en uygun yatırım alternatifinin ortaya konmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda 
problem çözümü için; değerlendirme kriterlerinin ağırlıklandırılmasında Bulanık Analitik 
Hiyerarşi Süreci (BAHS) ve elde edilen ağırlıkların kullanılması ile en uygun yatırım alternatifinin 
belirlenmesinde VİKOR yöntemi kullanılmıştır. VİKOR yönteminin tercih edilme nedeni belirlenen 
ağırlıklar yardımıyla sıralama yapılarak uzlaşık çözüme ulaşmayı kolaylaştıran bir yöntem 
olmasıdır. Yöntem, birbirinden farklı kriterler ve alt kriterler altında alternatifleri sıralayarak en 
doğru alternatifin belirlenmesini sağlar. Çalışmanın son aşamasında ise BAHS destekli VİKOR 
çözümü ve duyarlılık analizi ile sonuçlardaki değişim yorumlanmıştır. Karar probleminin önerilen 
yöntemler ile çözümü sonrasında en uygun yatırım alternatifi tespit edilerek karar verici gruplara 
sunulmuştur. Mevcut çalışmaya paralel olarak gerçekleştirilen metot ve zaman etüdü BAHS 
destekli VİKOR çözümü ile elde edilen sonuçları destekler niteliktedir. Çalışma sonucu elde edilen 
çözüm karar vericiler tarafından uygun bulunarak projelendirme süreci başlatılmıştır. 

 
DETERMINING THE OPTIMUM INVESTMENT OPTION IN IRON AND STEEL INDUSTRY 

WITH FUZZY BASED MULTI CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES 
Keywords Abstract 
Investment Project Evaluation, 
Iron and Steel Industry, Multi 
Criteria Decision Making, Fuzzy 
AHP, VIKOR. 

Determining the most suitable investment option for businesses is of great importance as a 
decision problem. It is very difficult to decide where the problem of choosing the investment 
option is influenced by a large number of variables and all of the criteria considered have their 
own advantages. In particular, situations that require a purchase decision, such as determining 
the most appropriate investment option, are very important and critical decisions for businesses. 
The aim of this study is to provide the most suitable investment alternative in an enterprise 
operating in Iron and Steel Industry. For this purpose, in order to solve the problem, VİKOR 
method was used to determine the most suitable investment alternative by using Fuzzy Analytic 
Hierarchy Process (FAHP) and the obtained weights in weighting the evaluation criteria. The 
reason why VİKOR method is preferred is that it is a method that makes it easier to reach a 
solution by sorting with the help of determined weights. The method allows the determination of 
the most accurate alternative by sorting the alternatives under different criteria and sub-
criteria. In the last stage of the study, the changes in the results were interpreted by FAHP 
supported VİKOR solution and sensitivity analysis. After the solution of the decision problem with 
the proposed methods, the most suitable investment alternative was determined and presented 
to the decision-making groups. The method and time study performed in parallel with the 
present study support the results obtained. The solution obtained as a result of the study was 
deemed appropriate by the decision makers and the project design process was initiated. 
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1. Giriş 

Yatırım projesi, belirlenen hedefe ulaşmak adına 
kısıtlı kaynaklar ve kısıtlı süre zarfında belirli 
maliyetler altında uygun kaynaklar kullanarak, 
tamamlanması hedeflenen faaliyet ve işler 
bütünüdür. Firmaların yeni tesis kurmaları, kapasite 
artırımları, yeni ekipman satın alma kararları, 
optimum kaynak kullanım ihtiyaçları ve yeni 
teknolojileri proseslerine entegre etme çalışmaları 
yatırım projeleri dahilindedir. Yatırım projeleri, 
genel olarak fizibilite etüdü olarak da 
tanımlanabilmektedir. Fizibilite çalışmaları 
sayesinde, gerekli verilerin doğru şartlar altında 
tutarlı bir şekilde elde edildiği analizler sonucunda 
karar verme sürecinde sistemsel olarak etkinlik 
sağlanmaktadır (Kve Eren, 2017). Yatırım projeleri 
büyük ölçekli projelerdir. Firmalar yatırım 
projelerini gerçekleştirebilmek için kısıtlı 
kaynakları, işgücü kapasitelerini büyük ölçekli 
sermayelerini harcamaktadır. Proje seçiminde kısıtlı 
olan kaynakların doğru şekilde kullanılması 
projelerin sürdürülebilirliği açısından önem 
taşımaktadır (Karaman ve Çerçioğlu, 2015). 

Yatırım seçeneğinin belirlenmesi problemi çok 
sayıda değişken tarafından etkilendiği ve 
değerlendirmeye alınan kriterlerin hepsinin kendine 
özgü avantajlarının olduğu süreçte doğru kararlar 
vermek oldukça zor bir hal almaktadır. Karar 
sürecinde rol oynayan bütün kriterlerin bir arada 
incelenmesi ve analiz edilmesi gerekçesiyle çok 
kriterli karar verme yöntemleri ortaya çıkmıştır. 
Bilhassa en uygun yatırım seçeneğinin belirlenmesi 
gibi satın alma kararı gerektiren durumlar, 
işletmeler açısından son derece önem arz eden 
kararlardır. Bu kararlar çoğunlukla işletmeler 
tarafından sezgiye ya da deneyime dayalı biçimde 
karar sürecinde rol alan bütün kriterler göz önüne 
alınarak verilmeye çalışılır. Böylesi önemli bir 
süreçte sezgisel yaklaşıma kıyasla bilimsel bir 
yöntem kullanımı karar verme sürecinin doğruluğu 
bakımından çok daha yararlı olacaktır.  

