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Abstract 

In this paper, the impact of the amount of bank capital on the bank liquidity 
creation is explored using a sample of 21 Turkish banks and quarterly data for the 
period 2010Q1- 2017Q4. Our methodology involves fixed effects panel data estimation 
techniques and we use lagged independent variables to control for endogeneity. Our 
findings indicate that the liquidity creation of Turkish banks has dramatically increased 
over time and it is primarily driven by large banks. Our results from the regression 
analysis indicate that bank liquidity creation is increased under higher levels of capital 
for the whole sample. While a higher level of bank capital increases bank liquidity for 
small banks, the opposite case occurs for large banks, namely, the created liquidity 
decreases by more bank capital. We offer some important policy implications in that 
while regulators in the emerging markets impose capital requirements on banks, they 
need to consider the impact on liquidity creation of banks of different sizes. 

Keywords: Liquidity creation, Bank capital, Regulations, Turkish banks 
1. Introduction

Banks have crucial functions in the economy with the most important ones
including liquidity creation and risk transformation (Bhattacharya and Thakor, 1993). 
Banks finance relatively illiquid loans with liquid deposits and thereby contribute to the 
liquidity creation and growth in the economy (Diamond and Dybvig, 1983) and perform 
a risk transformation (Diamond, 1984; Ramakrishnan and Thakor, 1984). As mentioned 
by Berger and Bouwman (2009), when risky illiquid loans are financed with liquid 
deposits; the different functions of liquidity creation and risk transformation actually do 
coincide. However, these two functions are indeed different since the level of liquidity 
creation varies for different levels of risk taken by banks. The majority of the empirical 
literature study the risk transformation function of banks with relatively fewer ones 
focusing on the liquidity creation. 
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While banks’ decision to hold capital mainly originates from their risk 
transformation roles, the amount of liquidity is also affected by the amount of bank 
capital (Berger and Bouwman, 2009). The impact of bank capital on the creation of 
liquidity is ambiguous in the literature. One strand of the literature, which is called the 
“financial fragility-crowding out” hypothesis, claims that holding more capital 
decreases banks’ ability to create liquidity by inducing a less fragile capital structure 
and by crowding out deposits (Diamond and Rajan 2000; Gorton and Winton, 2017). 
The opposing “risk absorption” hypothesis, on the other hand, states that higher capital 
absorbs risks and lets banks to provide more liquidity to the economy (Bhattacharya and 
Thakor 1993; Von Thadden 2004).  

As mentioned by Berger and Bouwman (2009), which of these two views 
dominates relies on different bank characteristics such as the relative size of banks.  In 
this paper, we explore the impact of bank capital on liquidity creation in the context of 
an emerging market, Turkey. We investigate the variation in the bank capital-liquidity 
creation relationship considering the differences between small and large banks. The 
empirical studies that investigate the link between bank capital and liquidity creation are 
quite rare. To our knowledge, we provide a first attempt to study this relationship in 
Turkey, which is where we want to contribute to the literature. We further want to 
contribute to the literature by deepening our understanding of the role of bank capital on 
liquidity creation and how this relationship may vary for small and large banks in the 
context of emerging markets. 

Turkish banking system brings an interesting environment to study bank capital- 
liquidity creation relationship. The banking sector is the cornerstone of the Turkish 
financial system with total banking sector assets constituting around 90% of the total 
financial system in Turkey (IMF, 2017). Therefore, it can be stated that the Turkish 
financial system is strongly bank dominated. Nonbank financial intermediaries in 
Turkey are small compared to peer emerging markets. Since 2008, the Turkish financial 
system is growing faster than the GDP which is at 118% of GDP by 2015 (IMF, 2017). 
The banking market share is equally distributed between domestic, foreign and public 
banks. Turkish economy was quite fragile in the late 1990s with high inflation rates and 
budget deficits which further led to the economic crisis of 2001. At the beginning of the 
2000s, many Turkish banks got into trouble and were not able to expand any credit to 
the economy. These banks were either insolvent or got engaged in consolidations. 
Thereafter, a stabilization program was initiated together with the International 
Monetary Fund aiming to reduce inflation and spur economic growth (Akyüz & 
Boratav, 2003). Since then, a stable macroeconomic environment has been reached in 
Turkey with an average GDP growth of 6.88% between the years 2010-2017. 

In our empirical analysis, we explore the impact of the amount of bank capital on 
bank liquidity creation utilizing a sample of 21 Turkish banks and using quarterly data 
for the period 2010Q1- 2017Q4. Our methodology involves fixed effects panel data 
estimation techniques. Due to endogeneity concerns, we use lagged independent 
variables. As mentioned by Berger and Bouwman (2009), the variation in bank size is 
expected to influence our results and we explore this by splitting the sample into two 
subsamples of large and small banks. We employ the liquidity creation measure 
constructed by Deep and Schaefer (2004) which is calculated as the ratio of the liquid 
liabilities minus liquid assets to the total bank assets. A higher amount of liquidity 
transformation is achieved by higher values of this ratio. 
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We observe from our findings that the link between bank capital and liquidity 
varies by size in the Turkish context which offers some policy implications for 
emerging markets. Bank regulators aim to preserve the soundness of the banking system 
by imposing capital restrictions. However, while capital requirements would bring 
safety and soundness for all banks in the emerging markets like Turkey, the 
implications for liquidity creation in the economy would differ for banks with different 
sizes which need to be taken into consideration by regulators. The general implication is 
that, while imposing capital requirements to banks, regulators need to consider the 
different bank size classes and arrange the regulations accordingly when considering its 
impact on the liquidity created by banks in the system. More stringent capital 
requirements on large banks could lead to a decrease in their liquidity creation which 
would hamper economic growth in emerging markets. On the other hand, the more 
stringent capital requirements on small banks help to enhance their risk-absorbing 
capacity and increase their liquidity creation by making them safer. The remainder of 
the paper is outlined as follows: Section 2 provides a review of the literature and 
Section 3 presents the data and methodology. Results are provided in Section 4 and 
finally, Section 5 concludes. 

2. Literature Review 
The main motivation for bank capital is to be protected from the risks such as the 

risk of bank runs, credit risk, and to transform their risks. Recent theories, on the other 
hand, state that the amount of capital held by banks may impact their creation of 
liquidity. The theoretical literature on the influence of bank capital on the amount of 
bank liquidity created has two different views.  

The “financial fragility-crowding out” hypothesis states that bank liquidity 
creation is raised with higher levels of capital. The theoretical model of Diamond and 
Rajan (2000) claim that banks obtain borrower-specific information while monitoring 
the borrower and collecting the payments. However, an agency problem may occur in 
the course of relationship when banks demand a greater share of loan income at the 
expense of depositors. To prevent the risk losing the trust of depositors, banks need to 
conduct a fragile financial structure which is characterized by a larger share of liquid 
deposits and loans, and lower capital, which results in more liquidity creation. In other 
words, as financial fragility is decreased by more capital, liquidity creation is reduced in 
turn. It is worthwhile to note that the findings of Diamond and Rajan (2000) hold when 
the deposit insurance mechanism is incomplete. Another argument under “financial 
fragility-crowding out” hypothesis is put forward by Gorton and Winton (2017). They 
state that the crowding out effect for deposits occurs with higher levels of capital which 
results in a decrease in liquidity creation. Their argument is that deposits are more 
favorable for the bank liquidity needs as compared to equity capital because deposits are 
liquid and easy to withdraw. 

The alternative “risk absorption” hypothesis is based on the risk-transformation 
roles of banks and argues that liquidity creation is enhanced with more capital. The 
main argument is that bank risk rises with increased liquidity creation (Allen and 
Santomero 1997; Allen and Gale 2004). They claim that the likelihood of losses that 
result from disposing of illiquid assets and meeting the liquidity demands of depositors 
is increased when there is a rise in liquidity creation. Another argument is that bank’s 
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risk-absorbing capacity is enhanced with more capital (Bhattacharya and Thakor 1993; 
Von Thadden 2004).  

The empirical studies on the link between bank capital and liquidity creation are 
quite limited. Bank lending decreased in the early 1990s which initiated a discussion on 
the impact of bank capital on bank lending. Some studies found that the reduction in 
bank equity ratios has resulted in a decrease in bank lending (Peek and Rosengren, 
1995). On the other hand, other studies found that the more stringent leverage 
requirements in the 1990s, such as Basel I, led to the decrease in lending (Berger and 
Udell, 1994). Other empirical studies in the literature cover different aspects of liquidity 
creation. For instance, Berger and Udell (2004) observe that the annual growth of 
business loans increases with more capital. Holod and Peek (2007) further find that loan 
growth is exacerbated with more bank capital.  

The direct relationship between bank capital and liquidity relationship is first 
explored by Berger and Bouwman (2009) in a seminal study which investigates the 
liquidity creation of US commercial banks from 1993 to 2003. They specifically 
explore how much liquidity is created by banks and the cross-sectional variations in the 
liquidity creation. They create four new measures for liquidity creation of banks which 
differ in terms of the classification of loans and off-balance sheet treatments. Their 
findings indicate that there is an increase in the liquidity creation every year in the US 
banking industry from 1993 to 2003. The banks that generate the highest liquidity are 
larger banks. As bank value increases, liquidity creation also rises. They further find 
that the “risk absorption” hypothesis holds for large banks where more capital is found 
to increase liquidity creation. On the other hand, the “financial fragility-crowding out” 
hypothesis holds for small banks where higher levels of capital let small banks to create 
more liquidity.  

Fungáčová et al. (2017) explore the link between bank capital, deposit insurance 
and liquidity creation using a dataset on an emerging market, Russia. Their findings 
indicate that there exists a negative relationship between the level of bank capital and 
liquidity creation, supporting “financial fragility-crowding out” hypothesis, which also 
holds under deposit insurance mechanism. Considering the different size classes of 
Russian banks, they observe that the negative relationship prevails for banks with small 
and medium sizes. Horvath et al. (2012)  explore the impact of bank capital on liquidity 
creation utilizing a sample of Czech banks between 2000-2010. Their findings indicate 
that increased bank capital negatively decreases the liquidity created but more liquidity 
causes a reduction in bank capital as well.  

3. Data and Methodology 
3.1. Methodology 

We examine the impact of bank capital on the liquidity transformation using fixed 
effects panel data estimation techniques to observe whether the “financial fragility-
crowding out”  or the “risk absorption” hypotheses dominate. To consider the impact of 
reverse causality and endogeneity, following Berger and Bouwman (2009) and 
Fungáčová et al. (2017), we use lagged independent variables in the model. Since we 
have a limited number of quarters and observations, following Fungáčová et al. (2017), 
we only use a lag of one quarter for limiting the decrease in observations. We regress 
the liquidity creation measure on the independent variables that capture the bank-
specific and macroeconomic factors that may potentially affect the relationship. We 
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include bank fixed effects to consider the heterogeneity between banks. Bank-level 
clustered robust standard errors are used to account for heteroskedasticity and 
autocorrelation. Time fixed effects are also captured by including a dummy variable for 
each quarter between 2010Q1 and 2017Q4 in the model to control for the differences 
between quarters. 

In our analysis, we split the sample into subsamples by considering the 
differences between large and small banks because the variation in the sizes of banks is 
expected to influence our results. For instance, Berger et al. (2005) state that large banks 
have different types of loan structures as compared to smaller ones because they do 
have comparative advantages in different loans. Moreover, Berger and Bouwman 
(2009) find empirical evidence that the impact of capital on liquidity creation differs 
between small and large banks for US banks. We define banks as “large” if their total 
assets are above the median of total assets of all banks, i.e. above 43.35 trillion TL. 
Conversely, banks are defined as “small” if their total assets are below the median, i.e. 
below 43.35 trillion TL. 

 
3.2. Data 

The primary source of bank level data is Fitch Connect Database from Fitch 
Solutions1. We utilize quarterly data on 21 Turkish commercial banks for the years 
2010-2017.  The list of banks included in the study is provided in Table A in the 
Appendix. The data for macroeconomic variables are obtained from the Turkish 
Statistical Institute. The definition of the variables is summarized in Table 1 and the 
descriptive statistics for the variables are displayed in Table 2. All data are expressed in 
Turkish Lira (TL). Bank size is the only variable that is expressed in levels and it is 
calculated in constant 2010 TL to take away the effect of inflation. 

Table 1: Definition of the variables 

Name of variables Description 
Panel A: Dependent variable 

 Liquidity creation (Liquid liabilities - Liquid assets)/ Total assets 
Panel B: Bank Controls 

 Bank size Ln (total assets) 
Equity to total assets Shareholders equity / total assets 
Z-score Ln ((ROA+ Equity to assets)/ σ(ROA)) 
NPLs Nonperforming loans to gross loans 
Panel C: Macroeconomic variables 
Real GDP growth Annual growth rate of GDP 
Inflation The annual growth rate of the GDP implicit deflator  
Note: This table shows the brief descriptions of the variables.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 The author would like to thank Dr. Pelin Demirel for providing the dataset for the study. 
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Table 2: Descriptive Statistics 

Variable N Mean Min Max Median Stand. Dev. 
Panel A: All banks 

      Liquidity Creation 612 35.21% -18.04% 99.01% 39.05% 20.47% 

Total assets (millions) 622     90,650.43         879.70  
  

456,926.10      43,349.58  
  

100,203.30  
Equity to Total assets 622 10.72% 5.52% 22.76% 10.45% 2.37% 
Ln(Z-score) 590 4.38 1.59 7.79 4.31 0.96 
NPLs 621 3.41% 0.89% 11.40% 3.07% 1.54% 
Inflation 672 8.48% 6.16% 11.92% 8.35% 1.83% 
Real GDP growth 672 6.84% 3.18% 11.11% 6.74% 2.37% 
Panel B: Small banks 

      Liquidity Creation 304 25.43% -18.04% 65.60% 18.55% 20.60% 

Total assets (millions) 311     16,446.73         879.70  
    

43,152.10      13,673.78  
    

11,897.56  
Equity to Total assets 311 11.04% 5.52% 22.76% 10.55% 2.98% 
Ln(Z-score) 290 4.25 1.59 7.79 4.21 1.03 
NPLs 310 3.79% 0.91% 11.40% 3.45% 1.74% 
Inflation 311 8.49% 6.16% 11.92% 8.17% 1.80% 
Real GDP growth 311 6.80% 3.18% 11.11% 6.09% 2.40% 
Panel C: Large banks 

      Liquidity Creation 308 44.86% 13.99% 99.01% 48.47% 15.08% 

Total assets (millions) 311   164,854.10    43,547.07  
  

456,926.10    146,723.00  
    

94,468.75  
Equity to Total assets 311 10.39% 6.75% 14.95% 10.37% 1.48% 
Ln(Z-score) 300 4.50 2.48 7.47 4.39 0.87 
NPLs 311 3.05% 0.89% 6.77% 2.86% 1.21% 
Inflation 361 8.47% 6.16% 11.92% 8.53% 1.86% 
Real GDP growth 361 6.88% 3.18% 11.11% 7.40% 2.35% 
Note: The table shows summary statistics for the variables. While Panel A lists the descriptive statistics 
for all the sample; Panel B and C displays the summary statistics for small and large banks, 
respectively. 

3.2.1 Dependent variable 
  As indicated in Section 2; Berger and Bouwman (2009), in a seminal paper, 

constructed four new measures for liquidity creation of banks which differ in terms of 
the classification of loans and off-balance sheet treatments. Specifically, their four 
measures classify loans and bank activities based on category or maturity. However, 
Deep and Schaefer (2004) had provided a first attempt in the literature to measure 
liquidity creation and measure it simply as the ratio of the difference between liquid 
liabilities and liquid assets to the total bank assets. This measure is called the liquidity 
transformation gap (LT gap) and it is conceptually close to the “mat nonfat” measure of 
Berger and Bouwman (2009). In our analysis, the liquidity creation measure constructed 
by Deep and Schaefer (2004) is utilized due to data limitations on constructing Berger 
and Bouwman (2009) measures. A  higher amount of liquidity transformation is 
indicated by higher values of this ratio. For instance, a bank that has a large portion of 
liquid deposits and illiquid loans would have a higher LT gap. While calculating this 
measure, Deep and Schaefer (2004)  consider the assets and liabilities maturing in less 
than one year where they attempt to measure whether liquid liabilities are being able to 
convert into productive capital rather than being prone to bank runs. We follow their 
approach and consider all assets and liabilities maturing in less than one year while 
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calculating liquid assets and liabilities. Specifically, our liquid assets measure covers all 
loans and advances, interbank loans and advances and trading assets at fair value 
through income maturing in less than one year. Our liquid liabilities measure, on the 
other hand, cover all retail, interbank and other types of deposits maturing in less than 
one year. 

Table 2 displays the descriptive statistics of the liquidity creation measure. We 
observe that the liquidity creation measure in all our sample ranges from -18.04% to 
99.01%, with an average of 35.21% and a standard deviation of 20.47%. Liquidity 
creation average is observed to be higher for large banks in comparison to small banks; 
44.86% and 25.43% respectively. Therefore large banks in Turkey are found to create a 
lot more liquidity to the market compared to small banks and liquidity creation in 
Turkish banking is primarily driven by large banks. Figure 1 presents the quarterly 
evolution of liquidity transformation measure for the whole sample where a strong rise 
in liquidity creation is observed through the years. It is clearly seen that the mean 
liquidity creation ratio of Turkish banks has increased dramatically over time from 29% 
in 2010Q1 to 41% in 2017 Q4.  

        

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Figure 1: The figure shows the quarterly evolution of the liquidity creation measures 

for the period 2010Q1-2017Q4 for all banks, and the subsamples of small banks and 
large banks, respectively. 

Figure 1 further displays the quarterly evolution of liquidity creation for the 
subsamples of large and small banks. It is again evident from the figure that more 
liquidity is created by large banks in comparison to small banks and both subsamples 
have increased their liquidity creation over time. While the liquidity creation of small 
banks increased from 19% in 2010Q1 to 30% in 2017Q4; the liquidity creation of large 
banks rose from 37% in 2010Q1 to 50% in 2017Q4. 
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3.2.2. Independent variables 

The independent variables are chosen from the extant literature, mainly following 
Berger and Bouwman (2009). We control for two sets of factors which are bank-
specific and macroeconomic factors. The equity capital ratio is our independent variable 
of interest. The impact of capital on liquidity creation is found to be driven by banks’ 
risk transformation roles, therefore, we control for two different dimensions of bank 
risk: credit risk and default risk. It is very crucial to control for bank risk because banks 
hold capital to absorb their risks and we are able to isolate the role of bank capital on 
liquidity accordingly. We further control for bank size to account for the different sizes 
of banks. The macroeconomic variables that are considered in the analysis include real 
GDP growth and inflation. 