Literatürde en uygun yatırım seçeneğinin 
değerlendirilmesinde çok kriterli karar verme 
yöntemlerini kullanan çok sayıda çalışmaya 
rastlanmaktadır. Yatırım projeleri seçim ve 
değerlendirilmesi (Macura, Boškovi´c, Bojovi´c ve 
Milenkovi´c, 2011; Macharis ve Bernardini, 2015), 
enerji yatırım alternatifleri ve yenilenebilir enerji 

projeleri değerlendirmesi (Büyüközkan ve Güleryüz, 
2017; Çelikbilek ve Tüysüz, 2016; Ertay, Kahraman 
ve Kaya, 2013; Maxim, 2014; Stojcetovic, Nikolic, 
Velinov ve Bogdanovic, 2016; Uysal, 2011; Yazdani-
Chamzini, Fouladgar, Zavadskas ve Moini, 2013) 
örnek olarak verilebilir. 

Bu çalışma kapsamında en uygun yatırım 
seçeneğinin belirlenmesini etkileyen kriterler 
arasında hem sayısal hem de insani yargıları 
barındıran sözel kriterin bulunması ve 
değerlendirilebilmesi adına çok kriterli karar verme 
yöntemlerinden BAHS ve VİKOR yaklaşımı 
kullanılmıştır. BAHS ve VİKOR yöntemi ile elde 
edilen sonuçlar duyarlılık analizi ile desteklenmiş 
sonuçlarda ortaya çıkabilecek değişimler 
araştırılmıştır. 

Mevcut çalışma ile BAHS ve VİKOR yöntemleri 
kullanılarak, Demir-Çelik Endüstrisinde bir gerçek 
hayat problemi olan yatırım projesi 
değerlendirilmesi gerçekleştirilmiş ve en iyi yatırım 
alternatifi belirlenmiştir. Böylelikle çalışma 
kapsamında kullanılan yöntemlerin farklı sektördeki 
karar problemlerine uygulanabilirliği ortaya 
konulmuştur.  Çalışma bu yönüyle mevcut literatüre 
katkı sağlayıcı özellik taşımaktadır. 

 

2. Metodoloji 

2.1 Bulanık AHS 

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), 1980 yıllarında 
Thomas L. Saaty tarafından geliştirilen bir ÇKKV 
yöntemidir. BAHS yöntemi, ilk olarak 1983 yılında 
Van Laarhoven ve Pedrycz tarafından önerilmiştir. 
Bilimsel literatür incelendiğinde birçok araştırmacı 
tarafından, çok kriterli ortamda bulanık kümeler 
teoremi ve hiyerarşik süreç yapısının birleştirildiği, 
böylelikle en uygun alternatifi belirlemeye veya 
seçenekleri sıralamaya yönelik çalışmaların ortaya 
konulduğu görülebilmektedir.  

Bu çalışma ile Chang (1996) tarafından önerilen 
BAHS Mertebe Analizi Yöntemi işlem adımları 
detaylı biçimde aktarılarak, en uygun yatırım 
seçeneğinin belirlenmesi problemine 
uygulanacaktır. Tablo 1’de gösterilen bulanık önem 
dereceleri ikili karşılaştırmalarda kullanılmaktadır. 
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Tablo 1  

Önem Derecelerine Ait Dilsel Değişkenler ve Bunlara Karşılık Gelen Bulanık Üçgen Sayılar (Chang, 1996) 
Sözel Önem Bulanık Ölçek Karşılık Ölçek 

Eşit Önem (1,1,1) (1/1,1/1,1/1) 

 (1,2,3) (1/3,1/2,1) 

Biraz daha fazla önemli (2,3,4) (1/4,1/3,1/2) 

 (3,4,5) (1/5,1/4,1/3) 

Kuvvetli derecede önemli (4,5,6) (1/6,1/5,1/4) 

 (5,6,7) (1/7,1/6,1/5) 

Çok kuvvetli derecede önemli (6,7,8) (1/8,1/7,1/6) 

 (7,8,9) (1/9,1/8,1/7) 

Tamamıyla önemli (8,9,9) (1/9,1/9,1/8) 

 
Üçgensel bulanık bir sayının üyelik derecesi 
değerlerine göre lineer ifadesi aşağıda yer 
almaktadır. 

  )1(

.

,

,

l,<x

0

)/()(

)/()(

0

~
/

ux

uxm

mxl

muxu

lmlx
Mx
























x = {x1 , x2 , K, xn }, ölçüt kümesi, U = {u1, u2, K, un } 

ise bir amaç kümesi olmak üzere, Chang tarafından 

önerilen BAHS yöntemine göre, her bir ölçüt her bir 

hedef için ele alınır ve mertebe analizi yapılır. Bu sayede 

her bir ölçüt için m adet mertebe analiz değerlerine 

ulaşılır. Bu değerler aşağıdaki gibidir. 

 

 

𝑀𝑔𝑖,
1 𝑀𝑔𝑖 ,

2 … . ,𝑀𝑔𝑖  
𝑚       𝑖 = 1,2, … , 𝑛                                                                                                                                                      (2)                                                                                  

 

Chang’in mertebe analizi aşağıdaki formüllerde 

verildiği gibi detaylandırılabilir: 

Adım 1: i ölçütüne göre bulanık sentetik mertebe değeri 

şu şekilde formüle edilir. 

𝑆İ =∑𝑀𝑔𝑖
𝑗

𝑚

𝑗=1

⊗ [∑∑𝑀𝑔𝑖
𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

]

−1

                                                                                                                                                        (3) 

m mertebe analiz değerine formül (4)’de yer alan 

bulanık toplama işlemi uygulanarak  ∑ 𝑀𝑔𝑖
𝑗

𝑚

𝑗=1
 değeri 

elde edilir. 