• Equity capital ratio: We control for the equity capital ratio which constitutes 
our main independent variable of interest in the analysis. The shareholders’ equity to 
total assets is used in the calculation of the equity capital ratio. Table 2 displays that 
equity ratio ranges from 5.52% to 22.76%, with an average of 10.72% and a standard 
deviation of 2.37% for the whole sample. While for small banks, the equity ratio ranges 
from 5.52% to 22.76% with an average of 11.04%; the ratio ranges from 6.75% to 
14.95% with an average of 10.39% for the large banks. Hence, we observe that the 
mean equity ratio for large banks is slightly lower than the equity ratio of small banks.  

Figure 2 presents the quarterly evolution of the equity ratios for the whole sample 
where we observe a decreasing trend in equity ratios. It is seen that the mean equity 
ratio has increased only for the years 2010 and 2012 but in general shows a decreasing 
pattern over time from 11.82% in 2010Q1 to 9.62% in 2017 Q4.  

 

 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

       Figure 2: The figure shows the quarterly evolution of the equity ratios for the period 2010Q1-
2017Q4 for all banks, and the subsamples of small banks and large banks, respectively. 
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Figure 2 further displays the quarterly evolution of the equity ratios for the large 
and small banks. While small banks had somewhat higher equity ratios than large banks 
for the period 2010Q1-2013Q4; their equity ratios got very close to each other after 
2014Q1. 

• NPL ratio: We control for bank credit risk by using the non-performing loans 
ratio as a proxy. The definition of NPL ratio employed in the analysis is the ratio of 
non-performing loans to gross loans. Table 2 displays that NPLs ratio ranges from 
0.89% to 11.40%, with an average of 3.41% and a standard deviation of 1.54% for the 
whole sample. While for small banks, the NPLs ratio ranges from 0.91% to 11.40%  
with an average of 3.79%; the ratio ranges from 0.89% to 6.77% with an average of 
3.05% for large banks. Hence, large banks have a slightly lower ratio of capital to total 
assets compared to large banks. 

• Z-score: The default risk is captured by using the Z-score as a control variable 
(Roy, 1952) with higher values imply a lower bankruptcy risk. It is calculated as: 

Z!" =
!"#!"!(!/!!")

!(!"#)!"
                                                                                                        

where ROA and σ(ROA) show the return on assets and its standard deviation, 
respectively. E/A is the equity-to-asset ratio. Since it is skewed, the natural logarithm 
transformation of the Z-score is used. Table 2 indicates that ln (Z-score) ranges from 
1.59 to 7.79 with an average of 4.38 and a standard deviation of 0.96. The mean value 
for the Z-score is observed to be lower for small banks in comparison to large banks, 
namely 4.25 and 4.50, respectively. Therefore, small banks are found to capture more 
bank default risk compared to large banks. 

• Size: We control bank size as the natural logarithm of total assets and since it is 
highly skewed, the variable is taken in the natural logarithm. 

• Real GDP growth: It is calculated as the annual percentage growth of GDP and 
controls for economic growth. The real GDP growth for Turkey between the years 2010 
to 2017 ranges from 3.18% to 11.11% with an average of 6.84% and a standard 
deviation of 2.37%. 

• Inflation: It is defined as the annual growth rate of the GDP implicit deflator. 
The inflation rate for Turkey between the years 2010 to 2017 ranges from 6.16% to 
11.92% with an average of 8.48% and a standard deviation of 1.83%. 

Table 3 displays correlation coefficients which show no indication of 
multicollinearity problem. 
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Table 3: Correlations 

  Equity to 
total assets Size ln (Z-score) NPLs Inflation Real GDP 

growth 

Equity to total assets 1 
     Size -0.3541* 1 

    ln (Z-score) 0.0933* 0.1432* 1 
   NPLs 0.1394* -0.2369* -0.1766* 1 

  Inflation -0.2429* 0.1167* 0.0687 -0.0645 1 
 Real GDP growth 0.1795* -0.0977* -0.0579 0.0201 0.2875* 1 

Note: This table shows the correlation coefficients among independent variables.  
* significance at 0.05 

4. Results 

Table 4 shows our regression results. While Column 1 displays the results for the 
whole sample, the results for small and large banks are presented in Columns 2 and 3, 
respectively. We employ fixed effects panel data estimation by employing bank-fixed 
effects. Our aim is to see which of the “financial fragility-crowding out”  or the “risk 
absorption” hypotheses are prevalent in our sample. Lagged independent variables are 
utilized in the empirical model to account for reverse causality and endogeneity 
problems. Standard errors are clustered at the bank level to consider any 
heteroskedasticity and autocorrelation. Quarter fixed effects are also included by using a 
dummy variable for each quarter between 2010Q1 and 2017Q4 in the model to control 
for time differences.  

Results from Column 1 indicate that a higher level of bank capital increases bank 
liquidity creation for the whole sample. The result is consistent with the “risk 
absorption” hypothesis which states that higher level capital held by banks lets banks to 
provide more liquidity to the economy by absorbing risks (Allen and Gale, 2004).   

As stated in the Methodology section, our sample is split into two subsamples 
which include small and large banks because the variation in the sizes of banks is 
expected to influence our results. “Large” banks are accepted as the ones whose total 
assets are above the median of total assets, i.e. above 43.35 trillion TL. “Small” banks, 
on the other hand, are defined as the ones below the median of total assets, i.e. below 
43.35 trillion TL. Results from Column 2 indicate that a higher level of bank capital 
increases bank liquidity creation for small banks, in line with the “risk absorption” 
hypothesis. However, Column 3 shows that the opposite case occurs for large banks, 
namely higher level of bank capital decreases bank liquidity creation for large banks, 
consistent with the “financial fragility-crowding out” hypothesis which claims that 
liquidity created by banks decreases by holding more capital by making the capital 
structure more stable (Diamond and Rajan 2000) and by crowding out deposits (Gorton 
and Winton, 2017).  Therefore, our analysis indicates that the “risk absorption” 
hypothesis dominates for small banks and “financial fragility-crowding out” hypothesis 
dominates for large Turkish banks. 
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Table 4: Regression results 
  (1) All banks (2) Small banks (3) Large banks 
L.Equity to Total assets 1.151** 2.734*** -4.295*** 

 
-0.55 -0.803 -0.955 

L.Size 0.115** 0.155** 0.003 

 
-0.049 -0.066 -0.117 

L.Ln (Z-score) -0.007 -0.005 -0.006 

 
-0.007 -0.012 -0.009 

L.NPLs -0.697 -2.309** 4.940** 

 
-0.843 -1.107 -1.924 

L.Inflation 0.15 -0.893 2.297 

 
-1.282 -2.059 -2.28 

L.Real GDP growth 0.241 0.944 -0.903 

 
-1.042 -1.771 -1.635 

Constant -0.957* -1.341** 0.58 

 
-0.514 -0.618 -1.349 

R-sqr 0.19 0.201 0.357 
Observations 562 271 291 
Number of Banks 21 13 12 
Bank Fixed Effects Yes Yes Yes 
Quarter Fixed Effects Yes Yes Yes 
Note: The table provides information on the regression results of bank capital and liquidity creation 
relationship. While Column 1 includes all 21 Turkish banks in the sample, Colum 2 and 3 present the 
results on the small banks and large banks subsamples, respectively. We use lagged independent 
variables in the models. Bank and quarter fixed effects are employed and bank-level clustered robust 
standard errors are used. Robust standard errors in parentheses.   
* p<0.10, ** p<0.05,*** p<0.010 

Our results are inconsistent with Berger and Bouwman (2009) who work on a 
sample of US commercial banks from 1993 to 2003 and find that the “risk absorption” 
hypothesis holds for large banks and the “financial fragility-crowding out” hypothesis 
holds for small banks, contrary to our findings. However, their focus is on the US, a 
developed market, where the findings are expected to differ from emerging markets due 
to different institutional environments (Barth et al., 2013). The theories under the 
“financial fragility-crowding out” and “risk absorption” hypotheses apply to banks of 
all sizes and it would be quite expected to find varying results for different countries 
and institutional settings. 

For large Turkish banks, we observe that higher capital decreases liquidity 
creation, consistent with the “financial fragility-crowding out” hypothesis. One 
important assumption under this hypothesis is that banks gain informational advantages 
with relationship lending (Diamond and Rajan; 2000). Relationship-specific lending is 
more relevant for large Turkish banks compared to small banks because investors tend 
to conduct more trust to large banks and engage in more relationship-specific lending 
due to weaker corporate governance mechanisms in emerging markets like Turkey. 
Another important assumption under “financial fragility-crowding out”  hypothesis is 
that more bank equity capital implies fewer bank deposits, which is more relevant for 
large banks in Turkey. Because large banks in Turkey have more stable asset structures 
and investing more money in their capital for them would bring a crowd out in deposits, 
and in their liquidity creation. For small Turkish banks, on the other hand, the “risk 
absorption” hypothesis is more relevant where higher capital increases liquidity 
creation. The reason is that smaller banks in Turkey are perceived to be riskier by 
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investors and their risk-absorbing capacity is enhanced with more capital which in turn 
leads to higher liquidity creation.  

The results from Table 4 further indicate that some of the explanatory variables 
are able to explain the liquidity creation of Turkish banks, which include bank size and 
non-performing loans. While an increase in bank size increases the liquidity creation of 
banks for the whole sample and “small” banks subsample, bank size does not have a 
significant impact on liquidity creation for the “large” banks subsample. Moreover, 
while an increase in NPLs ratio decreases liquidity creation for small banks, a rise in 
NPLs ratio increases liquidity creation for large banks. 

We conduct some robustness tests to verify our findings. These include: i) we 
include another bank risk measure as a control variable in the model which is the 
standard deviation for ROA, ii) We include the bank risk measures in the regression one 
at a time instead of including all of them the model, iii) we include up to four lags other 
than only the first lag of independent variables. Our findings are consistent with these 
alternative specifications. 

5. Conclusion  
In this paper, we investigate the influence of the amount of bank capital on bank 

liquidity creation using a sample of 21 Turkish banks and using quarterly data for the 
period 2010Q1- 2017Q4. Our aim is to see whether more capital decreases the liquidity 
creation, i.e. the “financial fragility-crowding out” hypothesis holds, or more capital 
increases the liquidity creation, i.e. the “risk-absorbing” hypotheses is more prevalent 
for the Turkish context. Empirical support for both strands of the literature is found in 
our analysis. Specifically, bank liquidity creation is enhanced by more capital for the 
whole sample, in line with the “risk absorption” hypothesis. When we divide the sample 
into two subsamples of small and large banks, we observe that higher level of bank 
capital increases bank liquidity creation for small banks, agreeing with the “risk 
absorption” hypothesis. Conversely, bank liquidity creation is decreased under a higher 
level of bank capital for large banks, in line with the “financial fragility-crowding out” 
hypothesis. Therefore, our analysis indicates that the “risk absorption” hypothesis 
dominates for small banks and “financial fragility-crowding out” hypothesis is more 
prevalent for large Turkish banks. 

Hence, we find that the link between bank capital and liquidity creation varies by 
size in the Turkish context which offers some policy implications for emerging markets. 
The main aim of bank regulators in imposing capital requirements is to preserve the 
safety and soundness of the banking system. However while capital requirements would 
bring safety and soundness for all banks in emerging markets like Turkey, the 
implications for liquidity creation in the economy would differ for banks of different 
sizes. Specifically, while more capital leads to more liquidity creation for small Turkish 
banks, it results in reduced liquidity creation for large banks. As indicated by 
Fungáčová et al. (2017), a decrease in liquidity creation is very important to consider 
because it could lead to other problems in the economy such as a decrease the amount 
of financing and a slowdown in economic growth. Therefore, according to our findings, 
there exists a tradeoff between financial stability and liquidity creation for the case of 
large banks in emerging markets. The general implication is that, while imposing capital 
requirements to banks, regulators need to consider the different bank size classes and 
arrange the regulations accordingly when considering its impact on the liquidity created 
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by banks in the system. More stringent capital requirements on large banks could lead to 
a decrease in their liquidity creation which would hamper economic growth in emerging 
markets. On the other hand, the more stringent capital requirements on small banks help 
to enhance their risk-absorbing capacity and increase their liquidity creation by making 
them safer.  

Future research could work on further deepening our understanding of the 
relationship between bank capital and liquidity creation. The studies could consider 
using different measures on liquidity creation for Turkey and could evaluate the 
implications for economic growth and financial stability. Moreover, how much liquidity 
banks create relative to the nonbank financial intermediaries would be an interesting 
research question to improve our insight into the liquidity creation function of banks. 
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Appendix 
 
Table A: List of banks    

Akbank T.A.S. Sekerbank T.A.S. 
Alternatifbank A.S. T.C. Ziraat Bankasi A.S.  
Anadolubank A.S. Turk Ekonomi Bankasi A.S. 
Burgan Bank A.S. Turkish Bank AS 
Denizbank A.S. Turkiye Finans Katilim Bankasi A.S. 
Fibabanka Anonim Sirketi Turkiye Garanti Bankasi A.S. 
HSBC Bank A.S. Turkiye Halk Bankasi A.S. 
ICBC Turkey Bank A.S.  Turkiye Is Bankasi A.S. 
ING Bank A.S. Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 
Kuveyt Turk Katilim Bankasi A.S Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 
QNB Finansbank A.S. 

 Note: This table provides the list of 21 banks included in the sample. 
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Abstract 
Supply chains are complex socio-technical systems by nature with several layers 

of entities interlinked with increasingly complex web of network connections of varying 
degrees. Today as supply chains span farther and wider across the globe, they are 
exposed to greater levels of risks that need to be anticipated and understood sufficiently 
well to be able to manage it. By taking a systems perspective, we introduce a framework 
to define and delineate the specific risks in supply chains. We show that supply chain 
risks can be classified as systemic risks, systematic risks, security risks, and 
idiosyncratic risks. We relate this framework to other existing frameworks of risk 
management, and focus on the systemic risks related to the systems characteristics. We 
then discuss how big data and analytics can be managed in a supply chain to mitigate 
the systemic risk that arise from the network, relational, and temporal characteristics 
that relate to the complexity of the supply chains. 
Keywords: Supply Chain Management, Supply Chain Risk Management (SCRM), 
Supply Chain Network, Complexity, Big Data. 

1. Introduction

As world becomes increasingly globalized, there is upward pressure on
organizations to look for new markets and sourcing options. As a result, today’s 
organizations interact with larger number of other organizations and entities to provide 
products and services than ever before. This can be attributable to several factors, but 
primarily due to the increasing pressure to specialize on their core competency. Further, 
technological improvements have reduced the transportation costs and other transaction 
costs significantly during the last few decades. Technologically, it is easier today for 
companies to link with external entities and to operate as a virtually integrated 
organization. Consequently, today’s supply chains have become increasingly complex 
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and are on this path to becoming further complex as many other postindustrial systems 
(Huber, 1984; Cilliers, 1998; Simchi-Levi et al., 2008).  

In this article, we take a perspective of supply chains as a complex socio-technical 
system and attempt to define complexity for the context of this research. We will then 
look at how the various dimensions of this complexity introduce greater risk in the 
successful operation of an entity’s supply chain. We will further examine supply chain 
risk in detail and review the supply chain risk literature to identify the main themes and 
issues facing todays supply chain. We adopt a risk classification framework to focus on 
the major risk areas that affect supply chains and relate it to the existing risk 
management frameworks. We further focus on the system characteristics that contribute 
to the risks in a supply chain. We then discuss big data and related technologies that are 
used in today’s global organizations for solving big problems. Subsequently, we 
examine how big data and analytics can be managed to detect and mitigate various 
supply chain risks introduced due to the system characteristics and its complexity. We 
conclude by showing how the current thinking is shifting from a mindset of competitive 
advantage to a more collaborative process that has the potential to reduce risk exposure 
and how big data and analytics is driving this paradigm shift. 

2. Literature Review and Definitions 
2.1. Supply Chains 

Supply chains, also sometimes referred to as logistics network is a network of 
suppliers, manufacturers, distribution centers, warehouses, retail outlets, and other 
organizations that are involved in providing goods and services, as well as the systems 
and materials that connect them (Simchi-Levi et al., 2008). A supply chain may be 
defined for a product or service, such as the supply chain of a particular brand of 
automobile or cell phone. It could be referred to the general structure of the major 
organizations involved when referring to the supply chain of a particular class of 
product, such as the supply chain of printing paper. Supply chain can also be defined by 
a dominant organization within the chain such as a Dell supply chain or Wal-Mart 
supply chain (Min & Zhou, 2002). A more customer focused definition of supply chain 
may view it also as a demand chain rather than a supply chain (Vollmann & Cordon, 
1999). Definition of a supply chain may also differ based on the perspective that is 
taken by a particular entity, for example, a firm could look at inwardly to its internal 
supply chain or outwardly to its external chain (Hill, 1989). 

Though the scope and boundary of a supply chain may differ based on the 
perspective taken, it is clear that it encompasses a network of entities that exchange 
goods and services, information, and cash (Lee et al., 2002; Bowersox et al., 2007). 
Often such networks operates where its participant actions are not fully coordinated for 
global optimization of the system. Rather, each entity acts to maximize its gains and 
objectives, and coordinates with others only in so far as its interests and objectives are 
met. Based on different research focus various researchers have defined supply chain 
differently (Croom et al., 2000; Simchi-Levi et al., 2008). In spite of the inconsistencies 
in defining what constitutes a supply chain and taking a broad outlook, it can be viewed 
as network of organizations working towards creating and delivering value by 
transformation of goods (Muhammed, 2004). 