∑𝑀𝑔𝑖
𝑗
= (∑𝑙𝑗,

𝑚

𝑗=1

∑𝑚𝑗,

𝑚

𝑗=1

∑𝑢𝑗

𝑚

𝑗=1

)

𝑚

𝑗=1

                                                                                                                                                      (4) 

∑∑𝑀𝑔𝑖
𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

= (∑𝑙𝑖,

𝑛

𝑖=1

∑𝑚𝑖,

𝑛

𝑖=1

∑𝑢𝑖

𝑛

𝑖=1

)                                                                                                                                                (5) 
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Sonraki aşamada formül (5)’deki vektörün tersi bulunur. 

[∑ ∑ 𝑀𝑔𝑖
𝑗𝑚

𝐽=1
𝑛
𝑖=1 ]

−1
= (

1

∑ 𝑢𝑖
𝑛
𝑖=1

,
1

∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1

,
1

∑ 𝑙𝑖
𝑛
𝑖=1

)                                                                                                                                   (6) 

 

Adım 2:    𝑀2 = (𝑙2,𝑚2,𝑢2) ≥ 𝑀1 = (𝑙1,𝑚1,𝑢1) ’nin 

olabilirlik derecesi  

 

𝑉(𝑀2 ≥ 𝑀1) = 𝑠𝑢𝑝⌊𝑚𝑖𝑛𝜇𝑀1(𝑥), 𝜇𝑀2(𝑦)⌋                                                                                                                                       (7) 

 

şekilde tanımlanır. 𝑀1 𝑣𝑒 𝑀2 üçgensel konveks bulanık 

sayılar olmak üzere, 

𝑉(𝑀2 ≥ 𝑀1) = ℎ𝑔𝑡(𝑀1 ∩ 𝑀2) = 𝜇𝑀2(𝑑)

{
 

 
              1,                          𝑒𝑔𝑒𝑟 𝑚2 ≥ 𝑚1

           0,                          𝑒𝑔𝑒𝑟 𝑙1 ≥ 𝑢2
𝑙1 − 𝑢2

(𝑚2 − 𝑢2) − (𝑚1 − 𝑙1)
        𝑑𝑖𝑔𝑒𝑟

}
 

 
                                                        (8) 

 

ifadesi elde edilir. 𝑉(𝑀2 ≥ 𝑀1)’i, arasında Şekil 1.’de 

görüldüğü gibi üyelik fonksiyonlarının maksimum 

kesişim noktası D’nin ordinatı yani üyelik fonksiyonu 

değeridir. 

 

Şekil 1. 𝑀1 ve 𝑀2 Arasındaki En Yüksek Kesişim Noktası (Chang, 1996) 

 

𝑀1 ve 𝑀2’yi karşılaştırabilmek adına 𝑉(𝑀2 ≥ 𝑀1) ve 

𝑉(𝑀1 ≥ 𝑀2) değerlerinin her ikisine de ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Adım 3: 𝑘 tane konveks bulanık sayıda 𝑀𝑖(𝑖 =
1, 2, … , 𝑘) bir konveks bulanık sayının  büyük olmasının 

olabilirlik derecesi şu şekilde tanımlanır.  

 

= 𝑉(𝑀 ≥ 𝑀1, 𝑀2, . . , 𝑀𝑘) 

= 𝑉[(𝑀 ≥ 𝑀1)𝑣𝑒 (𝑀 ≥ 𝑀2) 𝑣𝑒 … . 𝑣𝑒 (𝑀 ≥ 𝑀𝑘)]                                                                                                                       (9) 

= 𝑚𝑖𝑛𝑉(𝑀 ≥ 𝑀İ), İ = 1,2, … , 𝑘 

 𝑑′(𝐴𝑖) = 𝑚𝑖𝑛𝑉(𝑆İ > 𝑆𝑘),                                                                                                                                                                 (10)                  

olduğunu düşünelim, 𝑘 = 1, 2, … , 𝑛; 𝑘 ≠ 𝑖 için ağırlık 

vektörü formül (11)’deki gibidir.  
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𝑊′ = (𝑑′(𝐴1), 𝑑
′(𝐴2), 𝑑

′(𝐴𝑛))
𝑇
                                                                                                                                                      (11)                          

Burada 𝐴1 (𝑖 = 1,2, … , 𝑛) 𝑛 sayısı kadardır.  

Adım 4: Formül (12)’de normalize edilmiş kriter 

ağırlıkları yer almaktadır. Formüldeki 𝑊, bulanık bir 

sayı değildir.  

𝑊′ = (𝑑′(𝐴1), 𝑑
′(𝐴2), 𝑑

′(𝐴𝑛))
𝑇
                                                                                                                                                      (12) 

 

2.2 VİKOR Yöntemi 

VİKOR, biribiri ile çelişkili olabilen kriterler için 

öngörülen ağırlık değerleri altında uzlaşık alternatif 

sıralaması oluşturmayı ve sıralama yardımıyla uzlaşık 

çözüme ulaşmayı sağlayan bir çok kriterli karar verme 

yöntemdir. VİKOR yönteminin esası ideal çözüme 

yakınlığa dayanmaktadır. Opricovic ve Tzeng, 2004 

yılındaki çalışmaları ile ilk kez VİKOR yöntemini  

literatüre tanıtarak, karmaşık sistemlerin çok kriterli 

optimizasyonu için önermişlerdir.  

Karar problemi için mümkün olan alternatifler A1, A2, 

…, Ak,…., Am olarak sembolize edilmekte ve çözüm 

doğrultusunda değerlendirilen kriterler j= 1, 2, ….., n 

olmak üzere,  Ak alternatifinin tatmin düzeyi fjk ve j. 

kriterin ağırlığı ise wj olarak ifade edilmektedir. Formül 

(13)’de VİKOR yönteminin temelini oluşturan Lp ölçütü 

yer almaktadır. 

     )13(...,,2,1;1/

/1

1

** mkpffffwL

p
n

j

p

jjjkjj

p

k 








 




Formül (14) deki wj değeri uzman kişiler tarafından 

belirlenebileceği gibi kriter ağırlıklarının 

hesaplanmasına imkan tanıyan herhangi bir çok kriterli 

karar verme yöntemi ile de hesaplanabilmektedir. Bu 

noktada ağırlık toplamlarının 1’e eşit olması 

gerekmektedir.  