As indicated earlier, value creation in supply chains occur through the exchange 
of primarily three factors which are goods and services, information, and cash between 
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the entities in the supply chain. Hence, supply chain management involves managing 
resources and systems that are directed towards these three flows. Along these lines, for 
example, Simchi-Levi et al., (2008) provides a definition of supply chain management 
as “a set of approaches utilized to efficiently integrate suppliers, manufacturers, 
warehouses, and stores, so that merchandise is produced and distributed at the right 
quantities, to the right locations, and at the right time, in order to minimize system wide 
costs while satisfying service level requirements” (p. 1). While it may be difficult to 
manage all aspects of a complete supply chain because of the complexity of todays 
elongated global supply chain (Barry, 2004), it is imperative that we understand the 
major elements of todays supply chain coherently. It gains further significance when we 
realize that global supply chains form the backbone of today’s global economy, fueling 
trade, consumption and economic growth (World Economic Forum, 2013). To this 
effect, we take a systems perspective to further understand supply chains and to define 
the risks inherent in it. 

2.2. Supply chains as a complex socio-technical system 

As per our earlier definition of supply chain, it is a network of interconnected 
entities and subsystems that interact to exchange goods and services, information, and 
cash. This dynamic network of various organizations can be viewed as a system and can 
be understood better from a socio-technical systems perspective. Socio-technical 
systems theory is applicable widely for any system that involve social and technical 
elements and is open to its environment (Trist et al., 1963). Today’s supply chains 
reflect the characteristics of such a system and display numerosity, diversity and 
interdependence (Huber, 1984). As organizations become increasingly specialized 
retaining only their core competencies while outsourcing their non-core functions to 
other entities specialized in those functions, number of organizations involved in 
providing a product increases in the typical supply chain contributing to the numerosity 
dimension. Upward pressure for specialization also increases the diversity of the 
organizations within the supply chain, and makes them more interdependent in 
delivering a product.  

Rather than a linear linkage of organizations, today’s supply chains are also 
increasingly becoming a complex network of social and technical systems and 
organizations. A recent study that examined factors that contribute to supply chain 
complexity classified it into three categories- static, dynamic & decision making 
complexities (Serdar-Asan, 2011). Static dimension of the complexity relates to the 
structural or network aspects of the supply chain, such as the number of entities and the 
configuration of their relationships. The dynamic aspect of the supply chain relates of 
the temporal factors and the randomness in demand, supply and other aspects. And the 
decision making complexity relates to the volume and nature of the information and 
other flows in the supply chain that relate to characteristic of the relationship between 
supply chain entities (Serdar-Asan, 2011). Similarly Barutcu et al. (2010) stated that 
supply chain conflict is widespreaded within and among the supply chain partners due 
to reasons such as differences in objectives and strategies, lack of trust, inefficient 
system infrastucture, instability of global business environment, and lack of 
collaboration among chain members. Those factors affect collaborative decision making 
and results in increased risks.  
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For the current study, we adopt a more generic view of supply chain, looking at it 
from outside the chain. Such a perspective will help us in identifying the fundamental 
characteristics that contributes to the complexity of the supply chain as a system. To 
achieve this we will draw parallels from systems theory that define complex systems 
and examine how these characteristics can be used to understand supply chain 
complexity. Once these fundamental dimensions of complexity are identified in the 
supply chain context, we can start to examine how they impact the broad risk factors of 
the supply chain. To do this we adopt Cilliers (1998) complexity dimension and adopt a 
level of abstraction at the system level of the supply chain as a whole. It is important to 
take an appropriate level of abstraction in defining a system to understand its 
complexity because, “complexity results from the interaction between the components 
of a system, complexity is manifested at the level of the system itself. There is neither 
something at the level below (a source), nor at a level above (a meta-description), 
capable of capturing the essence of complexity.”(pp. 2-3, Cilliers, 1998).  

In differentiating a complicated system and a complex system, Cilliers (1998) 
gives the following characteristics of a complex system: (1) it consists of a large number 
of elements, (2) the elements interact dynamically, (3) the interaction is fairly rich, (4) 
the interactions are non-linear, (5) the interactions usually have a fairly short range, (6) 
there are loops in the interactions (recurrence), (7) they are open systems- difficult to 
define the boundaries, (8) they operate far from equilibrium (9) they have history- they 
evolve through time and are linked to their past, (10) each element in the system is 
ignorant of the behavior of the system as a whole. 

For understanding the complexity in supply chains, Cilliers (1998) characteristics 
can be grouped under three dimensions. These are complexities introduced due to 
network, relational, and temporal characteristics. They also correspond to the three 
complexity characteristics static, dynamic & decision making complexities identified by 
Serdar-Asan (2011). Table-1 shows the mapping of Cilliers (1998) and Serdar-Asan’s 
(2011) complexity characteristics to the proposed supply chain complexity dimensions 
from a dynamic socio-technical systems perspective. The network complexity 
dimension is related to the complexity introduced by the structure of the supply chain 
network. The relational complexity dimension is specified by the characteristics of the 
relationships between the entities within the structure, such as whether they have strong 
or weak relationships. The temporal complexity dimension is related to the dynamic 
nature of the supply chain and how the network and relational aspects change over time. 
These three dimensions of the supply chain complexity specify its systemic 
characteristics. 

2.3. Big Data 

Today big data has passed the stage of being a buzz word. A recent survey done by IBM 
indicated that 28% of the companies have already implemented some form of big data 
solution or are in the proof of concepts phase, and 47% are in the planning stage for big 
data projects (Schlegel, 2014). Big data and big data analytics can be viewed as an 
extension of business intelligence and analytics (BI&A) field that is evolving rapidly 
(Chen et al., 2012). Big data is used to refer to rather large, complex and disparate data 
sets, that it requires special data storage, management, analysis and visualization tools 
that are beyond the traditional tools available as part of business intelligence (Chen et 
al., 2012). Dumbill (2013) defines big data as “data that exceeds the processing capacity 
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of conventional database systems” (p.1). Data sets that fall in the range of petabytes, 
exabytes, and larger are typically classified as big data. Rather than the size of the data, 
it is the potential to generate hidden insights and to be able to connect data gathered 
from disparate sources that excites data scientists and the organizations they work for. 
Data from many sources can be aggregated to form big data and generally fall into three 
categories: streaming data from organizational information systems and connected 
devices, social media, and publically available sources (SAS, 2016). 

Table-1: Systemic dimensions of supply chain complexity. 
Supply 
Chain 
Complexity 
Dimensions 

Serdar-Asan 
(2011) Supply 
Chain 
Complexity 
Categories 

Cilliers (1998) 
Complex 
System 
Characteristics 

Related to Supply Chain  Increasing 
Complexity is 
Characterized 
by 

Network 
Complexity 

Static 
complexity 

Number of 
elements 

Number of suppliers/ 
customers/competitors 

More 
organizations in 
the network 

Range of 
interaction 

Extent to which organizations 
can connect upstream and 
downstream 

Greater 

Loops in 
interaction 

Organizational decisions have 
impact on performance and 
other firm outcomes 

More loops 

Far from 
equilibrium 

Desire/need for organizations to 
improve their profitability and 
other performance variables 

Ineqilibrium 

Relational 
Complexity 

Decision making 
complexity 

Interaction 
between 
elements 

Exchange of 
Information/materials/finances 

More quantity 

Richness of 
interaction 

Interaction between suppliers, 
customers, and other entities 

Rich/Strong 
interaction 

Ignorance of 
overall system 
behavior 

The extent to which each entity 
in the supply chain can 
understand the behavior of their 
entire supply chain 

Higher degree 
of ignorance 

Temporal 
Complexity 

Dynamic 
complexity 

Non-linear 
interaction 

Bullwhip effect, information 
asymmetry among SC entities 

More non-linear 
interaction 

Open systems Changing customer and supplier 
base 

More open 

Linked to and 
shaped by past 

Level of organizational learning 
of entities in the SC 

Higher level of 
connection to 
the past 

In addition to the challenges of storing and managing big data, what is new about 
it is the analytics that can be used to make sense of it, and currently how AI based 
technologies are increasingly used to automate some of this sense-making. Though there 
is limited empirical evidence that investments in big data provides justifiable returns, it 
seems to be clear that this is a technology that is here to stay from the investments that 
are made by leading IT firms such as IBM, SAS, ORACLE, SAP and almost all other 
major IT and consulting firms. All the names mentioned above provide big data oriented 
solutions and there are many new entrants that are venturing into this field such as 
Alteryx, Cogito, Periscope Data, PHEMI, WebAction and many more. There is also 
some empirical evidence indicating that organizations that are data-driven and make 
data-driven decisions perform better than their counterparts (McAfee & Brynjolfsson, 
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2012; Provost & Fawcett, 2013). The increasing importance of big data is also evident 
from the popular searches on this topic (Figure-1), and on the academic side, through 
the increasing number of publications in this field in dedicated journals, special issues in 
leading journals dedicated to this topic, and the conferences being organized under this 
theme (Chen et al., 2012). It is also notable that DSI is hosting this conference under 
this theme. 

 
Figure-1: Relative frequency of weekly web searches for “big data”, “business 

Intelligence” and “Data Analytics” on Google 

There have been many applications of big data ranging from health care to 
political campaigns (Chen et al., 2012). Underlying rationale is that big data is useful in 
situations where the relationships are not clear due to complex interactions between 
various entities, a large quantity of data exists in the related domains, and potential 
benefits are plausible in identifying hidden patterns. From this perspective, supply 
chains are prime candidates where significant benefits can be derived from big data. 
They are complex systems that have many interacting entities; have a significant 
amount of uncertainty in the behavior of those entities that limit the use of traditional 
analytical tools for higher level decision making; as supply chains become increasingly 
interconnected, there is an ever greater amount of information that is being recorded 
throughout the supply chain; and there is great potential for better strategic supply chain 
decisions, decisions related to the optimization of supply chains, and thus mitigating 
some of the risks in supply chains. 

3. Methodology 
The main purpose of this study is to discuss the development of risk management 

issues in the Supply Chain context and namely to draw attention on Supply Chain Risk 
Management particularly.  

Literature shows that supply chain risks can be classified as systemic risks, 
systematic risks, security risks, and idiosyncratic risks. To address the research 
questions, a deductive research method used for analyzing the content and relations in 
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existed supply chain literature, combination of primary and secondary data used to 
answer the research questions. This study also provides summary of relavant cases from 
the literature along the line of exploratory case study design (Yin, 2009) to clarify the 
connection with real life business issues.   

This paper also contributes to the literature with a framework of supply chain risk. 
This framework connects to other existing frameworks of risk management, and focus 
on the systemic risks related to the systems characteristics. Further, how big data and 
analytics can be managed in a supply chain to mitigate the systemic risk that arise from 
the network, relational, and temporal characteristics that relate to the complexity of the 
supply chains has been discussed. Specifically, this research explores the following 
research questions: 

RQ1. What are the factors mainly considered as supply chain risks? 

RQ2. How can be systemic risk defined in supply chains?  
RQ3. How big data is used in terms of supply chain risk detection and mitigation? 

RQ4. How big data and analytics used for mitigating systemic risk? 
RQ5. What are the real life examples that support the research proposals? 

4. Discussions  
4.1. Supply Chain Risks 

Supply chain complexity is an important factor that contributes to the risk in 
supply chains. However, there are other sources of risk. But first, we need to define 
supply chain risk itself. In the supply chain literature risk is referred under many terms 
such as disruption, vulnerability, disaster, peril uncertainty and hazard (Ghadge et al., 
2012). Another common approach is to identify risk based on where the risk originates 
in the supply chain (Jüttner et al., 2003). For example, Manuj & Mentzer (2008) identify 
supply chain risks as: Supply risks, operational risks, demand risks, security risks, 
macro, policy, competitive and resource risks. Ghadge et al. (2012) provides a 
taxonomy of risks based on enterprise architecture which includes the risk attributes 
such as process, organization, location, data, application and technology, referred to as 
POLDAT methodology. In reviewing risk literature, Manuj & Mentzer (2008), 
identified three aspects of risk. (1) Risk involves some loss when it is realized, (2) 
likelihood of the losses is an important factor in addressing the risk, and (3) the 
significance of the consequence of losses. 

Common risk management strategies in supply chain literature includes 
avoidance, postponement, speculation, hedging, control, sharing/transferring, and 
security (Jüttner et al. 2003, Miller 1992, Manuj & Mentzer 2008). Though there are 
valid strategies to adopt at an organizational level, mitigating risk at the level of supply 
chains require active intervention and management. In supply chains were a dominant 
player is evident as in the case of Wal-Mart or Dell’s supply chain, the risk mitigating 
strategies adopted by them can have a ripple effect on their “effective supply chain”. 

In the wake of recent financial turmoil and enterprise scandals, risk in general 
have been discussed and researched quite extensively. The vast body of risk literature 
comes from the financial perspective (Kunreuther, 2002; Anabtawi & Schwarcz, 2011; 
Christoffersen, 2012) and from an enterprise perspective (Bromiley et al., 2015). 
Various professional bodies and non-governmental organizations have proposed risk 
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management frameworks and processes. For example, Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) and Casualty Actuarial Society 
(CAS) has proposed Enterprise Risk Management (ERM) frameworks. International 
Standards Organization’s (ISO) also has a suite of standards related to risk management. 
ISO 31000:2009 is a family of standards that relate to organizational risk management. 
ISO also has specific standards for information security risk management (ISO 
27005:2011) and security management for the supply chain (ISO 28000:2007). In a 
survey of Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) member organizations jointly conducted by North Carolina State University 
and COSO in 2010 found that COSO’s Enterprise Risk Management (ERM) framework 
was widely used in those organizations. Another survey that was recently conducted by 
the risk management society RIMS.org also found similar trends in usage of ERM 
frameworks by organizations (Figure-2). 

There is general consensus that “recent industry trends, including outsourcing, 
offshoring, and lean manufacturing has significantly increased the level of risk in supply 
chains” (p.3, Simchi-Levi et al., 2008). In a recent report on building resilience in 
supply chains by World Economic Forum, which was conducted in association with 
Accenture (World Economic Forum, 2013), system-wide risks are defined as “those 
which significantly disrupt supply chains across multiple operations and a wide 
geographic area” (p.13). According to this report, systemic risks are assumed to be 
created or magnified by the way the supply chain systems are configured. From a 
systems perspective, we define supply chain risk as the potential disruption of any of the 
three flows in any segment of the supply chain system under consideration. The three 
flows being the flow of goods and services, flow of information, and flow of finances. 

  
Figure-2: Frameworks Used for ERM Guidance in RIMS report on Enterprise Risk 

Management (p.14, RIMS, 2017). 
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4.2. Supply Chain Risk Framework 
Based on the definition of the supply chain risk as the risk related to the potential 

disruption of any of the three flows, there are two origins for these disruptions. The two 
origins are based on what is loosely called known-unknowns and unknown-unknowns. 
Known-unknowns in supply chains are usually the system characteristics. They include 
the characteristics of the whole supply chain system and the characteristics of its parts. 
We call the characteristics of the whole system as systemic factors (that relate to the 
system) and the characteristic that relate to its parts or individual organizations as 
idiosyncratic factors. Risks attributable to the systemic factors are the systemic risks and 
those that are attributable to the idiosyncratic factors are idiosyncratic risks. 

Here systemic risks are conceptualize slightly differently from the generally used 
perception of systemic risk in finance. Systemic risk in finance is specifically addressed 
for the risk of collapse of the entire financial system or the market due to the failure of a 
single or group of entities in the financial system because of the TBTF or TICTF nature 
of that entity. In supply chain, we refer systemic risk to any potential disruption that is 
attributable to the nature of supply chain as a system. 

Factors that are relatively unknown-unknowns that affect a supply chain are 
factors that are beyond the control of supply chain entities and are more difficult to be 
anticipated and predicted. They are potential disruptions in the supply chain that are 
caused intentionally by some individual or entity, or are disruptions that are the result of 
unintentional events. To give an example, an information security breach could be an 
unknown-unknown that may happen in spite of all security procedures. Such disruptions 
that are caused because of an intentional acts can be called security risk. Other 
unknown-unknown events such as surprise political unrest or a natural catastrophe may 
be an unintentional event from a supply chain perspective, but can potentially have a 
detrimental impact throughout the supply chain system. These risks can be called 
systematic risks due to the system wide impact they may have. It is possible that in 
some situations such events will have only a localized impact on a particular 
organization or supply chain entity. In such situations, the risk impact is primarily due 
to the peculiarity of that organization or the entity and would fall under the idiosyncratic 
risk. 

4.3. Systemic Risk in Supply Chains 
This paper focuses on the systemic risks to explore how big data and analytics can 

help in mitigating those risks. As defined earlier, systemic risk are risks due to the 
system characteristics of the supply chain. We have already seen that these system 
characteristics can be defined by network, relational and temporal complexity (Table-1). 
It is this complexity that primarily introduces the systemic risk in supply chains. For 
example, it is argued that “the more complex the supply chain, the less predictable the 
likelihood and the impact of disruption. In other words, exposure to risk is potentially 
higher” (p.8, Simchi-Levi et al., 2013). As a corollary of this we can safely say that 
systemic risk is manifested in the supply chain as network risks, relational risks, and 
temporal risks.  

Network risk in a supply chain is introduced due to the structure of the supply 
chain network. It may be due to the increased number of other organizations that a 
supply chain entity may have to connect to in order to provide the products offered. This 
risk increases when the supply chains become longer and wider. It may also be due to 
other structural characteristics such as the propensity for circular feedback effect of 
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organizational decisions related to the sharing of information or financial actions. 
Multiple uncoordinated objectives of the supply chain organizations that work against 
the overall system efficiency can also contribute to this type of risk. Presence of 
organizations that are too-big-to-fail (TBTF) can also increase network risk. 

Relational risk is an important element in the supply chain’s systemic risk. Active 
interventions are most effective in reducing these types of risks in supply chain. 
Relational risks are manifested in supply chains because supply chain entities have to 
exchange goods and services, information, and financial assets as part of their 
operations. This exchange facilitate the type of relationships they form with other 
entities. Greater flow of materials and finances increase these risks but greater 
information flow can reduce this risk. The need for rich and strong ties between supply 
chain entities for the flow of materials and finances can often increase this risk. Lack of 
information on the demand, supply, and other key information between supply chain 
entities can also increase this risk. Drawing on parallels from financial literature, the 
presence of organizations that are too-inter-connected-to-fail (TICTF) can significantly 
increase the relational risk in supply chains. 

Temporal risk is related to the dynamic nature of the supply chain and is the risk 
related to the changes that may occur in its network and relational characteristics. Non-
linear interactions that propagate through the supply chain such as the bullwhip effect 
and those that are caused by information asymmetry can contribute to this type of risk. 
Both internal changes and external changes that are characteristic of open systems 
contribute to this risk. The inability or ability of supply chain entities to learn about its 
environment and its own behavior can contribute significantly to this risk. 

4.3.1. Big Data in Supply Chain Risk Detection and Mitigation 
There are many types of risks in supply chain; however, a major risk in supply 

chain is attributable due to its complexity (Simchi-Levi et al., 2008). The extant 
literature lacks a coherent theoretical framework to examine these risks in supply chains 
and to understand how big data can be helpful in mitigating these risks. This research 
hopes to bridge this gap by the proposed framework to conceptualize risks in supply 
chain and by showing how big data can help in mitigating those risks. Big data and 
analytics can be helpful in detecting and eventually mitigating all types of supply chain 
risks such as, systemic, security, systematic, and idiosyncratic risks. We focus in this 
paper on big data’s usefulness in mitigating systemic risks. We focus on using big data 
and analytics for mitigating systemic risks due to the proliferation of information 
technology and extensive systems and processes within todays supply chains, sensing 
and logging a broad spectrum of data about the supply chain entities, their interactions 
and other externalities. 

 Porter and Heppelmann (2014) show how “the increasing capabilities of smart, 
connected products not only reshape competition within industries but expand industry 
boundaries. This occurs as the basis of competition shifts from discrete products, to 
product systems consisting of closely related products, to system of systems that link an 
array or product systems together” (p.74). There is an explosion of data available in 
supply chain systems today and it is increasing at an unprecedented rate contributed in 
part due to the embedded sensors and systems at the various touchpoints in the supply 
chains. These systems are increasingly becoming interconnected to form what is called 
the internet-of-things (IoT). Leading researchers in this field hold that this constitute a 
true paradigm shift in how we conduct business and use data. Information technology 
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has radically reshaped competition and strategy twice over the past 50 years, by first 
helping automate processes, and then by integration of standalone systems, now we are 
at the brink of another transformation brought over by information technology 
becoming integrated with products-embedded sensors, processes, software & 
connectivity (Porter & Heppelmann, 2014). 

Big data was initially conceptualized in the three V’s: Volume, Velocity, and 
Variety by Laney (2001), it has since extended in many ways but can be viewed has 
having four different dimensions referred to as 4V’s of big data based on the IBM 
model (Schlegel, 2014). The 4V’s represent Volume of data available or collected, 
Variety of data available- which includes variety in forms, structure and content, the 
Velocity or speed with which the data is created and processed, and the Veracity of the 
data- which deals with the reliability and accuracy of the data that is collected. These 
four dimensions should serve as pointers while collecting data that may be considered 
for supply chain risk analysis, and while considering analytics appropriate for assessing 
and mitigating risks. In a recent article exploring the use of big data and analytics in 
managing supply chain risk, Schlegel (2014) indicated that the researchers feel very 
comfortable saying that “Big Data and Predictive Analytics will be new levers for 
supply chain risk managers to identify, assess, mitigate, and manage global risk going 
forward” (p.12). 

How and what kind of big data is applied for risk mitigation in supply chain will 
depend on who is trying to mitigate the risks. Data that is available for a particular 
organization, a network of suppliers, a consortium, a government or other regulatory 
bodies will differ significantly. This will in turn dictate what kind of risks can be 
assessed and the kind of data will be available for such analysis (Table-2). 

Table-2: Big data sources and analytics in supply chains. 

 

Data 
Originates at 

Primary 
Responsibility  

Level of 
Control 

Examples Big Data Sources Relative 
Emphasis of  
Big Data 
Analytics 

Firm Firm High 
control 
 

Production 
disruptions, inventory, 
quality issues, 
employee 
performance, 
equipment status, etc. 

POS, ERP, Inventory 
systems, HR systems, 
Streaming data from 
organizational systems, 
IoT data from company 
products/equipment 

Diagnostic, 
Prescriptive,  

Immediate 
network 

Network of 
suppliers 

Medium 
control 

Supplier delays, 
logistics data, payment 
data, orders, supplier 
inventory, etc. 

EDI, SCM, CRM, 
Logistics & distribution 
systems, Shared IoT 
data 

Descriptive, 
Diagnostic 

Extended 
network 

Consortium Low 
control 

Changes in end 
consumer preferences, 
changes in raw 
material prices, etc. 

Social Media, 3rd party 
research reports,  

Descriptive, 
Predictive 

External 
environment  

Government/ 
Regulatory 
bodies 

No 
control 

Climate change, 
changes in govt. 
policies, demographic 
changes, 
environmental 
catastrophes, etc. 

Public Databases, 
Social Media, Internet 
Search Aggregators, 
Weather data, Public 
IoT data 

Predictive 
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4.3.2. Using Big Data and Analytics for Mitigating Systemic Risk 

To mitigate systemic risk using big data, identification, collection and analysis of 
such data should focus on the network, relational and temporal factors of the systemic 
risk. Data related to network complexity could include information about any aspect of 
supply chain entities. These may be data about the performance or specifications of 
technical entities or social entities within the supply chain. Such data could also be 
collected at different levels of abstraction such as at the level of key individuals, teams, 
organizations or cluster of organizations within a supply chain (Table-2). Data could 
also be about other structural characteristics at a firm, supplier/distributor or of supply 
chain network entities. Such data can be available from firms own systems, other 
systems that interact with the immediate network, or as part of a collaborative initiatives 
with other supply chain entities through consortium and other arrangements. 

In assessing and scanning for systemic risk, big data collection may also be 
directed towards the aspects of supply chain system that address relational complexity. 
These may be data related to the exchange of materials, information and finances. They 
may be again collected at various levels of abstraction and may include quality and 
timing of movement of raw materials and finished goods, about the type of information 
exchanged between supply chain entities, and financial information such as payment 
and invoicing. Data collected regarding the relational aspects could also be about the 
social dimensions that indicate the type and nature of social relationships between 
individuals, groups, organizations, systems, and products. For example, Provost and 
Fawcett (2013) describe how big data analytics could be used to detect customer-
product relationship to reduce churn. Analysis of such data could be using descriptive, 
diagnostic or even predictive tools. 

Data related to the temporal dimension could also be related to network or 
relational complexity but collected over a period of time. Other types of temporal data 
that may be included in the big data analytics could include time series data and causal 
data regarding how various characteristics of the supply chain entities and its 
relationships have changed over time. This includes pattern of demand/supply 
variations, production, marketing and inventory data over a period of time. Data in this 
regard also includes data that is available about the adaptability and flexibility of social 
and technical systems within the firm and beyond. 

5. Case Studies on Supply Chain Risk 

Case study approach is a convenient tool for the exploration of complex subject 
areas and to bring more focus to the topic with real business scenarios. Cases are useful 
to determine the subject areas and provide detailed understandings. This section details 
the summary of some of the cases relevant to supply chain risk in the literature. 

Blome and Schoenherr (2011) provided several case studies from banking, 
insuarance, manufacturing, automotive, energy, fashion, logistics, and electronics 
sectors on supply chain risk management during financial crises periods. The research 
model’s framework consit of four steps as Risk identification, Risk Analysis, Risk 
Mitigation, and Risk Monitoring. Similar to our findings, supply chain risk categories 
are supplier/supply risk (purchasing, logistics), distruption risk, and IT risk. Major 
findings on the SCRM was that the risk mitigation strategies have key roles on SCRM 
success. Having a well implemented ERP solutions was found to provide better 
management in processes, source utilization, information (IT) handling and 
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management, communication with globally dispersed suppliers, and sustainable 
operations.   

Thun and Hoenig (2011) conducted an emprical analysis (based on survey with 67 
manufacturing plants) of supply chain risk management (SCRM) issues in German 
automotive industry. According to their findings, they conducted the search in general 
context of supply chain analysis with key drivers of SCRM that likelihood occurred as 
risk on potential supply chain domain. They used probability matrix to visualize the 
outcomes, which clearly shows the relationship between internal and external SCRM. A 
cluster analysis was also employed to show factors affecting the risk management in 
automotive industry in Germany. Results show that companies which implemented the 
the high level of risk management issues as proactive approach have better business 
performances. Besides, complexity and efficiency were found as key drivers for SCRM 
success along with global supply chain management issues, and the necessity to provide 
various product offerings. Supplier quality problems was found to be the most critical 
risk and was supported with high probability and impact on operations. On the other 
hand IT infrastructure and system malfunctions were seen as severe problems but one 
that is less likely to occur. Price level of the materials and customer demand instability 
were also seen to negatively effect the SCRM with channel distruption in the supply 
chains. As supply chains are vulnerable in some degrees, low implementation of the 
programs of SCRM cause main problems. Complexity, product differentiation, 
outsourcing manegement and decisions, trust in the chain, and dependencies of chain 
intermediaries were expected to foster suply chain risks. The study showed that 
understanding and implementing the SCRM well had the potential and opportunity to 
improve supply chains in the automotive industry. 

In another study proposed by Raka and Liangrokapart (2015) focused on 
complexity and security issues of supply chains in fresh produce industry. They found 
that risks management was highly important in terms of the effectiveness and 
management succes in this industry which included supply chain players such as 
growers, collectors, wholesalers, processors, retail chains and consumers. They 
identified risk areas as climate, demand, financial, information, operational, policy, 
price, and regulatory and supply risk in general. They also conduct stakeholder analysis 
to explore relationship among key variables. Findings show that climate, trust of 
suppliers, and price were severe risk factors. Using data sources proactively with proven 
analysis tools have the potential to posititively effect risk management success.     

Ritchie and Brindley (2007) conducted a conceptual and empirical study on 
supply chain risk management context and developed a framework using two case 
studies. The study concentrated on understandings of perfomance metrics in supply 
chains in general and then investigated drivers that potentialy effect the researh area. 
Those drivers werer categoriezed as: Sources (supply chain configuration and IC); 
Profile (sytematic and unsytematic risks); and Risk and Performance Drivers 
(environmental characteristics, industry characteristics, SC configuration, members of 
chain, strategy, problem spesific variables, and decision making department). In order to 
understand the current situation and support the research framework they used emprical 
case study method. First case study was conducted on a multinatioanl organization that 
operates in 140 countries in manufacturing and selling agricultural equipments. The 
main risk drivers found at the strategic level were identification, evaluation, and 
prioritaziton of risk varibles. Environmetal issues along with new technologies for 
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product develeopment and IC implementation and utilization were also influential 
factors to be taken considerations. In tactical and operational level supply chain 
interactions, stock manegement, and delivery times are also critical. The case study 
supported that maintaning dealership network enhances quality of services and provides 
training development to stakeholders, specifically, in terms of technical expertise, 
performance of dealarship, sales, and in retention of customers. Risk occurs mostly in 
inteactions within the supply chain if they do not participate in collaborative approach, 
and effective communication with the producer. In the second case study, B2C supply 
chain realtionship was analyzed. The findings show that structure of business 
conditions, processes, and information sharing are key enablers in SCRM. Effective 
partnership management and awareness of the risk issues could eliminate potential 
failures. The study also showed that there was a strong relationship between risk 
management implementation and perfomance success in supply chains.    

Jayaram, et al. (2013) conducted a multiple case study to explore relationships 
among family businesses and their SCM capabilities in India. The main purpose of the 
research was identifying key concepts in SCM namely, risk appetite, professional 
management of SCM, information system (IS) capability, partnership relations, and 
operational effectiveness. Along with the all variables related to SCM success 
Information System Capability payed a key role on success. Interorganizational form of 
information sharing and data processing was also important. The complexity of the 
system perspective forced companies to implement more online communication systems 
rather than conventional channels. Although the IT infratructure for small companies is 
still in development stage in India, the reputation and understandings of information 
technology applications become more critical in supply chain management in terms of 
risk elimination. Most of the IT functions and capabilities were at the basic levels for 
small and medium-sized organizations. The advancement of technological 
implementations are still in developing stage, the results show that they effect data 
handling and analysis, reduction of delivery times, and reduces cost of customer 
services. The managers and owners aggreed and were optimistic that establishing the 
applications such as SAP and ERP softwares and systems would benefit their business 
in terms of growth and future success in global business platforms. The findings also 
reflected that at the implementation of these systems would bring extra risks for their 
business in general. Changing paradigm for technological investments are vital in near 
future for any size of companies. The risks are not only in implementation and utilizing 
the capabilties, but blid sightedness to developments in informtion systems are also a 
main risk in global arena.     

According to McKinsey & Company’s sectoral research, food supply chains 
focuses on big data and advanced analytics to tackle multiple challenges related to risk. 
and indicates that there are opportunities to use those systems for mitigating several risk 
factors (Magnin, 2016). Advanced analytics and usage of big data identifies the 
bottlenecks in infrastructure such as network optimization, warehouse location based 
data utilization, predictive maintenance, truck monitoring for delivery performance, 
input optimization, holistic production planning, and accurate forecasting for every step 
required for SCM. Opportunities in this area include: winning the innovation game, 
optimize learning operations, supply chain effectiveness, transparency in the chain, and 
even elimination of financial and operational risks. Alicke et al. (2016) stated that 
supply chain 4.0 is the highest maturity level and concentraes more on big data 
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management which leverages improved, faster, more granular support of decision 
making process. Advanced analytics provides clear understandings of scenarios to 
mitigate risk factors. Besides, big data has potential positive effects on business 
performances with online trransparency, digital perfomance management, and 
automated root cause analysis. From predictive demand planning to physical 
distribution, digital technologies enables agility and collaborative actions throughout the 
chains. Using big data and related analytics will lead future supply chains and ensure 
faster, flexible, granular, and accurate, decision making in an efficient manner. Creating 
a modern, end-to-end supply chain organization requires sophisticated data analysis 
(real time data-driven) and cross-functional decision making which identifies the risks 
and opportunities in structured data (Glatzel et al., 2014). However IT functions (related 
hardware, software and ERP) and systems must support the supply chain infrastructure 
and enable collaboration for analytical decision making to reach operational excellence 
levels (Gezgin et al., 2017). 

6. Conclusion 

Adopting a systems perspective and drawing on the complexity literature, this 
paper presented a comprehensive view of supply chain risk and showed that supply 
chain risks in general can be classified into systemic risk, security risk, systematic risk, 
and idiosyncratic risk. We then discussed some of the characteristics of these risks, and 
focused on systemic risk being the primary risk that is introduced due to the complexity 
of the supply chain. Because of the proliferation of embedded and interconnected 
systems throughout supply chains, big data can potentially help in detecting and 
mitigating this risk in the supply chains (Schlegel, 2014). We provide some direction in 
understanding where and how data can be collected, and the analytical tools that can be 
used to mitigate the systemic risks in a supply chain by focusing on the three 
dimensions of supply chain complexity- the network, relational, and temporal 
dimensions. Finally, summary of cases relevant to supply chain risk that relate to big 
data and analytics from the literature were presented.  

This research has implications for theory building and practice. Through the 
adoption of the proposed supply chain risk framework, this research provides greater 
clarity in modeling and furthering research in this area. Big data solution providers can 
focus on facilitating data collection and identification tools that address the specific 
elements of supply chain risk. The framework is helpful in developing big data analytic 
tools that specifically address the domain of supply chain risk. This is especially 
significant because there is an emerging view that data science analytics and results 
require careful consideration of the context (Provost and Fawcett, 2013). Further 
research in this area can explore in detail the available big data tools and approaches 
that may fit supply chain risk mitigation using this framework. Cases provided in this 
article provide some indication of the direction of relevant work in this area. The 
framework presented may also be used to develop autonomous machine learning 
systems based on Artificial Intelligence and big data (Dhar, 2016), that detect and warn 
of impending risks in an organization’s supply chain. Identification of specific use cases 
from the industry and a more rigorous empirical testing are required to verify the 
validity of the proposed framework. However, the paper provides a good starting point 
to address the risk factors of today’s fast paced global supply chain, and facilitates a 
more effective use of an explosive collection of big data and analytic tools to this effect 
through the proposed framework. 
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Abstract 

Labor turnover is a phenomenon with negative consequences in the field of 
seaport handling and operations. This study aims at determining the causes of labor 
turnover and proposing alternative solutions for companies and logistic firms that are in 
charge of seaport cargo handling work. The causes and relations among the factors that 
are effective in labor turnover problem were determined using fuzzy DEMATEL and 
the related alternatives were analyzed by fuzzy TOPSIS technique. The results of the 
study revealed that some causes of labor turnover in seaports could be summarized as 
“low wages”, “unguaranteed jobs”, “limited career opportunities” and “unwelcomed 
managers”.  As alternatives to the labor turnover problem; “bonus pay”, “career 
opportunities” and “offering partnership” may be considered to overcome the problem. 
The study is based on data from expert evaluations obtained from the questionnaires. 
Finally, some recommendations are made to diminish the labor turnover frequency in 
seaport companies.   
Keywords: Seaport companies, Labor turnover, Fuzzy DEMATEL, Fuzzy TOPSIS. 

1. Introduction
Labor turnover can be described as changes in number of workers in both private

and public companies due to layoff, job quiting or new employments. The reason for 
starting or quiting a job can be various (Blau and Boal, 1987; Jaros, 1995; Çakar and 
Ceylan, 2005; Arocas, 2008). By analysing the rates of labor turnover in logistic 
companies, it can be easily noticed that human resources departments are mostly 
engaged with employments problems by spending too much time to avoid any 
intteruption in workflow process. In order to avoid from problems that may cause a 
strategic failure in seaport management productivity, causes of labor turnover problem 
should be clearly identified and documented. Job quitting decision can e caused by 
many reasons but generally, it might be classified as “willingly” or “unwillingly” based 
on experience of the workers (Cheng and Brown, 1998). Regardless of any reason and 
incidence, labor turnover will definitely affect the related management workflow of the 
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business. As it is for many commercial sectors, labor turnover should definitely be 
investigated in maritime transportation as it currently creates unforeseen risks in terms 
of seaports economic efficiency. The major problems related to labor turnover in 
seaport companies are longer working hours, accidents and low quality service. Despite 
to increasing maritime logistic traffic with very high accelaration rates, many seaport 
companies are now capable of handling cargo with fast and efficient way at relatively 
aceptable low costs (Esmer, 2010; Jiang et al., 2012; Longo et al. 2015; Özdemir, 
2016). In order to increase the net profit, the companies are tending to limit the total 
number of workers engagaed with cargo handling in seaports (Llacer, 2006; Longo et al. 
2015). Thus, it means that the importance of each avaliable worker increases in terms of 
the company as there is not always possible to substitute the empty position with equal 
proficiency and experience. Such problems have to be also condered by personal 
management units of the firms. Moreover, unexpected job quitting, orientation of new 
workers, the period of gaining necassary experience, increasing insurance expenses, 
training expenses and the lose of prestige in market could also lead higher costs and 
longer working hours (Gambardella, 2001; Loi, Hang-‐yue and Foley, 2006). There is 
always a risk of spreading the private company information to other competitors in port 
operation market after stop working for that company. It should also be taken into 
account that the loss of an employee may not be able to be balanced by a new worker 
due to the lack of necassary experience and training. This is a challenging procedure as 
almost all of the seaport management enterpireses are private organizations (Scott et al., 
1999; Griffeth et, al. 2000). Meanwhile, seaport are the areas with very high 
occupational accident rates. Based on seaport accident reports, most of the incidents are 
somehow referred to new and unexperienced workers (Danacı and Kişi, 2014; Özdemir, 
2016). 