VİKOR yönteminde 1p

kL  (Sk) ve p

kL (Qk) 

notasyonları sıralama ölçütlerini formüle etmek 

amacıyla kullanılmaktadır.   

     )14(/
1

**1 


 
n

j

jjjkjj

p

kk ffffwLS

                                               

     )15(,,2,1/max ** njffffLQ jjjkj
j

p

kk  

                                 

VİKOR yöntemi uygulama adımları aşağıda açıklandığı 

gibidir (Opricovic ve Tzeng, 2004): 

1.Adım: Her bir kriter bakımından en iyi (fj*) ve en kötü 

(fj
-) değerler belirlenir. Kriter i’nin fayda yönünde bir 

kriter olması durumu için; 

 

)16(,,2,1minmax* njffff jk
k

jjk
k

j  
                                                                                                    

2.Adım: Ortalama grup faydasında formül (14) ve 

maksimal pişmanlık değeri hesaplanırken formül 

(15)’den yararlanılmaktadır. 

 3.Adım: İndeks değerlerinin hesaplanmasında aşağıda 

yer almakta olan formül (17) kullanılmaktadır.   

 

)17(,,2,1)(/))(1()(/)( **** mkQQQQvSSSSvR kkk                                                   
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Burada, 

k
k

k
k

k
k

k
k

QQQQSSSS maxminmaxmin **   ; 

“v” değeri maksimum grup faydasını açıklayan strateji 

ağırlığını belirtirken, (1-v) karşıt görüşe ait minimum 

pişmanlık ağırlığını sembolize eder. 

4.Adım: Sk, Qk ve Rk değerleri küçükten büyüğe doğru 

sıralanarak alternatiflerin birbiri içindeki sıralaması 

yapılır. 

5.Adım: 
'A alternatifini uzlaşık çözüm olarak 

önerebilmek için Q (minimum) değeri dikkate alınarak 

gerçekleştirilen sıralama ile aşağıdaki koşulların 

sağlanıyor olması gerekmektedir.  

Koşul1 kabul edilebilir avantaj, 

DRARAR  )()( '"  

)1/(1  JDR ; j alternatif sayısını ifade etmektedir. 

Burada 
'A , R değerleri dikkate alınarak gerçekleştirilen 

sıralamaya göre 1., 
''A  ise 2. sırada yer alan alternatifi 

ifade eder.   

Koşul 2 karar vermede kabul edilebilir istikrar, 

S ve / veya Q bakımından incelenen
'A  alternatifi 

sıralamada yer alan en iyi alternatif olmalıdır. Uzlaşık 

çözümün karar verme sürecinde istikrarlı kabul 

edilebilmesi adına bu koşullar sağlanmalıdır. Yukarıda 

açıklanan bu iki koşuldan biri sağlanmadığı durumlarda 

uzlaşık çözüm kümesi için: 

- Koşul 2’nin sağlanmaması durumunda 
'A  ve 

''A
alternatifleri, 

- Koşul 1’in sağlanmaması durumunda ise 
MAAA ,,, "'  alternatifleri ve değeri maksimum 

M için 

- DRARAR M  )()( '
 belirlenir (bu alternatiflerin 

pozisyonları arasında bir yakınlık bulunmaktadır).  

Opricovic ve Tzeng (2007)’e göre, R değerlerine göre 

gerçekleştirilen sıralamada en iyi alternatif, minimum R 

değerine sahip olan alternatiflerden biri olarak 

tanımlanır (Göktürk, Eryılmaz, Yörür ve Yuluğkural, 

2011; Kayahan Karakul ve Özaydın, 2019). 

 

3. Demir Çelik Sektöründe En Uygun Yatırım 

Seçeneğinin Belirlenmesi  

Bu çalışma, Demir Çelik sektöründe faaliyet gösteren 

bir işletmede Sevkiyat ve Yükleme biriminde yükleme 

sürecinde meydana gelen darboğazı ortadan kaldırmak 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. İşletme tarafından bu 

süreç için üç farklı çözüm alternatifi önerilmiştir. Bu 

alternatifler sırasıyla; yeni vinç alımı, mevcut vinçlere 

yeni magnet alımı ile kapasite artırımı ve mevcut 

durumun korunması şeklindedir. 

Çalışmada iki aşamalı bir çözüm süreci önerilmiştir. 

Birinci aşamada yatırım alternatiflerinin 

değerlendirilmesi doğrultusunda dikkate alınacak 

kriterlerin belirlenmesi ve bu kriterlerin 

ağırlıklandırılması işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın bu aşamasında BAHS yöntemi kullanılarak 

kriter ağırlıkları hesaplanmış ve bu ağırlıkları dikkate 

alan alternatif değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın ikinci aşamasında ise hesaplanan kriter 

ağırlıklarının VİKOR yönteminde kullanımı ile çözüm 

alternatiflerinin ikinci bir yöntem ile değerlendirilmesi 

sağlanmıştır. Böylece problem çözümüne yönelik en 

uygun alternatif tespit edilmiş, yöntemsel farklılıkların 

sonuç üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. 