Human factor is very important in maritime industry and it can be considered the 
focal centre of the seaport workflow process. Therefore, laborturnover in seaport 
business is one of the key factors governing the overall productivity of the active firms 
in the sector (Oral et al. 2007; Bruzzone et al. 2011; Jiang et al. 2012). Labor turnover 
can generally be considered as a phenomenon with negative and unwanted 
consequenses for the seaport companies. Rising costs, lower productivity rates and 
negative moral conditions of the workers are some of them to mention here (Cheng and 
Brown, 1998; Igbaria and Guimaraes, 1999; Arocas and Campis, 2008; Ting, 2013).  

This study aims at determining the factors that lead to job quitting and related 
steps for solutions as well as deciding on labor turnover rates in seaport companies 
engaged with cargo handling business. There are many complex parameters related to 
labor turnover problem in seaport companies. Multiple Criteria Decision Making 
(MCDM) approaches are proved to be very effective in solving complex decision in 
management, industry and environmental issues. In order to analytically analyse the 
labor turnover problem in seaports, the Fuzzy MCDM approach can be followed (Liang, 
1999; Kazemian, 2002; Zhang and Lu, 2002; Chou, 2007). 
In this study Fuzzy MCDM techniques are used to determine the factors and alternatives 
that can be used to solve labor turnover problem in seaports. To define the order of 
related criteria, The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) 
technique was applied by calculating weight of each factor to obtain the importance 
degree of the all criteria. Furthermore, the alternatives were also defined using the 
Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (FuzzyTOPSIS) 
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method. The authors suggested an analytical approach to overcome the labor turnover 
problem in port management and service industry. 

1.1. Literature Review 

Reviewing the literature on labor turnover has shown that limited change in total 
number of workers in business enterprises can help to increase the short term 
productivity of a company. But, if the rate of laborturnover reaches a higher certain 
level then the outcomes will be definetely negative for the employer (Croasdell, 2001; 
Tuna; 2007; Lapointea and Vandenberghe, 2017). In spite of the fact that, seaport 
companies suffer from labor turnover problem, the lack of scientific studies on this 
maritime sector were not studied analytically in literature. The most of the avaliable 
studies on labor turnover are from the health or tourism sectors and mainly dealing with 
motivation startegies for overcoming extensive labor tunover in the market. Some 
recent studies on laborturnover are documented in Table 1. 

Table 1. Similar studies reported in literature 
Business Space Research Interests Author 

Management Job scope and career Lapointea and Vandenberghe (2017). 

Tourism the casino industry  Lia et al. (2017) 

Education Teacher turnover Hanusheka et al. (2016) 

Transportation Bus Driver, coach industry Lannooa and Verhofstadt (2016) 

Health Nurse Turnover Kovner et al. (2016) 

Health Hospital Physicians Tziner et al. (2015) 

Education Faculty members' turnover  Rahim et al (2015) 

Service 

organization 
Food Service Jung and Yoon (2014) 

Social Services Public child welfare workers Kruzich et al (2014) 

Business CEO turnover and shareholder wealth Ting (2013) 

Music Industry Music therapist's turnover Kim et al. (2013) 

Labour Market Worker’s contract Centeno and Novo (2012) 

Oil sector Turnover in Libyan Oil Companies Dardar et. al (2012) 

Security Chinese securities market Ting (2011) 

Social security 

system 
Labor turnover process  Schwerdt (2011) 

2. Methodology 

Laborturnover problem in seaport companies has become an issue of high 
priority and needs to be evaluated by analytical techniques. Therefore, the current study 
aims at defining the criteria involved in labor turnover and suggest alternative solutions. 
Due to complex nature of the problem, there are many criteria related to labor turnover. 
Such problems are successfully eliminated using Fuzyy MCDM techniques in literature 
(Özdemir and Güneroğlu, 2015; Güneroğlu et al. 2016; Özdemir, 2016). 
FuzzyDEMATEL and FuzzyTOPSIS techniques are suggested here to analyse the labor 
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turnover problem of seaport companies. Inter relations among criteria and their weights 
were first determined and then alternative solutions were suggested. Subjectivity of 
expert groups was also eliminated by applying pairwise comparisons through an expert 
questionnaire.  

2.1. Fuzzy DEMATEL Technique 

DEMATEL technique is effective in determining inter relations among criteria 
involved in decision making process. It was first applied by Battelle Memorial Research 
Center between 1972 and 1976 (Chang et al. 2011; Bali et al, 2014). The technique is 
capable of evaluation the criteria on causal basis as well as separating effects groups (Li 
and Tzeng, 2009). It is also helpful technique as it summarizes the cause and effect 
groups graphically. The most important feature of the technique that seperates it from 
other methodologies is the investigation of the interrelationships among criteria (Wu et 
al. 2007; Özdemir, 2016). DEMATEL has been applied in many scientific studies from 
various fields but Lotfi A. Zadeh (1965) was first applied the technique by combining it 
with the fuzzy logic (Wu and Lee, 2007; Yang et al., 2008; Shieh et al., 2010; Chang et 
al. 2011; Shahraki and Paghleh, 2011; Güneroğlu et al. 2016; Özdemir, 2016). More 
realistic results can be obtained by adding the fuzzy logics to the DEMATEL process, 
this is the appropriate way to eliminate the subjectivitiy and uncertainties in decision 
making process. FuzzyDEMATEL is explained as follow (Chang et al. 2011; Güneroğlu 
et al. 2016; Özdemir, 2016; Özdemir and Güneroğlu, 2017).  

A membership function for the Fuzzy set 𝐴  can be represented by triangular 
fuzzy numbers as (r, y, z) and written as, 

µÃ(x)= 

0,                                              𝑥 < 1
!!!
!!!

  ,                𝑟 ≤ 𝑥 ≤ 𝑦
!!!
!!!

,                    𝑦 ≤ 𝑥 ≤ 𝑧
0  ,                                                𝑥˃𝑧

          

Step 1. Defination of the criteria and deciding on Fuzzy Linguistic Scale: 

The first step of the technique requires designing of the fuzzy linguistic scale 
that is necessary to convert pair wise comparison statements to triangular fuzzy 
numbers. The values shown in Table 2 can be used as a reference scale; 

         Table 2. Linguistic terms and corresponding linguistic values (Wu and Lee, 2007;   
                       Chang et al. 2011; Bali et al. 2014; Özdemir, 2016). 

Linguistic Terms Linguistic Values 

No influence (0) (0;0;0.25) 

Little influence (1) (0;0,25;0.50) 

Low influence (2) (0.25;0,50;0.75) 

High influence (3) (0,50;0.75;1) 

Strongly influence (4) (0.75;1;1) 

 

Step 2.  In this step, direct-relation matrix is obtained by using pair wise 
comparisons provided by experts’ evaluations. This (nxn) dimension matrix can be 
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written as 𝐾= �𝐾!"   �  !"! where 𝐾!" is the weight effect of the criterion “i” on criterion 
“j”. 

Step 3. The normalized fuzzy direct-relation matrix 𝐴= �𝑎!"   �  !"!  is computed 
according to Eq.1 and Eq.2 in this step. 

𝑎!"= !
!
 = (    !!"

!
, !!"
!
, !!"
!
  )                                   (1) 

𝑠 = 𝑚𝑎𝑥!!!!! 𝑟!"!
!!!       𝑠 = 𝑚𝑎𝑥!!!!! 𝑦!"!

!!!    𝑠 = 𝑚𝑎𝑥!!!!! 𝑧!"!
!!!              (2) 

Step 4. Fuzzy total-relation matrix is defined as “ 𝑇 ” and can be separated to 
three sub-matrices (Ar , Ay , Az) and written according to Eq.3 as follow, 
𝑇 = 𝐴+𝐴!+𝐴!+…= 𝐴!!

!!! =𝐴   𝐼 − 𝐴 !!
                                    (3) 

Where “I” an identity matrix    and    𝑇 =   �𝑡!"   �  !"!  is total-relation matrix ,                                   
𝑡!" = (𝑡!",!  , 𝑡!",!  , 𝑡!",!)  are the weights attributed by an expert for each criteria, this step 
is repeated for all sub-matrices separately and finally the results are combined in one 
matrix. 

Step 5. Sending and receiving group criteria are defined in this step. Assuming, 
the sum of the row “i” is 𝐷! = 𝑡!"  !

!!!  and sum of the column “j” is 𝑅! = 𝑡!"  !
!!! . The 

component “𝐷!" is direct and indirect sending function of criterion “i” on other criteria 
whereas “ 𝑅!” is a receiving function. Therefore, (𝐷 +   𝑅) is the impact level of 
criterion “i” on both receiving and sending factors and (𝐷 − 𝑅) is the net effect of 
criterion “i” on the decision network. The value of (𝐷 − 𝑅) is used to decide if the 
criterion is sending or receving considering the all involved criteria. 

Step 6. Defuzzification proceses has to be applied in order to obtain practical 
absolute values of the decision problem. There are many defuzzification techniques in 
literature. In this study arithmetic mean is used as shown in Eq.4 and Eq.5.  
 
(𝐷! +  𝑅! )= !!!!!

!
                      (4) 

 
(𝐷! −  𝑅! )= !!!!!

!
                      (5) 

 
According to results of the defuzzification process, a theresheold value should be 
decided and used to choose which criteria will be included in the cause and effect 
diagram. 

Step 7. The final step is on calculating the criteria weights normalized between 
[0,1] by using Eq.6 and Eq.7. 
 

𝑤!=    (𝐷! +     𝑅!   )
!   + (𝐷! − 𝑅!   )

!
                (6) 

 
𝑊!!  

!!
!!

!
!!!

                                  (7) 

2.2. Fuzzy TOPSIS Technique 
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Fuzzy TOPSIS technique proposed by Chen (2000) was used in this study. There 
are many techniques in literature that suggest using of TOPSIS method (Chu, 2002; 
Yong, 2006; Kim et al., 2011; Ju and Wang, 2012; Li et al. 2014; Özdemir, 2016). In 
this study the Chen (2000) triangular fuzzy numbers based on vertex range scaling was 
used. This technique is widely used to ranking the alternatives of fuzzy decision making 
problems. Application of the technique was explained below (Chu and Lin, 2003; Yong, 
2006; Özdemir, 2016).  

            Step 1. Normalization is applied in this step to scale all obtained fuzzy values 
between [0,1] as shown in Eq. 8 and Eq.9. 

𝐷 = 𝑑!" mxn         and             𝑑!" =   
!!"
!!
∗ ,

!!"
!!
∗ ,

!!"
!!
∗                                               (8) 

𝐷 = 𝑑!" mxn       and           𝑑!" =
!!
!

!!"
,
!!
!

!!"
,
!!
!

!!"
                                                       (9) 

In Eq.8 and Eq.9, if "j" is the benefit criterion, then  𝑐!∗   = 𝑚𝑎𝑥! 𝑐!"; and if it is 
cost criterion then  𝑎!!=𝑚𝑖𝑛!𝑎!"  

Step 2. As a second step, Criteria weights and normalized fuzzy decision matrix 
is multiplyed to obtain the weighted fuzzy decision matrix as presented in Eq.10.  

𝐾 =    𝑘!" mxn   i =1,2, … , m    j =1, 2, … , n    ise  𝑘!" =   𝑑!".𝑤!"                                (10) 

Step 3. This step involves calculating the distances, the distance from fuzzy 
positive ideal solution (A+) of each criterion is ( 𝑚!

! ) and from fuzzy negative ideal 
solution (A-) is           ( 𝑚!

! ). Then, the positive and negative distances can be calculated 
as shown in Eq.11 and Eq.12. 

𝑚!
∗= 𝑚!

!!! 𝑘!", 𝑘!∗       i = 1, 2, … , m                                                                         

𝑚!
!= 𝑚!

!!! 𝑘!", 𝑘!!     i = 1, 2, … , m                                                                       

For the “benefit” criteria, A+ and A-  are calculated by applying Eq.13 
and Eq.14 

A+ = 𝑘!!, 𝑘!!,… , 𝑘!!    and   𝑘!!= 1, 1, 1 ,                                                                  

𝐴! = 𝑘!!, 𝑘!!,… , 𝑘!!   and   𝑘!!= 0, 0, 0 ,                                                                 

For the “cost” criteria “A+” ve "𝐴!"  are calculated as shown in Eq.15 and 
Eq.16 

A+ = 𝑘!!, 𝑘!!,… , 𝑘!!   and       𝑘!!= 0, 0, 0                                                                  

𝐴! =    𝑘!!, 𝑘!!,… , 𝑘!!  and     𝑘!!= 1, 1, 1                                                                  

Step 4. At this step, proximity coefficient is calculated. The calculation of the 
coefficient “𝐶𝐶!” is based on positive and negative distances among criteria and given 
in Eq.17. 

𝐶𝐶! =   
!!
!

  !!
!  !!!

!  
  ;       where   i = 1, 2, … , m                                                            (17)          

(11) 

(12) 
(13) 

(14) 

(15) 

(16) 
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Step 5. Finally, ranking of the alternatives is carried out according to calculated 
proximity coefficient beginning from the most effective one. 
    3. Case Study 

Application of the case study was carried out in three sections. At first section, 
criteria, alternatives, fuzzy number type, related fuzzy scales and pairwise comparison 
matrix results were obtained. The second section involved with application of the 
proposed techniques and completion of calculations. Finally, results of the study were 
analysed and suggetions on labor turnover in seaport companies were made. Criteria 
were decided by reviewing the available literature on abor turnover problem. In order to 
determine the related criteria and alternatives, 190 workers (operation managers, 
oparators and workers) and 23 experts were interviewed. Criteria and alternatives used 
in the study were given in Table 3. 

A digital questionnaire was designed in order to carry out the pairwise 
comparisons evaluations with corresponding expert groups. The expert group consisted 
of 17 persons from port management expertise and 8 persons from the academia which 
are focused on port management research area. Totally 25 experts' opnions were 
acquaired for detrmining the most effective criteria and sort out the possible alternatives 
for the labor turnover problem in seaport industry. 

Table 3. Criteria and alternatives used in study 

Criterias Alternatives 

C1- Cancellation of labor contract A1-	  Wage concession 

C2- Health problems A2- Bonus pay 

C3- Un wellcomed managers A3- Performance evaluations 

C4- Family problems A4- Employee suggestion system 

C5- The lack of job security (guaranteed jobs) A5- Taking incentives in work flow 

C6- Negative friendship with co-workers A6- Carrier opportunities 

C7- Limited carrier opportunities A7- Respect 

C8- Inadaptability of working environment A8- Fare and contunious working environment 

C9- Low wages A9- Offering partnership 

C10-	  Finding another job A10- Being part of the decision process 

Each expert was properly completed the pairwise comparison matrix using the 
linguistic scale. As a step forward, the verbal replies were converted to the triangular 
fuzzy numbers by previously determined linguistic scale given in Table 1 and Table 4. 
MCDM litearature was used to compile the necessary linguistic scales used in this study 
(Chen 2000; Chen, Torng Özdemir and Güneroğlu, 2017). Arithmetic mean was used to 
combine all matrices in to a single matrix. Then, normalized direct relation matrix   𝐴 
was calculated using Eq.1 and Eq.2. 
Table 4. Linguistic terms and corresponding linguistic values for alternatives (Chen 

2000; Chen, Torng and Huang 2005; Özdemir 2016; Özdemir and Güneroğlu 2016). 
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Three separate matrices (𝐴r , 𝐴y , 𝐴z) were obtained from direct relation matrix 
and fuzzy relation matrix 𝑇  was determined using Eq3. Defuzzification was applied 
using Eq. 4 and Eq.5. The weight of each criteria was calculated by applying Eq.6 and 
Eq.7. Sending (𝐷 + 𝑅) and receiving groups (𝐷 −   𝑅) of the inner relations among 
involved criteria were defined as it is in Table 6. Cause and effect diagram of the 
solution system was also given in Fig.1. according to Fig. 1 effecting criteria are C2, 
C8, C7, C5, C3 and C9 and the others are affected criteria. 

For ranking the previously decided alternatives based on expert evaluations 
Fuzzy TOPSIS technique by Chen (2000) was used. Decision matrix was obtained by 
applying Eq.18 and Eq.19 and Table 4 was used for conversion the linguistic results to 
triangular fuzzy numbers. 

 

𝐶!" =    1/𝑁 ⊗ 𝑐!"! ⊕ 𝑐!"! ⊕…⊕ 𝑐!"!                                                                                 

(18) 

𝐷!" = (1/𝑁)⊗ (𝑑!"! ⊕ 𝑑!"! ⊕…⊕ 𝑑!"!)                                                                               

(19) 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5. Normalized fuzzy direct-relation matrix  𝐴 

Linguistic Terms Fuzzy Numbers Values 

Very Low influence   (0, 0, 3) 

Low influence (0, 2.5, 5) 

Medium  influence (2.5, 5, 7.5) 

High  influence (5, 7.5, 10) 

Very High  influence (7, 10, 10) 



	  
	  

Ü.	  Özdemir	  10/3	  (2018)	  33-‐52	  

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 41	  

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

C1 (0;0;0) (0;0;0,25) 
(0,20;0,20

;0,18) 

(0,14;0,15

;0,17) 

(0,20;0,19

;0,17) 

(0.200;0.4

33;0.633) 

(0,08;0,13

;0,17) 

(0,06;0,09

;0,12) 

(0,14;0,18

;0,23) 

(0;0,04;0,

08) 

C2 
(0,06;0,11

;0,12) 
(0;0;0) 

(0,03;0,08

;0,12) 

(0,03;0,08

;0,11) 

(0,09;0,09

;0,12) 

(0,06;0,09

;0,12) 

(0,17;0,17

;0,16) 

(0,00;0,09

;0,1 5) 

(0,14;0,18

;0,23) 

(0,06;0,01

1;0,14) 

C3 
(0,20;0,19

;0,18) 

(0,20;0,19

;0,17) 
(0;0;0) 

(0,11;0,16

;0.19) 
(0;0;0,06) 

(0,13;0,17

;0,19) 

(0,26;0.5;

0.73) 

(0;0,15;0,

35) 

(0;0,06;0,

09) 

(0,17;0,17

;0,16) 

C4 
(0,09;0,09

;0,12) 

(0,17;0,17

;0,18) 

(0,09;0,09

;0,12) 
(0;0;0) 

(0,09;0,09

;0,14) 
(0;0,0,05) 

(0;0.20;0.

40) 

(0,20;0,19

;0,18) 

(0,20;0,19

;0,17) 

(0,09;0,11

;0,14) 

C5 
(0,20;0,23

;0,17) 

(0,24;0,20

;0,18) 

(0,14;0,19

;0,20) 

(0,23;0,21

;0,18) 
(0;0;0) 

(0,11;0,16

;0.19) 

(0,20;0,19

;0,17) 
(0;0;0,5) 

(0;0,06;0,

09) 

(0,03;0,08

;0,11) 

C6 
(0,26;0,23

;0,18) 

(0,06;0,12

;0,17) 

(0,23;0,21

;0,18) 

(0,24;0,20

;0,18) 

(0,20;0,19

;0,17) 
(0;0;0) 

(0;0,06;0,

09) 

(0;0,20;0,

40) 

(0,08;0,13

;0.16) 

(0;0,04;0,

08) 

C7 
(0,00;0,00

;0,25) 

(0,06;0,11

;0,14) 

(0,09;0,11

;0,14) 

(0;0,100;0

,300) 
(0;0;0,0,6) 

(0,09;0,09

;0,14) 
(0;0;0) 

(0;0,06;0,

11) 

(0,13;0,17

;0.19) 

(0;0,06;0,

09) 

C8 
(0,00;0,25

;0,50) 

(0,14;0,15

;0,17) 

(0,20;0,19

;0,17) 

(0,20;0,19

;0,17) 

(0,23;0,21

;0,18) 

(0,03;0,08

;0,11) 
(0;0;0,5) (0;0;0) 

(0,1;0,21;

0.41) 

(0,09;0,14

,0,17) 

C9 
(0,09;0,09

;0,12) 

(0;0,06;0,

11) 

(0;0,06;0,

11) 

(0,06;0,09

;0,12) 

(0,14;0,19

;0,20) 

(0,10;0,15

;0.18) 

(0,09;0,09

;0,14) 

(0,09;0,09

;0,14) 
(0;0;0) 

(0;0,04;0,

08) 

C10 
(0.10,0.15

,0.18) 

(0,17;0,17

;0,16) 

(0,09;0,09

;0,12) 

(0,17;0,17

;0,16) 

(0;0,04;0,

08) 
(0;0;0,05) 

(0;0,06;0,

11) 

(0,23;0,21

;0,18) 

(0,03;0,08

;0,11) 
(0;0;0) 
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Table 6. D and R values 

As a next step, Eq.8 and Eq.9 was used to scale the results between [0,1] the 
normalized results were given in Table 7. 

 
Figure 1. Cause – Effect graphical diagram 
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𝑫 +   𝑹 𝑫 −   𝑹 (𝑫𝒊 +  𝑹𝒊 )
Def (𝑫𝒊 −  𝑹𝒊 )

Def 𝑾𝒊 

C1 (6,42; 8,34; 10,43) (-1,13; -0,77; -0,59) 8,32 -0,87 0,0896 

C2 (4,32; 6,07; 10,34) (0,92;1,1;-0,13) 6.71 1,87 0,0936 

C3 (9,24;10,58;11,12) (0,17;0,34;- 0,38) 10,11 0,03 0,0996 

C4 (7,40; 9,04; 12,30) (-1,76; -1,56; -1,16) 9,38 -1,51 0,0796 

C5 (9,00; 10,30; 14,44) (0,62; 0,83; 0,94) 11,04 0,81 0,1126 

C6 (6,75; 9,34; 13,27) (-1,13; -0,77; -0,59) 9,58 -0,85 0,1016 

C7 (6,69; 9,11, 14,18) (0,88; 1,25; 1,84) 9,73 1,34 0,1056 

C8 (3,20; 6,88; 12,28) (1,34; 1,75; 1,82) 7,25 1,65 0,1036 

C9 (11,30; 12,64;15,78) (0,35; 0,44; 0,97) 13,12 0,58 0,1186 

C10 (7,25; 9,87, 14,23) (-1,31; -0,42; -0,18) 10,13 -0,83 0,0956 

𝑾𝒄𝒊 - - - - 1 
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In order to obtain fuzzy decison matrix, criteria weight shown in Table 6 was 

multiplied by normalized fuzzy decision matrix using Eq.10. 

Table 7. Normalized fuzzy decision matrix 

 

Following the technique by Chen (2000) distances from the positive ( 𝑚!
∗ )  and 

negative ( 𝑚!
! ) ideal solutions were determined by applying Eq. 11, 12, 13, 14, 15 and 

16. Calculated distances were shown in Table 8 and 9. The similartiy rate between each 

alternative and the ideal solution for both positive and negative solutions was calculated 

by means of Eq.17 and given in Table 10. 

 

 A6 A7 A8 A9 A10 

C1 0,045 0,075 0,092 0,078 0,123 0,185 0,025 0,054 0,078 0,008 0,047 0,214 0,080 0,095 0,142 

C2 0,123 0,174 0,325 0,052 0,084 0,107 0,105 0,133 0,184 0,062 0,147 0,185 0,251 0,325 0,412 

C3 0,074 0,099 0,241 0,124 0,147 0,240 0,044 0,482 0,487 0,254 0,270 0,304 0,015 0,080 0,105 

C4 0,284 0,308 0,412 0,047 0,087 0,095 0,062 0,080 0,110 0,071 0,181 0,200 0,048 0,095 0,152 

C5 0,017 0,078 0,129 0,103 0,141 0,189 0,085 0,162 0,263 0,214 0,250 0,309 0,111 0,283 0,312 

C6 0,267 0,307 0,521 0,058 0,061 0,125 0,147 0,150 0,191 0,100 0,243 0,272 0,169 0,205 0,325 

C7 0,324 0,385 0,411 0,103 0,184 0,200 0,153 0,211 0,247 0,114 0,231 0,285 0,062 0,108 0,188 

C8 0,240 0,361 0,475 0,040 0,057 0,084 0,149 0,157 0,183 0,042 0,058 0,140 0,172 0,263 0,300 

C9 0,043 0,065 0,414 0,142 0,171 0,200 0,014 0,080 0,120 0,153 0,241 0,250 0,140 0,254 0,303 

C10 0,173 0,240 0,284 0,210 0,014 0,012 0,085 0,141 0,168 0,160 0,256 0,316 0,020 0,069 0,104 

 A1 A2 A3 A4 A5 

C1 0,302 0,317 0,703 0,354 0,477 0,489 0,324 0,541 0,603 0,071 0,374 0,475 0,078 0,127 0,234 

C2 0,520 0,621 0,742 0,308 0,517 0,627 0,184 0,574 0,698 0,058 0,247 0,412 0,124 0,178 0,347 

C3 0,230 0,244 0,341 0,521 0,557 0,639 0,258 0,325 0,714 0,035 0,041 0,087 0,047 0,078 0,247 

C4 0,725 0,854 0,903 0,735 0,742 0,839 0,365 0,634 0,821 0,067 0,148 0,472 0,257 0,387 0,412 

C5 0,304 0,402 0,508 0,357 0,621 0,841 0,174 0,189 0,478 0,064 0,148 0,354 0,017 0,092 0,124 

C6 0,533 0,632 0,714 0,547 0,617 0,624 0,254 0,273 0,514 0,048 0,517 0,568 0,051 0,068 0,098 

C7 0,415 0,620 0,687 0,452 0,492 0,812 0,078 0,325 0,387 0,347 0,478 0,604 0,247 0,308 0,374 

C8 0,238 0,384 0,472 0,245 0,337 0,456 0,067 0,147 0,325 0,074 0,471 0,578 0,368 0,385 0,493 

C9 0,215 0,305 0,514 0,278 0,452 0,478 0,047 0,298 0,478 0,038 0,063 0,478 0,219 0,381 0,411 
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Table 8. Total distance from each alternative A * 

Alternatives Total Distance 

A1 6,402 

A2 6,384 

A3 6,341 

A4 6,412 

A5 6,418 

A6 6,457 

A7 6,389 

A8 6,420 

A9 6,380 

A10 6,442 

Table 9. Total distance from each alternative A – 

Alternatives Total Distance 

A1 4,520 

A2 4,488 

A3 4,789 

A4 4,963 

A5 4,338 

A6 4,639 

A7 4,843 

A8 4,562 

A9 4,660 

A10 4,544 
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Table 10. Proximity of each alternative to ideal solution 

Alternatives Total Distance 

A1 (1) 0,476 

A2 (2) 0,470 

A3 0,445 

A4 0,430 

A5 (5) 0,458 

A6 (3) 0,465 

A7 0,454 

A8 0,450 

A9 (4) 0,462 

A10 0,455 

4. Results 
Ensuring continuous and high quality service level is the major aim of the any 

commercial company. Labour turnover rate is one of the key factors in establisihing 
longterm quality standarts and needs to be preciesly handled by the managers. 
Companies could be benefited from low labor turnover numbers whereas high rates can 
adversely affect the overall productivity of a company both direct and indirect manner. 

Maritime sector is a labor intensive commerce that requires human resources 
from different specialization areas for working in ship and cargo operations. It is clear 
that human factor is the most influential factor in improving of port efficiency. High 
standart and qualified human resources are necessary for carrying out the port 
operations. The current study is focused on determining the factors that lead to labor 
turnover in maritime companies. Criteria that were considered effective in seaport labor 
turnover problem and alternatives for the possible solutions were analysed. According 
to findings of the current study the major criteria causing labor turnover in seaports can 
be stated according to their importance or weights as follow, low wages (C9), the lack 
of job security (guaranteed jobs) (C5), limited carrier opportunities (C7), inadaptability 
of working environment (C8), negative friendship with co-workers (C6), un wellcomed 
managers (C3), finding another job (C10), health problems (C2), cancellation of labor 
contract (C1) and family problems (C4). From the criteria stated, C7, C5, C10 and C9 
were determined as causing factors whereas the others were affected by the labor 
turnover problem. 

The possible solutions for the labor tunover problem in seaports were defined as 
higher wages (A1), bonus pay (A2), carrier opportunities (A6), offering partnership 
(A9), taking incentives in work flow (A5) being part of the decision process (A10), 
respect (A7), fare and contunious working environment (A8), performance evaluations 
(A3) and employee suggestion system (A4). Considering the participant profile of the 
questionaires (190 persons), 6% was women and 94% was men. 86% of total 
participants were married. The age range was between 20 and 60 years old. 59% of the 
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sampled profile were graduated from high schools whereas 16% of the total holded a 
university degree. 14% of the total participants worked more than 15 years in seaport 
companies and 21% was less than 5 years. The rate of 15 years working time within 
same company was no more than 17% and 42% of total participant worked between 5-
10 years in the same company.   

5. Discussion and Recommendations 
The results of the study revealed that low wages are placed in the first category 

regarding job quiting in seaport companies. This might be attributed to the education 
level of the seaport workers who mainly do not have high grade education and 
considered as ordinary workers. The second factor that is effective in stopping working 
or leaving from the company was determined as the lack of job security or guaranteed 
jobs. The process of privatization in port sector has introduced a contract-based job 
model, which is mainly; depend on the performance of the workers or the financial 
efficiency of the port company, which is the main personal hiring methodology today in 
seaports (Özdemir, 2016). Therefore, it becomes a stressfull issue working without long 
term job guarantee and it may cause job qutiing in sepaorts as soon as finding an 
alternative better working system in other sectors or companies. Similar results by 
Nikbin et al. (2012), Rafiei et al. (2013), Pierce and Aguinis (2013), Slatten et al. (2011) 
are reported from other sectors that long term jobs and definite working conditions are 
very effective in labor turnover. The third important criterion noticed in this work 
regarding labor turnover problem is limited carrier opportunities, which limits to see 
light for future life in the eyes of port workers. The lack of carrier developments leads 
to workers to think pessimistic for the port industry and create a tendency to look for 
some alternatives for better working conditions. Private port companies should 
somehow develop attractive working models that at least ensure the near future job 
security of the workers based on their personal performance criteria is they care about 
the labor turnover problem in the sector. Because job security issue became an issue of 
high priorty as reported by Yılmaz and Halıcı (2010). 

In order to keep labor turnover in seaports at acceptable limits, it is 
recommended that two main factors “job guarantee” and “wage policy” should be 
arranged and managed in such a system that promotes the satisfaction of the workers as 
well as uncompromising the economic profit and efficiency of the company. It should 
be not forgotten that labor policy could be make unexpected major influences on the 
longterm business plans of the seaport investors. Therefore, motivation of the workers 
must be kept high by using some performance bonus system and applying special 
personal management policy that accounts for needs and sentiments of the workers. 
Better working conditions will definitely create higher productive working environment 
among workers and will develop their personal respects to their jobs.  

Many studies reported that low rates of laborturnover could positively affect the 
productivity of the company (Steers and Mowday, 1981; Krackhardt and Porter, 1985; 
Guimaraes and Igbaria, 1992; Cheng and Brown, 1998; Dale-Olsen, 2006). 

  Labortunover is also an important issue in port management companies which 
has its own risks as a harsh working environment (Yalçın, 2005; Danacı and Kişi, 2014; 
Özdemir, 2016).  Therfore, to avoid any working casualties the labour of the seaport 
companies should be highly qualiefied and trained persons with special enthusiasm to 
follow highly difficult working conditions. High safety standarts are also necessary in 
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port operations as the major factor of seaport accidents is the human factor (Tatar et al., 
2015; Özdemir, 2016). Therefore, determining laborturnover conditions is a 
complementary action to define the working standarts in seaport companies. 

The global need for labour force has been rising in maritime sector. Beside that 
preparing a newcomer to be ready for working in seaport operations require time, 
intensive efforts and money that are met by the companies. Therefore, companies have a 
tendency toward hiring experienced workers. Obligatory training in seaports are limited 
with safety, security and health of the workers but the real experience is gathered during 
the carrying out a real port cargo operation. There are diverse work types involved in 
port operations. For example, recent developments in technological infrastructure have 
urged the companies to concentarate on specialists that are good at electronical 
operations. Automatisation of port handling equipments has changed the type of 
workers toward more qualified persons as well as causing reduction in total hired 
workers number. 

Finally, labor turnover problem in seaport companies is investigated by using a 
hybrid decision making approach to find out the main causes and their associated 
alternatives that can be used for longterm efficiency of personal policy in the sector. It 
is belived that, the maritime sector could benefit from the quantitative evaluations 
presented in the current study, which is kept as simple as possible to be understood and 
applied by all stakeholders involved in the sector. The proposed methodology can be 
also applied to some other major problems of the maritime sector due to its simplicity 
and quantification capability. 
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Abstract 

The research is carried out for police officers working at the Diyarbakır Police 
Department in the Southeastern Anatolia region of Turkey. The aim of the research is to 
determine the relationship between the concepts of job performance, burnout, and 
workaholism of the police officers. Research data are collected by questionnaires and 
189 questionnaires were used for the analysis. The correlation, regression, t-Test and 
Anova analyzes are applied to the research data in the SPSS program. At the end of the 
research, a low level negative relation is found between the concepts of job 
performance, burnout, and workaholism. It is also determined that there were no 
significant differences between the demographic variables and the research subjects at 
the significance level of 0,05. 

Keywords: Job Performance, Burnout, Workaholism 
1. Introduction

Business life is changing at the same rate with the outside world, which is
changing rapidly. This rate of change inevitably affects employees with a positive or 
negative way. Managers, who are important actors of the business world, tend to 
evaluate employees performance according to different parameters depending on the 
conditions of the day. Employees working with this awareness are in a race with other 
employees either with the expectation of higher income or to make a difference. 
Performance races of the employees become inevitable, especially given the fact that 
job performance of private sector employees is tried to be measured with a concrete set 
of assessment criteria. In this regard, job performance gains more and more importance 
for employees in every sense. 

Efforts to increase work performance drive employees to different psychological 
or sociological problems. Burnout or popularly known as burnout syndrome is only one 
of these problems, which has been frequently investigated in recent years by researchers 
both abroad and at home. Although the syndrome has aspects directly related to the 
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period of experiencing it and the work done by the person, the burnout not only depends 
on the intense work schedule/pressure, but it can also occur due to different reasons. 

Another problem that is caused by intense work schedule or excessive work 
addiction, such as having too much time at work, is the state of being a workaholic. The 
word workaholic is derived in the same way as alcoholic, tea-holic, and so on. That is to 
say, the term workaholic is used for the individuals with high level of work relation 
inspired by the term alcoholic which is used for the individuals with high alcohol 
relations. In the framework of the above-mentioned approaches, police officers who 
have a heavy work pressure by profession were selected as research sample. In this 
framework, the research is looking for an answer to the question “Is there any relation 
between job performance, burnout and being a workaholic in police officers?” in light 
of the information in the related literature. Although each concept has been examined in 
different ways for the policing profession, no research has been found which deals with 
the three concepts together.  

2. Theoretical Framework 
2.1. Job Performance 
The issue of how employees who work in the same business or in similar 

organizations produce better quality services or products compared to the ones working 
in other organizations that has similar jobs or produce similar products has attracted 
interest from researchers and has become a subject of various scientific researches 
(Arslan, 2016). 

In this context, towards the end of the 19th century, F.W.Taylor started the first 
scientific studies on the concept of performance. Taylor published his research in 1911 
in a book under the title of Basic Principles of Scientific Management (Taylor, 2003, 
Sucu, 2000). 