 

3.1 En Uygun Yatırım Seçeneğinin Belirlenmesinde 

Kullanılan Kriterler 

Bu çalışmada en uygun yatırım seçeneğinin ortaya 

konmasında teslimat, esneklik, yenilikçilik, maliyet, 

ergonomi ve vinç sıklığı ana kriterler olarak 

belirlenmiştir. Bu kriterlerden ilk dördü yatırım projeleri 

değerlendirme literatüründe yaygın olarak yer almakta 

olan kriterlerden seçilmiştir. Vinç sıklığı ve ergonomi 

ise mevcut probleme özgü kriterlerdir. Çalışma 

kapsamında dikkate alınan tüm kriter ve alt kriterler 

Tablo 2’de açıklanmaktadır. 
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Tablo 2  

Yatırım Değerlendirme Problemi Seçim Kriterleri  

Ana 

Kriter 

Alt 

Kriter 
Açıklama 

Vinç 

Sıklığı 

V1 Vincin tek seferdeki taşıma kapasitesi 

V2 Vincin ortalama malzeme taşıma süresi 

Teslimat T1 Müşterinin satın aldığı ürünleri teslim etmek 

 T2 Tedarikçinin sağladığı ürünü hızlı teslim etmesi 

Ergonomi E1 Stoklardaki istif devrilme riskinin ortadan kaldırılması 

 E2 Vinç operatörlerinin daha rahat çalışması 

 E3 Meslek hastalıklarının önüne geçilmesi 

Maliyet M1 Satın alma maliyeti 

 M2 İşletme maliyeti 

 M3 İş gücü maliyeti 

Esneklik Esn1 Firmanın acil mal taleplerini kolaylıkla karşılaması 

 Esn2 Tedarikçinin müşterinin istediği ürünü kolaylıkla vermesi 

Yenilikçilik Y1 Firmanın yeni ürün/proses tanımlayabilme yeteneği  

 Y2 Firmanın yeniliklere açık olması 

 

3.2 BAHS İle Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi 

Bu aşamada mevcut durum, yeni magnet alımı ve yeni 

bir vinç alınması alternatif çözümlerini değerlendirmek  

üzere dikkate alınan kriterler uzman görüşlerinden 

faydalanılarak BAHS yöntemi ile ağırlıklandırılmıştır. 

Probleme ait hiyerarşik yapı Şekil 2’de görülmektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Probleme Ait Hiyerarşik Yapı 

 

Karar probleminde yer alan değerlendirme kriterlerinin 

göreceli ağırlıklarının tespit edilmesi amacıyla uzman 

görüşleri doğrultusunda elde edilen bulanık ikili 

karşılaştırma matrisi Tablo 3’te verilmiştir. Çalışma 

kapsamında görüşüne başvurulan uzmanlar, Sevkiyat, 

Yükleme, Üretim Planlama ve Sistem Geliştirme, 

Çelikhane Makine Bakım birim yöneticileri ve 

mühendislerinden oluşan 24 kişilik bir ekiptir. Uzman 

görüşlerinin alınması amacıyla 1- 9 likert ölçeğini  

kullanan bir anket düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen 

anket sonuçları incelendiğinde uzman görüşleri arasında 

dikkat çekici fikir ayrılıklarının olmadığı görülmüştür. 

Her bir uzman görüşü ayrı ayrı alındıktan sonra 

geometrik ortalama kullanılarak görüşlerin 

birleştirilmesi sağlanmıştır. Geometrik ortalama 

sonucunda elde edilen değerler en yakın tamsayıya 

yuvarlatılarak kullanılmıştır.   

 
 

 

Yatırım Değerlendirme Kriterleri 

Yenilikçilik 

Y1 

Y2 

 

Vinç Sıklığı  

V1 

V2 

 

Maliyet 

M1 

M2 

M3 

 

Esneklik 

Esn1 

Esn2 

 

Teslimat 

T1 

T2 

 

Ergonomi 

E1 

E2 

E3 
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Tablo 3  

Değerlendirme Kriterleri Bulanık İkili Karşılaştırma Matrisi  

  Vinç Sıklığı Teslimat Ergonomi Maliyet Esneklik Yenilikçilik 

Vinç Sıklığı (1,1,1) (1/7,1/6,1/5) (3,4,5) (1/6,1/5,1/4) (1/4,1/3,1/2) (1,1,1) 

Teslimat (5,6,7) (1,1,1) (7,8,9) (1,2,3) (2,3,4) (4,5,6) 

Ergonomi (1/5,1/4,1/3) (1/9,1/8,1/7) (1,1,1) (1/8,1/7,1/6) (1/6,1/5,1/4) (1/5,1/4,1/3) 

Maliyet (4,5,6) (1/3,1/2,1/1) (6,7,8) (1,1,1) (4,5,6) (5,6,7) 

Esneklik (2,3,4) (1/4,1/3,1/2) (4,5,6) (1/6,1/5,1/4) (1,1,1) (2,3,4) 

Yenilikçilik (1,1,1) (1/6,1/5,1/4) (3,4,5) (1/7,1/6,1/5) (1/4,1/3,1/2) (1,1,1) 

Tablo 3’de verilen bulanık ikili karılaştırma matrisi 

kullanılarak gerçekleştirilen işlemler sonucunda BAHS  

 

sürecinden elde edilen kriter ve alt kriter ağırlıkları 

aşağıda görüldüğü gibidir. 

 

Tablo 4  

Tüm Kriter ve Alt Kriter Ağırlıkları 

 

Her bir alt kriter için nihai ağırlıkların elde edilmesinden 

sonra tüm alt kriterler açısından alternatif 

karşılaştırmaları gerçekleştirilmiştir. V1 alt kriterine 

göre alternatiflerin bulanık ikili karşılaştırma matrisi 

Tablo 5’te örnek olarak verilmiştir.  

 

 

Tablo 5 

V1 Alt Kriterine Göre Alternatiflerin Bulanık İkili Karşılaştırma Matrisi  

 V1 

  Yeni Vinç Magnet  Mevcut Durum 

Yeni Vinç (1,1,1) (1,1,1) (4,5,6) 

Magnet Alımı (1,1,1) (1,1,1) (4,5,6) 

Mevcut Durum (1/6,1/5,1/4) (1/6,1/5,1/4) (1,1,1) 

       WV1=(0,454 0,454 0,093) 

 

Her bir kriter ve alt kriterler dikkate alınarak bulanık 

sayılar ile gerçekleştirilen işlemler sonrasında elde 

edilen alt öncelik ağırlık değerleri Tablo 6 –Tablo 11’de 

görüldüğü gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vinç Sıklığı Teslimat Ergonomi Maliyet Esneklik Yenilikçilik 

0,07 0,36 0,03 0,32 0,14 0,07 

 V1  V2   T1   T2   E1   E2   E3  M1  M2  M3 Esn1 Esn2  Y1  Y2 

 0,64 0,36 0,50 0,50 0,51 0,15 0,35 0,60 0,26 0,15 0,64 0,36 0,36 0,64 

Nihai 

Ağırlık 
0,045 0,025 0,180 0,180 0,015 0,004 0,010 0,191 0,083 0,047 0,089 0,051 0,025 0,045 
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Tablo 6 

Vinç Sıklığı Kriteri Alt Öncelik Ağırlık Değerleri 

  V1 

0,64 

V2 

0,36 
Alt Önc. Ağ. 

Ağırlık 

Seçenekler   

Yeni Vinç 0,454 0,424 0,443 

Magnet Alımı 0,454 0,424 0,443 

Mevcut Durum 0,093 0,151 0,114 

 

Tablo 7 

Teslimat Kriteri Alt Öncelik Ağırlık Değerleri 

  T1 

0,50 

T2 

0,50 
Alt Önc. Ağ. 

Ağırlık 

Seçenekler   

Yeni Vinç 0,333 0,443 0,388 

Magnet Alımı 0,333 0,443 0,388 

Mevcut Durum 0,333 0,115 0,224 

 

 

Tablo 8 

Ergonomi Kriteri Alt Öncelik Ağırlık Değerleri 

  E1 

0,51 

E2 

0,15 

E3 

0,35 
Alt Önc. Ağ. 

Ağırlık 

Seçenekler     

Yeni Vinç 0,424 0,434 0,455 0,436 

Magnet Alımı 0,424 0,434 0,455 0,436 

Mevcut Durum 0,151 0,132 0,455 0,254 

 

 

Tablo 9 

Maliyet Kriteri Alt Öncelik Ağırlık Değerleri 

 M1 

0,60 

M2 

0,26 

M3 

0,15 
Alt Önc. Ağ. 

Ağırlık 

Seçenekler     

Yeni Vinç 0,062 0,067 0,067 0,064 

Magnet Alımı 0,372 0,466 0,466 0,410 

Mevcut Durum 0,567 0,466 0,466 0,526 

 

 

Tablo 10 

Esneklik Kriteri Alt Öncelik Ağırlık Değerleri 

  

Ağırlık 

Esn1 

0,64 

Esn2 

0,36 
Alt Önc. Ağ. 

Seçenekler   

Yeni Vinç 0,424 0,424 0,424 

Magnet Alımı 0,424 0,424 0,424 

Mevcut Durum 0,151 0,151 0,151 
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Tablo 11 

Yenilikçilik Kriteri Alt Öncelik Ağırlık Değerleri 

  Y1 

0,36 

Y2 

0,64 
Alt Önc. Ağ. 

Ağırlık 

Seçenekler   

Yeni Vinç 0,553 0,424 0,471 

Magnet Alımı 0,296 0,424 0,388 

Mevcut Durum 0,151 0,151 0,151 

 

Tüm kriter ve alt kriterler için gerçekleştirilen işlemler 

sonrasında alternatiflere ait öncelik ağırlık değerleri 

Tablo 12’deki gibi elde edilmiştir.  

 
Tablo 12 

BAHS Çözümü ile Elde Edilen Alternatif Ağırlıkları 

Tablo 12 incelendiğinde, magnet alımı alternatif 

çözümünün 0,40 ağırlık değeri ile en iyi alternatif olarak 

tespit edildiği görülmüştür. 

 

3.3 VİKOR Yöntemi ile En Uygun Yatırım 

Seçeneğinin Belirlenmesi 

Çalışmanın bu aşamasında BAHS yöntemi ile elde 

edilen kriter ağırlıkları kullanılarak en uygun yatırım 

alternatifinin belirlenmesi amacıyla VİKOR çözümü 

gerçekleştirilmektedir. Çalışma kapsamında 

değerlendirilen yatırım alternatifleri yeni vinç ve 

magnet alımıdır. Mevcut durumun korunması da üçüncü 

seçenek olarak değerlendirilmiştir. Her bir alternatifin 

açıklaması aşağıda görüldüğü gibidir. 

Yeni Vinç Alımı: Gelen müşteri taleplerine esnek bir 

şekilde cevap verebilmek adına ve aynı zamanda 

gelecekteki büyüme hedefleri doğrultusunda 

ilerleyebilmek için yeni vinç alınması durumu. 

Magnet Alımı: Yükleme holünde bulunan dört adet 

vincin kapasitesinin arttırılması için vinçlerde kullanılan 

magnetlerin yerine taşıma kapasitesi daha fazla olan 

yeni magnetlerin alınması durumu. 

Mevcut Durum: Yükleme holünde bulunan dört adet 

Demag marka vinç ile çalışılmaya devam edilmesi 

durumu. 

Karar probleminin çözümünde VİKOR yönteminin 

uygulanabilmesi için öncelikle tüm kriterler açısından 

her bir alternatifin aldığı değerleri gösteren karar 

matrisinin oluşturulması gerekmektedir. Bu amaç 

doğrultusunda BAHS yöntemi kullanılarak her bir 

alternatifin tüm alt kriterler açısından değerlendirilmesi 

sağlanmıştır. Her bir alt kriter açısından alternatiflerin 

değerlendirildiği bulanık çözümün durulaştırılması 

sonucu elde edilen karar matrisi Tablo 13’te yer 

almaktadır. 