It is stated that Taylor pioneered the American people with the idea of 
performance increase led by himself. Regarding his success, Drucker stated that in the 
second world war the American people began to raise people who made first class 
production in a very short time by applying Taylor’s ideas. He also suggested that the 
US is influenced by this idea in eliminating two powerful world economies such as 
Germany and Japan. Drucker took this idea one step further and stated that 
manufacturing giants such as Japan, Korea, Singapore, Taiwan and Hong Kong, which 
are considered as the five tigers of Asia, have achieved their performance by being 
inspired by Taylor's philosophy of educating workers (Drucker, 1992: 59; Yüksel and 
Aykaç, 1994: 87). 

Especially after 2000's, the concept of job performance has become the focus of 
attention by scientists. Researchers on this subject acknowledge that job performance is 
multifaceted and multi-dimensional (Borman and Motowidlo, 1997). Today, it is 
possible to come up with many models about job performance developed by 
researchers. 

Performance is a term related to the technical aspect of the working behavior 
(Motowidlo et al., 1997) and is defined as the works that must be done by the 
employees in exchange for salaries and other benefits (Rousseau and Parks, 1993). In 
short, performance can also be described as the result of an employee’s work with an 
intention to make a task assigned to him or her in a certain period of time (Simsek and 
Oge, 2011). 
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Yumusak (2008) has collected the factors that affect the performance of 
employees under three main groups as economic, physical and psycho-social factors. He 
listed the wage increases, premium wages and economic benefits as the economic 
factors. As the physical factors he stated work safety and health as well as the working 
environment such as temperature, ventilation, lighting and humidity. As for the psycho-
social factors that affect the performance of employees, he counted the communication, 
orientation, education and motivation factors.  

Performance is expressed as the level of work that the employees have done 
according to some criteria previously determined by the managers and the manner of 
behaviors that the employees put fort while working. The performance evaluation made 
on the basis of these criteria is the comparison of the current performance of the 
employees with the their potential performance in the future. Performance appraisal, 
which is frequently used as human resources applications in recent periods, has attracted 
intense interest of researchers in this direction. (Gürbüz and Yüksel, 2008).  

In human resources management, performance evaluation, which is a process that 
is not very popular for employees, is both difficult and complex. In the literature, this 
situation was frequently addressed by researchers. Some criteria are created by the 
managers depending on the way of doing business. In light of these criteria, employees 
are subjected to a measurement process according to certain criteria. The main purpose 
here is to increase the organizational performance as well as the individual performance 
of the employees. As high efficiency means competitive power in the sector in which it 
operates, it is important to increase the performance of the workers and the 
organization. For individuals, this is important not only in terms of financial gains but 
also job satisfaction, high level career opportunities and social reputation of the 
employees (Mohrman et al., 1989; Austin and Villanova, 1992; Sonnentag and Freese, 
2002; as cited in Yelboga, 2006). 

2.2. Workaholism  
The concept was first coined by Oates in 1968. According to Oates, workaholism, 

which expresses an emotion, has been presented as an uncontrollable need, 
excessiveness and as a result, a situation that distorts health and comfort, which 
negatively affects the relationships with other people around, depending on continuous 
and long hours of work (McMillan et al. 2001: 69; Seybold and Salamone, 1994: 6). 

According to Spence and Robbins, workaholism is a form of behavior that 
emerges as being unable to disconnect from the work, over-dependence to work, and the 
inability to give up the idea of working from the mind, by moving away from other 
activities outside of work in social life (Spence and Robbins, 1992: 161).  

According to another approach, individuals with workaholic characteristics are 
more willing and dedicated than their counterparts. They also have a problem of 
confidence about the work compared to other employees and feel the need for praise 
and approval for the work they do (Burke, 2000: 13).  

There are different opinions in the researches about the workaholism whether it is 
positive or negative. The researchers have not reached a consensus on this issue. 
Looking at the researches in general, it is seen that the workaholism is regarded as 
negatively. According to these researchers, workaholism is a situation that harms both 
the employee and the organization he/she works for. Workaholism, which indicates an 
addiction such as alcoholism, is a negative situation for the health of the individual. 
Contrary to this view, researchers who consider workaholism positively argue that the 
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workaholism makes the individual devoted to and love his/her work, and therefore 
he/she will succeed in the work he/she does. (Oates, 1971; Schaef and Fassel, 1988; 
Killinger, 1991; Bayraktaroglu et al., 2009).  

2.3. Burnout 
The concept was first introduced in 1972 by the American psychoanalyst, Herbert 

J. Freudenberger. Freudenberger coined the concept into the literature in 1974 by a 
journal published in the Journal of Social Issues. According to Freudenberger, burnout 
is the state of depletion of internal resources of employees as a result of failure, 
exhaustion, loss of energy and power, or unpredictable demands (Freudenberger, 1974).  

Since 1974, much research has been done on the subject and many scales have 
been developed to measure burnout. However, the most accepted definition of burnout 
today is made by C. Maslach. Maslach describe the burnout as a syndrome that occurs 
due to feelings of physical exhaustion, prolonged fatigue, hopelessness and helplessness 
encountered in employees who face intense emotional desires as a professional 
requirement and always have to work with others, and which cause people to exhibit 
negative behaviors towards other individuals in their working life and in their private 
lives (Maslach and Jackson, 1981). 

Adding dimensions to the concept, burnout was defined by Maslach and Jackson 
(1986) as "three-dimensional psychological syndrome" as "emotional exhaustion", 
"desensitization" and "reduction in individual achievement". The development of these 
three dimensions of burnout can be summarized as follows.  

Burnout, first of all, is caused by the exhaustion of the emotional resources of 
individuals because of the excess work load and continuation of works, which leads to 
the formation of "emotional exhaustion". The person at this level sees himself/herself 
physically and emotionally exhausted and worn out, unable to commit himself/herself to 
his/her work and unable to act adequately responsible to his/her clients. Those who 
show exhaustion over time are getting away from other people and developing weaker 
relations with the people they are with. As a result, a condition described as 
"desensitization" occurs in such persons. The desensitized individual prefers to become 
isolated/get lonely by removing others from their lives by thinking that they are 
interfering too much in their lives. At the last stage, the individual who is aware of the 
negative changes that are happening in him/her sees himself/herself inadequate in the 
relations he/she has established with his work and people. Negative self-evaluation of 
the person is considered to be "a decrease in personal achievement" (Maslach and 
Zimbardo, 1982; Cordes and Dougherty, 1993; Maslach, et al., 2001; Ardic and Polatci, 
2009; Arslantaş et al., 2016: 13).  

2.4. Job Performance, Workaholism, and Burnout Relations  
2.4.1. Job Performance and Burnout 

Burnout is described by Freuderberger in the related literature as the state of 
depletion of internal resources of employees in the event of failure, exhaustion, loss of 
energy and power, failure to meet demands due to excessive workload (Freuderberger, 
1974). The effects of the burnout on the performance have been investigated in the 
studies conducted based on this. Bakker et al. (2004) have shown in their study that 
burnout affects the job performance. Parker and Kulik (1995) found that high level of 
burnout have a negative impact on job performance. Wrigth et al. (2004) found that 
some sub-dimensions of burnout are related to job performance. 
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2.4.2. Job Performance and Workaholism  

It can be said that workaholism will have a positive effect on job performance 
since it is considered, in one aspect, as over-reliance on work and indulgence in work. 
However, there are also researchers who consider workaholism in a negative way. 
According to researchers who see workaholism as a health problem, this can affect job 
performance negatively (Machlowitz, 1980, Korn et al., 1987, Sprankle and Ebel, 1987, 
Snir and Harpaz, 2004). In studies where job performance is associated with 
workaholism, it has been found that workaholism has a positive effect on job 
performance (Shimazu et al., 2010; Gorgievski et al., 2014). A positive relationship was 
found between the organizational performance as a performance type and workaholism 
in the research on the relationship between the two concepts (Arsezen, 2017).  

2.4.3. Workaholism and Burnout  
Workaholism and burnout can, in a similar way, lead to problems in the family 

and working life of the employees, as well as various health problems such as stress and 
depression. There are studies that show that individuals with high expectation of success 
have a high likelihood of having burnout, as well as workaholic individuals develop 
negative attitudes toward their jobs (Keown, 2008). Sometimes the intense efforts and 
initiatives of individuals that they show in their jobs may encounter pressure and 
obstacles by their organizations, resulting in negative consequences physically and 
mentally for such individuals regarded as workaholics. People can feel themselves 
unsuccessful, tired, helpless, and low-self-confident because of the situations which led 
negative/unfavorable consequences. As a result, those who are dedicated to work and 
feel obliged to work constantly are likely to have burnout. (Moorhead and Griffin, 
1992). In the studies in which workaholism and burnout were associated, the relation 
between the two concepts has been examined but different results have been found. 
Arslantaş et al. (2016: 11) found that there was a positive relationship between the 
levels of burnout and workaholism in the research they conducted on lawyers. Naktiyok 
and Karabey (2005) found that the increase in the level of workaholism of 
academicians/faculty members increased mental, physical and emotional 
burnout/exhaustion. According to Mohair and Zincirkıran (2014), no significant 
relationship between the two concepts was found in their research on cashiers. 

There is almost no study in the literature that examines job performance, burnout, 
and workaholism together at the same time. However, a conclusion can be obtained 
through examining both bilateral comparison studies and making use of the research 
findings. Research hypotheses that have been produced in accordance with the literature 
for the determination of this relationship can be developed as follows: 

H1: There is a negative linear relationship between job performance, burnout and 
workaholism in the subjects surveyed. 

H2: Burnout and workaholism affect job performance. 

H3: Job performance, burnout and workaholism differ according to some 
demographic variables. 

The following research model can be developed from the hypotheses put forth by 
benefiting from the relevant field literature presumed to explain the relationship 
between job performance, burnout and workaholism (Figure 1).  
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Figure 1: Research Model 

3. Methodology  

3.1. The Universe and the Sampling of the Research  
This study aims to measure the relationship between the concepts of job 

performance, burnout and workaholism of the police officers in Diyarbakır city of 
Turkey. A questionnaire consisting of 43 questions was used except demographic 
variables to test the hypotheses and the model. These scales were distributed randomly 
to the police officers of Diyarbakır Police Department in the southeastern city of 
Turkey. For the purpose of research, the scales were distributed to 300 police officers 
employed in the Diyarbakır Police Department. 227 of them were returned, but 38 of 
them were not classified because the questions were not fully answered. A total of 189 
scales were used for the analyses. 

3.2. Data Collection Tools  
In collecting the data, 3 separate scales were used to determine the levels of work 

performance, burnout and workaholism except for the demographic information form.  
a) Demographic Variables: The demographic information in the survey includes 

gender, marital status, age, work experience and income status. 
b) The Workaholism Scale: In order to measure the level of workaholism of the 

employees, the WorkBAT (Working Battery) scale developed by Spence and Robbins 
(1992) and used in many studies was used in this study. The Cronbach Alpha coefficient 
of the scale was found to be 0.67 as a result of the reliability analysis. The Turkish Form 
adapted by Kart (2005) and a two-dimensional scale whose validity and reliability were 
ensured were utilized in the study. These two sub-dimensions were Work Enjoyment 
(WE) and Motivation to Work (D). The scale consists of a total of 20 statements (18 
positive and 2 negative) in 2 sub-dimensions. There were 10 statements under the Work 
Enjoyment category and 10 statements under the Motivation to Work category. The 
skewness and kurtosis values were between -1 and +1, and the distribution was normal. 
A 5-point Likert scale was used to determine the extent to which the participants agree 
with the statements, and the expressions “Strongly Agree, Agree, Undecided, Disagree 
and Strongly Disagree" were used for each statement on the scales. 
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c) The Burnout Scale: The "Maslach Burnout Inventory" developed by Maslach 
and Jackson (1981) and widely accepted in the field was used to measure the level of 
burnout. The Maslach Burnout Scale, translated into Turkish by Ergin (1992), consists 
of 22 statements. The scale was answered with 5-Point Likert method. The Cronbach 
Alpha coefficient of the scale was found to be 0.89 as a result of the reliability analysis. 
The skewness and kurtosis values were between -1 and +1, and the distribution was 
normal. The expressions “Never, Rarely, Sometimes, Often, Always" were used for 
each statement on the scales which consist of 5-point Likert-type questions.  

d) Job Performance Scale: A scale which consists of 6 questions and adapted by 
Bakiev (2011) using various scales was used. The Cronbach Alpha coefficient of the 
scale was found to be 0.73 as a result of the reliability analysis. The skewness and 
kurtosis values were between -1 and +1, and the distribution was normal. A 5-point 
Likert scale was used to determine the extent to which the participants agree with the 
statements, and the expressions “Strongly Agree, Agree, Undecided, Disagree and 
Strongly Disagree" were used for each statement on the scales. 

3.3. Data Analysis  
The data were analyzed using the SPSS 18.0 statistical program. The data were 

evaluated by performing correlation, regression, t-test and ANOVA analyzes. In this 
study, statistical significance level was accepted as p<0.05. 

4. Findings  
Table 1: Demographic Variables 

Variables Percentage Frequency 
Number of Participants % 100 189 
Gender 	   	  
Women % 3,2 6 
Men % 96,8 183 
Age   
20-30 % 50,8 96 
31-40 % 49,2 93 
Marital Status   
Married % 90,5 171 
Single % 9,5 18 
Income Level   
3000-4000TL % 2,1 4 
4001-5000 TL %  91 172 
5001 and over TL % 6,9 13 
Work Experience   
6-10 years % 83,6 158 
11-15 years % 14,8 28 
16-20 years % 1,6 3 

The survey was conducted in March and April 2017. From a total of 189 police 
officers participating in the survey, 6 of them (3.2%) were women and 183 of them 
(96.8%) were men, as seen in Table 1. 96 (50.8%) of the participants were between the 
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ages of 20-30 and 93 (49.2%) of them were between the ages of 31-40. 171 (90.5%) of 
the participants were married and 18 (9.5%) of them were single. 4 (2.1%) of the 
participants had an income between 3000-4000 TL, 172 (91%) of them had an income 
between 4001-5000 TL, and 13 (6.9%) of them had an income of more than 5000 TL. 
As for the work experience, it was seen that 158 (83.6%) of the participants had a work 
experience between 6-10 years, 28 (14.8%) of them had 11-15 years and 3 (1.6%) of 
them had more than 15 years of work experience.  

As shown in Table 2 below, there was a negative linear correlation between job 
performance, burnout and workaholism. The relationship between them can be ignored 
because of the fact that the level of this relationship was low. Accordingly, from the 
research hypothesis, H1 was largely rejected. 

Table 2: Correlation between Job Performance, Burnout, and Workaholism  

  1 2 3 
 1. Job Performance Pearson 

Correlation 
Coefficient 

1 - 0,018 - 0,037 

 2. Burnout  1 - 0,085 

 3. Workaholism   1 

 **Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

As shown in Table 3 below (as for job performance), the variables of burnout and 
workaholism account for 3% of the total variance. Hence, the H2 hypothesis was 
rejected. 

Table 3: Regression between Job Performance, Burnout and Workaholism 

Dependent Variable R2 Independent 
Variable B Βeta t p VIF 

Job Performance 0.02 
Burnout -.011 -.022 -0,29 0.768 1.96 

Workaholism -.019 -.039 -0,53 0.595 1.96 

There was no auto correlation in this model as Durbin Watson table shows 1.5<d 
= 1.96 <4. 

In the study, there was no significant difference in the analysis of the differences 
between the concepts of job performance, burnout and workaholism with the 
demographic variables such as age (T=0,594; T=0,408; T=0,957, p<0.05), gender 
(T=0,742; T=0,316; T=0,208, p<0.05), marital status (T=0.183, T=0.727, T=0.307, 
p<0.05) and work experience (F=0,594; F=0,408; F=0,957, p<0.05). Hence, the H3 
hypothesis was rejected. 

In the study, the mean value of the answers given by the participating police 
officers about the job performance from the concepts subject to the survey was 𝑋: 2.78. 
According to this result, it can be said that the level of job performance of the police 
officers was average, as it fell close to "Undecided" on the scale. The mean value of the 
police officers’ answers to burnout statements was 𝑋: 2.35, which could be interpreted 
as "Rarely" according to the scale, indicating that the police officers who participated in 
the survey had a low level of burnout feelings. According to another result of the 
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research, the average value of the responses given by the police officers to workaholism 
statements was 𝑋: 3.12. Since this result corresponds to "Undecided" on the scale, it 
was conceivable to state that the police officers participating in the survey had a hidden 
workaholism. 

5. Conclusion and Discussion  
Within the scope of the study on the police officers, the relationship between the 

concepts of job performance, burnout and workaholism was examined and a low level 
of negative linear relationship was found between these concepts. Since the relation 
level was very low, it was neglected and the research hypothesis was rejected. This 
result was different from the results of the researches previously conducted in different 
professions about the relationships of the concepts with each other (Nowack et al., 
1985, Naktiyok and Karabey, 2005, Ashtari et al., 2009, Swider and Zimmerman, 2010, 
Tiftik and Zincirkıran, 2014). The result may be due to different reasons. Different 
results can be obtained if the research can be re-applied to police officers working in 
different cities and at different positions and in different time intervals. However, the 
result of this study was consistent with the results of the research conducted by 
Karatepe and Uludağ (2008) regarding the relationship between job performance and 
burnout that no relation was found between them. 

In the study, no significant difference was determined in the analysis of the 
differences between the concepts of job performance, burnout and workaholism with 
the demographic variables such as age, gender, marital status and work experience. 
From these results, the conclusion regarding the age variation overlaps with the results 
of Kaya (2010) on burnout in police officers. However, significant differences in 
burnout, gender and marital status were determined in the same study. In these studies, 
while the job performance decreases depending on the age, burnout, on the other hand, 
can increase. Again in these studies, the level of workaholism can vary depending on 
the level of professional career, age and gender (Kaya, 2010; Zincirkıran and Mete, 
2014).  

In the study, according to the analysis of the answers given by the participating 
police officers about the job performance from the concepts subject to the survey, it can 
be said that the level of job performance of the police officers was average. The analysis 
results of the police officers’ answers to burnout statements can be interpreted that the 
police officers who participated in the survey had a low level of burnout feelings. This 
result was consistent with the results of the previous researches (Naktiyok and Karabey, 
2005). According to another result of the study, it was conceivable to state that the 
police officers participating in the survey had a hidden workaholism that might possibly 
emerge based on the analysis of the responses given by the police officers to 
workaholism statements.  