 

Tablo 13 

Durulaştırılmış Normalize Karar Matrisi  

  V1 V2 T1 T2 E1 E2 E3 M1 M2 M3 Esn1 Esn2 Y1 Y2 

Yeni Vinç 0,64 0,16 0,33 0,26 0,31 0,52 0,33 0,72 0,59 0,59 0,17 0,24 0,72 0,63 

Magnet  0,23 0,68 0,33 0,63 0,61 0,32 0,33 0,22 0,21 0,21 0,72 0,61 0,17 0,26 

Mevcut Durum 0,13 0,15 0,33 0,11 0,08 0,16 0,33 0,06 0,21 0,21 0,11 0,15 0,11 0,11 

 

 

 

  

Vinç Sıklığı 

0,07 

Teslimat 

0,36 

Ergonomi 

0,03 

Maliyet 

0,32 

Esneklik 

0,14 

Yenilikçilik 

      0,07 

Öncelik 

Ağırlığı 

Yeni Vinç 0,443 0,398 0,446 0,064 0,424 0,471 0,30 

Magnet Alımı 0,443 0,398 0,446 0,410 0,424 0,388 0,40 

Mevcut Durum 0,114 0,224 0,254 0,536 0,152 0,151 0,30 
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Tablo 13’te yer alan karar matrisi verileri firmada 

çalışan yönetici, mühendis ve operatörlerden oluşan 

karar verici grup tarafından anket yöntemi uygulanarak 

elde edilmiştir. 

VİKOR yönteminin uygulanmasında 1. Adım Tablo 

13’teki verilerin kullanımı ile her bir değerlendirme 

kriteri bakımından en iyi ve en kötü değerlerin 

belirlenmesidir. Tespit edilen en iyi ve en kötü değerler 

Tablo 14’te verilmektedir. 

 

 

Tablo 14  

Her Kriter için En İyi (fj*)ve En Kötü (fj-) Değerler 

 

VİKOR yönteminin adımlarından ikincisi, her bir 

seçenek için en çok pişmanlığın (Q) ve ortalama grup 

faydasının (S) hesaplanmasıdır. Bu değerlerin 

hesaplanmasında verilen formüllerden (14) ve (15) 

yararlanılmıştır.                                                 

3.Adım her bir seçenek için indeks değerleri 

hesaplanmasıdır. 3. Adımın uygulanırken Formül 

(17)’den faydalanılmaktadır. Karar vericinin risk 

düzeylerindeki değişimin seçim sonucu üzerindeki 

etkisini görebilmek için, formül (17)’de maksimum grup 

faydasını sağlayan “v” değeri sırasıyla 0, 0.25, 0.5, 0.75 

ve 1 değerleri olarak değiştirilmiş ve böylece beş farklı 

R değeri bulunmuştur. “v” değerleri değiştikçe elde 

edilen Rk değerlerine göre alternatiflerin sıralanmasında 

da değişiklik oluşması olasıdır. Farklı karar 

ortamlarında doğru karar verebilmek için “v” 

değerlerinin çözüm sonuçları üzerindeki etkisinin 

araştırılması önem arz etmektedir. Hesaplama 

sonucunda ulaşılan değerler Tablo 15’te görülmektedir. 

 

Tablo 15  

Yatırım Alternatifleri İçin Sk, Qk ve Farklı “v” Değerleri İçin Rk Değerleri   

   (v= 0) (v= 0.25) (v= 0.5) (v= 0.75) (v= 1) 

 Sk Qk Rk Rk Rk Rk Rk 

Yeni Vinç 0,581 0,193 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Magnet 0,165 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Mevcut Durum 0,458 0,182 0,922 0,867 0,813 0,758 0,704 

                                                                                     

4.Adım aşamasında her bir alternatif için hesaplanmış 

olan Sk, Qk ve farklı Rk değerleri küçükten büyüğe doğru 

sıralanarak uzlaşık çözüm değerlendirmesinde 

kullanılacak sıralama listelenmiştir. Sıralama sonuçları 

Tablo 16’da görüldüğü gibidir. Sıralama sonuçları 

incelendiğinde karar vericinin maksimum grup faydası 

etkisini farklı seviyelerde ele alması durumunda da 

sıralamanın değişmediği görülmüştür.  

 

 

Tablo 16  

Sk, Qk ve Farklı Rk Değerleri Küçükten Büyüğe Doğru Sıralanışı 

Sk değerine göre sıralama Magnet < Mevcut Durum < Yeni Vinç 

Qk değerine göre sıralama Magnet < Mevcut Durum < Yeni Vinç 

Rk değerine göre sıralama (v=0) Magnet < Mevcut Durum < Yeni Vinç 

Rk değerine göre sıralama (v=0.25) Magnet < Mevcut Durum < Yeni Vinç 

Rk değerine göre sıralama (v=0.50) Magnet < Mevcut Durum < Yeni Vinç 

Rk değerine göre sıralama (v=0.75) Magnet < Mevcut Durum < Yeni Vinç 

Rk değerine göre sıralama (v=1) Magnet < Mevcut Durum < Yeni Vinç 

   V1 V2 T1 T2 E1 E2 E3 M1 M2 M3 Esn1 Esn2 Y1 Y2 

fi*  0,64 0,15 0,33 0,63 0,61 0,52 0,33 0,06 0,21 0,21 0,72 0,61 0,72 0,63 

fi-  0,13 0,68 0,33 0,11 0,08 0,16 0,33 0,72 0,59 0,59 0,11 0,15 0,11 0,11 
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5. Adımda uzlaşık çözüm için önerilen alternatif 

sıralaması değerlendirilmektedir. Yöntem tarafından 

önerilen uzlaşık çözümün kabul edilebilir olması için iki 

ayrı koşulun sağlanması gerekmektedir.  

Koşul 1 Değerlendirme 

Kabul Edilebilir Avantaj 

𝑅(𝐴′′) − 𝑅(𝐴′) ≥ 𝐷𝑅 

𝐴′′: 𝑅𝑚𝑖𝑛 'e göre sıralanan 2. Alternatif 

𝐴′: 𝑅𝑚𝑖𝑛 'e göre sıralanan 1. alternatif 

𝐷𝑅 Aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 

)1/(1  JDR   𝐽:Alternatif Sayısı 

𝐷𝑅 = 0,5  

𝑅(𝑀𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡) − 𝑅(𝑀𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡) ≥ 0,5 

𝑉 = 0, 0,25, 0,50, 0,75, 1 Durumları için, tüm 

seçenekler Koşul 1’i sağlamaktadır.  

Magnet alımı mevcut durumun korunmasına göre kabul 

edilebilir avantajı olan seçenek olması ile birlikte 

magnet alımı mevcut durum ile yer değiştirilemez 

öneme sahiptir. 

Koşul 2 Değerlendirme 

Karar Vermede Kabul Edilebilir İstikrar 

𝐴′  𝑆 𝑣𝑒/𝑣𝑒𝑦𝑎  𝑅 değerine göre alternatiflerin en 

iyisidir. 

En iyi 𝑅 değerine sahip Magnet seçeneği, 𝑆 değeri 

açısından da en iyi skora sahip olduğundan Koşul 2 

sağlanmıştır. Dolayısıyla, tüm farklı maksimum grup 

faydası değerleri dikkate alındığında işletme açısından 

en iyi karar magnet alınması alternatifini tercih etmek 

olacaktır. 

 

4. Sonuç ve Değerlendirmeler  

Bu çalışmada en uygun yatırım seçeneğinin belirlenmesi 

için bulanık mantığa dayanan bir yöntem uygulanmıştır. 

Yatırım seçeneklerinin belirlenmesi ile ilgili mevcut 

bilgiler genellikle spesifik, belirsizlik arz eden ve 

değişken yapıdadır. Bahsi geçen belirsizlikleri ve 

değişkenlik arz eden durumları mümkün olduğunca 

düşük seviyeye indirmek, karar verme aşamasında 

bulanık mantık destekli yaklaşımlar kullanılarak 

mümkün olabilmektedir. Benzer özellikler gösteren bu 

çalışmada da en uygun yatırım seçeneğinin 

belirlenmesinde BAHS ve VİKOR yöntemi birlikte 

kullanılmıştır. Yatırım seçenekleri arasında bir 

değerlendirme yapılırken çok sayıda çelişen kriterler 

dikkate alınabilmektedir. Bu kriterlere göre yatırım 

seçeneklerinin sayısal değerler ile tanımlanması yerine 

eşit önem, biraz kuvvetli, kuvvetli, çok kuvvetli, 

tamamıyla önemli gibi sözel değişkenler kullanılmıştır. 

Böylece yatırım seçeneklerinin değerlendirilmesi birbiri 

arasında daha kolay ve daha doğru sonuçlara olanak 

sağlamıştır. 

Üzerinde çalışılan karar probleminde, öncelikle vinç 

sıklığı, teslimat ergonomi, maliyet, esneklik ve 

yenilikçilik olarak tespit edilen 6 ana kriter ve bunlara 

bağlı 14 alt kriter ile AHS modeli tanımlanmıştır. BAHS 

yöntemi ile ana kriter ve alt kriter ağırlıkları 

belirlenmiştir. Böylelikle VİKOR çözümünde 

kullanılacak 14 kriterin ağırlıkları hesaplanmıştır. 

Yapılan değerlendirme sonucunda “firmanın acil mal 

taleplerini kolaylıkla karşılaması” alt kriteri 0,089 ile en 

yüksek ağırlık değerini alırken, 0,004 değeri ile “vinç 

operatörlerinin daha rahat çalışması” alt kriteri en düşük 

ağırlık değerine sahiptir. Çalışmada farklı “v” değerleri 

dikkate alınarak 5 farklı çözüm ortaya konmuştur. v 

değerinin aldığı tüm farklı değerler için magnet alımı 

belirlenen kriterler ve ağırlıkları doğrultusunda en 

uygun yatırım seçeneği olarak önerilmektedir.  

Çalışma kapsamında öncelikle BAHS yöntemi 

kullanılarak alternatif çözümlerin değerlendirilmesi 

sağlanmıştır. BAHS yöntemi kullanılarak elde edilen 

çözüm sonuçlarına göre Magnet alımı 0,40 ağırlık 

değeri ile en iyi alternatif olarak seçilmiştir.  

VİKOR yöntemi ile gerçekleştirilen çözümde Koşul 1 

açısından incelme yapıldığında; magnet alımı ile mevcut 

durumunun korunması alternatifleri arasında anlamlı bir 

fark bulunmaktadır. Magnet alımı mevcut durumun 

korunmasına göre kabul edilebilir avantajı olan 

seçenektir. Magnet alımı mevcut durum ile yer 

değiştirilemez öneme sahiptir. 

Koşul 2 açısından yapılan incelemede ise, en iyi R 

değerine sahip Magnet alımı alternatifi, S değerinde de 

en iyi skoru elde etmiş olduğu için koşul 2 sağlanmıştır. 

Dolayısıyla işletme için en uygun yatırım seçeneği 

magnet alımı alternatifine yatırım yapmaktır. 

Her iki yöntem ile elde edilen çözüm sonuçları 

incelendiğinde BAHS ve VİKOR yöntemlerine ait 

sonuçların birbirini destekler nitelikte olduğu 

görülmektedir. BAHS çözümüne göre magnet alımı 

alternatifi 0,40 ağırlık değeri ile birinci sırada yer alırken 

diğer iki alternatifin 0,30 değeri ile eşit öneme sahip 

olduğu görülmüştür. VİKOR çözümünde ise magnet 

alımı alternatifi ilk sırada yer alırken mevcut durum ve 

yeni vinç alımı alternatifleri sırası ile ikinci ve üçüncü 

alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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