While a relationship between the concepts was found in the studies previously 
conducted related to the subject, a meaningful relation between the concepts cannot be 
determined in this study. This may be due to the research method, research sample and 
time factor. If the research can be renewed by differentiating these factors, different 
results might be obtained. 
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Özet 
İşletmelerin zayıf rekabetçi performanslarının nedeni olarak genellikle, pazar 

koşullarındaki ani değişimler ve/veya beklenmedik olaylar gösterilir. Ancak bu durum 
yöneticilerinin kendi kontrolü dışında oluşan koşullara ve faaliyetlere karşı bir 
tepkisidir. Oysa asıl neden, işletmelerin sürdürülebilir rekabetçi üstünlük için kaynak 
tabanlı uygulama ve pazarlama yeteneklerini geliştirme eksikliğidir. Bu eksikliğin 
doğal sonucu olarak, işletmelerin pazarlama yeteneklerini etkinleştirmesini 
engellenmekte ve rekabetçi üstünlüğün kaybedilmesine yol açmaktadır.  

Bu çalışma iki ana eksende tasarlanmış ve düzenlenmiştir: Birincisi işletmelerin 
sürdürülebilir rekabetçi üstünlük pazarlama yeteneklerinin önemi, İkincisi pazarlama 
yeteneklerinin işletme performansında anahtar öğe olarak düşünülmesi. Buna göre 
çalışma Ankara ili merkezli üretim işletmelerinin sürdürülebilir rekabetçi üstünlük elde 
edebilmelerinde pazarlama yeteneklerinin performans üzerindeki etkilerini belirlemeye 
yönelik görgül bir değerlendirmeyi kapsamaktadır. Araştırma amacı doğrultusunda 730 
işletme yöneticisi ile görüşülerek anket yapılmış ve veriler toplanmış; Kısmi En Küçük 
Kareler (PLS) tekniği kullanılarak, oluşturulan yapısal modelin geçerliliği test 
edilmiştir. Araştırma sonucunda pazarlama yeteneklerinin işletme performansı üzerinde 
doğrudan ve pozitif etkisi olduğu görülmüştür.  
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük, Kaynak Tabanlı Kuram, 
Pazarlama Yetenekleri, İşletme Performansı 
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Abstract 
Sudden changes in market conditions and/or unexpected events are generally 

shown as the reason for weak competitive performances of enterprises. However, this is 
a reaction to the conditions and activities that occur outside the managers' control. The 
main reason, however, is the lack of development of resource-based practices and 
marketing capabilities for sustainable competitive advantage. As a natural consequence 
of this deficiency, the improving the efficiency of business marketing capabilities is 
hampered and competitive advantage is lost. 

In this context, this study has been designed and structured in two main axes: 
Importance of businesses' sustainable competitive advantage marketing capabilities, 
Considering marketing capabilities as a key element in business performance. 
Accordingly, the study includes a pragmatic assessment of the effects of the marketing 
capabilities on performance in determining the sustainable competitive advantage of 
the manufacturing enterprises in Ankara. In line with the purpose of the study, 730 
business managers were interviewed and data were collected. Using the Partial Least 
Squares (PLS) technique, the validity of the constructed structural model was tested. As 
a result of the research, it has been seen that marketing capabilities have a direct and 
positive effect on business performance.  
Keywords: Sustainable Competitive Advantage, Resource-Based Theory, Marketing 
Capabilities, Business Performance.  

1.Giriş 
Kaynak tabanlı kuram, pazarlama uygulamalarında işletmelere benzersiz yol 

haritası sunar. Yol haritasının hareket noktası, pazarlama yeteneklerine odaklanarak 
sürdürülebilir rekabetçi üstünlük elde edebilmesidir. İşletmenin pazarlama yeteneklerini 
geliştirebilmesi, rekabetçi üstünlükte kalıcı değer yaratma ve uzun erimli performans 
sağlamada belirleyici nitelik taşımaktadır. 

İşletmelerin rekabetçi üstünlüğü yakalama ve sürdürme konusunda pazarlama 
yetenekleri, müşteriler için değer üreten yeteneklerin doğru ve fark yaratan stratejiler ile 
birlikte ele alınmasını sağlar. Bu nedenle rekabette benzersizliğin temel koşulu, içsel 
kaynakları ve yetenekleri geliştirme ve değişen rekabet koşullarına uygun eşgüdümün 
sağlanması olarak görülmektedir (Papatya, 2007). 

Bu amaçla çalışma, sürdürülebilir rekabetçi üstünlük için pazarlama 
yeteneklerinin performans üzerine etkisini incelemeye yönelik tasarlanmış ve iki ana 
eksen üzerinden geliştirilmiştir: Önce kavramsal ve kuramsal çerçeve nitelendirilmiş, 
daha sonra konuya ilişkin yapılan alan araştırması ve elde edilen bulgular/yorumlar 
sunulmuştur. 

2. Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve 
Rekabetçi üstünlük eski bir kavram olmasına rağmen, yaygın anlamda 1985 

yılında Michael Porter tarafından yazılan “Competitive Advantage” adlı kitabı ile 
literatürdeki yerini bulmuştur. (Porter, 1985). Rekabetçi üstünlük, bir işletmenin pazar 
konumunu koruması ve sürdürmesine ilişkin dıştan-içe doğru stratejilere odaklanır. 
Ancak Porter rekabette özellikle vurgulanan verimlilik ve kaliteyi, işlevsel etkinliğin ve 
etkili yönetimsel tekniklerin (TKY, örnek edinme, zaman tabanlı rekabet, değişim 
mühendisliği vb.) bir sonucu olarak düşünülebileceğini; fakat daha fazlasına gerek 
olduğunu tartışmaktadır. Bu nokta da sürdürülebilir bir rekabet için öncelikle işletmenin 
içsel yeteneklerinin değerlendirilmesinin gereği ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir 
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rekabetçi üstünlük, kaynak tabanlı stratejilerin sonucudur. Kaynak tabanlı bu stratejiler, 
içten-dışa doğru yönlenen, işletmenin fiziksel olmayan içsel kaynaklarının 
geliştirilmesine ve kaldıraç etkisinden yararlanılmasına odaklı stratejiler olarak 
nitelendirilir. Bu stratejiler aynı zamanda işletmenin benzersiz (stratejik) kaynaklarını 
tanımlamayı, geliştirmeyi ve dönüştürmeyi işaret eder. Çünkü, bir işletmenin üstün 
performans elde etmesi, stratejik kaynakların pazara dönük etkili ve etkin 
dönüştürülmesinin bir sonucudur (Papatya, 2007). Bu, pazarlama yetenekleri olarak 
ifade edilir.  

Bu kapsamda sürdürülebilir rekabetçi üstünlük sağlamada pazarlama yetenekleri 
ile işletme performansı arasındaki ilişki şekil 1’de gösterilmeye çalışılmıştır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve 
Pazarlama yetenekleri, yenilik yapma ve değişimi gerçekleştirmenin en temel 

belirleyicisidir. Diğer bir deyişle, bir işletmenin rekabetçi üstünlük sağlaması yeniliği ve 
değişimi yönetmesi ile eşdeğerdedir. Yeniliği ve değişimi yönetme ise, işletme stratejik 
kaynaklarının doğal bir sonucu olarak, kalıcı müşteri değeri yaratan ve taklidi zor 
stratejilerin geliştirmesine ve uygulamasına ilişkindir. (Papatya, 2007). Eğer bir işletme 
rakiplerine üstünlük sağlayan stratejik kaynakları uzun süre muhafaza ederse, 
sürdürülebilir rekabetçi üstünlük sağlayacağı kabul edilir (Güleş ve Bülbül, 2004).  

İşletmenin sürdürülebilir rekabetçi üstünlük için kalıcı değer yaratıcı stratejiler 
geliştirmesi ve uygulaması, rakipleri tarafından taklit ve kopya edilememesidir 
(Ghemawat, 1986). Bu durumda sürdürülebilir rekabetçi üstünlükte işletmenin pazarda 
üstün müşteri değeri yaratması beklenir. Eğer işletme kalıcı değer yaratan stratejiler 
geliştirir ve uygularsa, sürdürülebilir rekabetçi üstünlük yaratmış olur (Porter, 1986).  

Sürdürülebilir rekabetçi üstünlük, bir işletmenin üstün pazar pozisyonu olarak da 
ifade edilir. Üstün pazar pozisyonu, işletmenin, müşteri değeri ve/veya daha düşük 
maliyetli başarılar elde etmesine bağlı değerlendirilir. Böylece işletmenin üstün 
performans sağlayacağı varsayılır (Weerawardena, 2003).  
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Değişimi 
gerçekleştirme 
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İşletme performansında, işletmenin sahip olduğu pazarlama yetenekleri temeldir 
(Barney, 1991). Pazarlama yetenekleri, işletmenin karşılaştığı rekabetçi tehditleri 
bertaraf edecek, pazar koşullarına uyum sağlayacak ve pazar fırsatlarını -avantaja 
dönüştürebilmesini/yaratabilmesini sağlayacak ürün ve hizmetlerine değer katabilecek 
kolektif bilgi, beceri ve kaynakların bütünsel yönetimidir (Vorhies, 1998). Dolasıyla, 
pazarlama yetenekleri, işletmenin üstün değer yaratmasında, tüm kaynaklarının uyumlu 
şekilde çalışması ile ortaya çıkan benzersiz süreçlerin bir bileşimi olarak görülür.  

İşletmenin rakipler karşısında üstün değer yaratması, işletme içi değişiklikleri 
algılaması ve hızlı tepki vermesini gerektirir. Bu algılama ve tepki verme pazarlama 
yeteneklerine bağlı gelişir (Papatya vd., 2007). Diğer yandan pazarlama yetenekleri, 
müşteri değeri yaratan ve işletmeye artı değer sağlayan bilgilerin, becerilerin ve 
yeteneklerin işletme tarafından kullanılmasını sağlayan bütünleşik bir süreci ifade eder 
(Tsai ve Shih, 2004). Bu nedenle pazarlama yetenekleri, işletme için rekabetçi üstünlük 
kaynağı olarak performansı etkiler (Fahy vd., 2000). Tablo 1’de pazarlama yetenekleri 
ile performans ilişkisi literatür özeti sunulmuştur.  

Tablo 1: Pazarlama Yetenekleri: Temel Belirleyiciler ve Performans İlişkisi 
Temel Belirleyiciler Açıklamalar 

Pazar-Bağlantı 
Yetenekleri 

Pazar bağlantı ve duyarlılık yetenekleri etkin pazar değişikliğini algılama ve 
öngörü oluşturma ve müşteriler ile sürekli ilişkiler kurma ve perakendeciler, 
toptancılar gibi, diğer kanal üyeleri ile güçlü bağlar oluşturma. Müşteri isteklerini 
yerine getirme, teknoloji izleme ve içsel yetenekleri açıklama (Day, 1994).  

Teknik  
Yetenekler 

Teknik yetenekler, üretim süreçleri, yeni ürün geliştirme, teknoloji, üretim 
tesisleri. Bu yetenekler, işletme içinde bulunan ve pazar tarafından etkinleştirilir. 
Rakipler ve dış çevrenin meydan okuması ve fırsatlar. Üretim sürecinde 
verimliliği artırmak ve rekabette maliyetleri azaltmak, teslim süresini geliştirmek 
(Day, 1994).  

Bilgi Teknoloji 
Yetenekleri 

Ürün geliştirme, işletmede etkin pazar bilgilerini toplamak ve örgüt boyunca 
bunu yaymak ile ilgilidir. Bilgi teknoloji yetenekleri iç iletişimi ve çapraz 
işlevsel bütünleşmeyi kolaylaştırır. Bilgi teknoloji yeteneği stratejik esneklik, ve 
daha fazla örgütsel başarı ve performansla ilişkilidir (Jaworski ve Kohli, 1993; 
Kohli ve Jaworski, 1990; Narver ve Slater, 1990; Song vd., 2007).  

İşletme  
Performansı  

Yeteneklerin stratejik önemi, sürdürülebilir rekabet avantajı ve kârlılık 
oranlarının ölçülebilir etkisinden kaynaklanmaktadır. İşletmenin farklı 
yeteneklere sahip olması, daha yüksek kalite, daha duyarlı bir hizmet ya da daha 
yenilikçi ürünler sunma önerisi, rakipler tarafından taklidi zor, nadir yeteneklerin 
uzun dönemli performansı ile değer kazanır (Day, 1994). Yapılan çalışmalarda, 
pazarlama yetenekleri ve performans ölçümünde, satış, pazar payı, kârlılık, genel 
performans vb. ölçütler kullanılarak performans ölçümü yapılmıştır (Desarbo vd., 
2005; Ngo, 2012; Morgan vd., 2009). Ayrıca yapılan çalışmalarda sürdürülebilir 
rekabet avantajı ekseninde, pazarlama yetenekleri ve performans arasında 
doğrudan nedensel ilişkiler test edilmiştir. Yine çalışmalarda performans ölçüm 
ölçütleri olarak, satış büyümesi, kârlılık ve pazar payı gibi değişkenler 
kullanılmıştır (Crus-Ros vd., 2010; Weerawardena, 2003). 

3.Ankara İli İmalat Sanayinde Bir Uygulama 

3.1. Araştırmanın Tanıtımı 
(a) Amacı, Kapsamı ve Kısıtları: Araştırma sürdürülebilir rekabetçi üstünlük 

sağlamada pazarlama yeteneklerinin işletme performansına etkisini belirlemeye 
ilişkindir. Bunun için Ankara ilinde faaliyet gösteren imalat işletmelerinin rekabetçi 
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üstünlükte pazarlama yetenekleri ve işletme performansı ilişkisi test edilmektedir. Elde 
edilen bulgularla imalat işletmelerinin rekabetçi üstünlüğü için temel bir yol haritası 
sunulması hedeflenmektedir. Araştırmanın en önemli kısıtını zaman, fizikî ve ekonomik 
kaynak yetersizliği ile sadece Ankara ilinde yapılmış olması oluşturmuştur.  

(b) Araştırmanın Modeli ve Hipotezi: Oluşturulan araştırma modeli ve hipotez 
Şekil 2’de gösterilmiştir. Modelde yer alan değişkenler arasında doğrudan nedensel bir 
ilişkinin bulunması ve araştırmada bu ilişkinin test edilmesi hedeflendiğinden, 
oluşturulan araştırma modeli doğrudan nedensellik modeli olmaktadır (Henseler ve 
Fassott, 2010; Papatya, vd.,2013).  

                  
                                                                     H1+ 

 
                   

Şekil 2: Araştırma Modeli ve Hipotezler 
H1: Pazarlama yetenekleri işletme performansını pozitif etkiler 

(c) Araştırmanın Yöntemi: Araştırma yöntemi 3 ana bölümde açıklanabilir: 
Ön Çalışma: Araştırma için veri toplama ve anket tasarımına son hali verilmeden 

önce araştırmaya katılan işletmelerle bir ön görüşme yapılmış ve 50 kişilik gruba ön test 
uygulanmış, sonuçlar değerlendirilerek anketin son hali oluşturulmuştur. 

Araştırma Evreni ve Örnekleme Süreci: Araştırmanın evrenini, Ticaret ve Sanayi 
Bakanlığından elde edilen ve Ankara ilinde faaliyet gösteren imalat işletmeleri listesi 
oluşturmuştur.  Elde edilen listede toplam imalat işletmesi sayısı 5192’dir. İşletmelerin 
iletişim adresleri ve telefon numaraları aracılığı ile iletişime geçilmiş, görüşmeyi ve 
çalışmaya katılmayı kabul eden 730 işletme yöneticisi ile görüşme yapılmış ve anket 
uygulanmıştır. Uygulamada anketörlerden yararlanılmıştır. % 95 güven düzeyinde 
örnek büyüklüğü 357 olarak hesaplanmıştır. (Altunışık vd., 2002) Ancak hesaplanan 
örneklem büyüklüğünün üzerinde bir örnek büyüklüğü ile çalışma yapılmıştır. Tablo 
2’de ankete katılan işletme sektörleri ve tanımları gösterilmektedir. 

Tablo 2: Araştırmaya Katılan İmalat İşletmeleri Sektörleri ve Tanımları 
Sektörler Tanımları 

Tekstil Ürünleri Sektörü Elektrik Teçhizatı İmalatı 
Giyim Eşyası Kürk İşleme ve Boyama Kimyasal Ürünlerin İmalatı 
Metal Ürünleri Motorlu Kara Taşıt Römork Treyler İmaları  
Gıda Ürünleri  Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünleri İmalatı 
Mobilya İmalatı Kavuçuk ve Plastik Ürünler 
Metal Cevherleri Madenciliği Ana Metal Sanayi  
Bilgisayarların Elektronik ve Optik Ürünleri İmalatı Elektronik ve Bilişim Teknolojileri 

 

Anket Formunun Oluşturulması: Araştırma modelinde 4 ana değişken, 30 alt 
değişken ile ölçülmüştür: Bu alt değişkenler; pazar bağlantı yetenekleri 7, teknolojik 
yetenekler 10,  bigi teknolojileri yeteneği 5 ve işletme performansı 8’dir. Araştırmada 
kullanılan ölçekler ise, daha önceki araştırmalarda kullanılmış standart ve geçerliliği 
ispatlanmış ölçeklerden oluşmaktadır. Anket formunun hazırlanmasında kullanılan 
ölçekler aşağıdaki Tablo 3’de gösterilmektedir. (Papatya vd., 2015).  

İşletme 
Performansı 

η  

Pazarlama 
Yetenekleri 

ξ1 
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Tablo 3: Araştırmada Kullanılan Ölçekler 
Değişkenler Ölçekler 

Pazar Bağlantı Yetenekleri Day (1990), Day (1994) 
Teknolojik Yetenekler Day (1990), Day (1994) 
Bilgi Teknolojileri Yetenekleri Song ve diğerleri (2008) 
İşletme Performansı Matsuno ve Mentzer (2000), Rose ve Shoham (2002)  

 

Veri Toplama Yöntemi ve Aracı: Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket 
tekniği uygulanmıştır. Anket formunda iki grup soru yer almıştır: (a) Birinci grup sorular 
cevaplayıcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik; (b) ikinci grup sorular ise 
pazarlama yetenekleri ve performansı ölçmeye yöneliktir. İkinci grup sorulara cevap 
alınmasında 5’li likert ölçeği (1=kesinlikle katılmıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum) şeklinde 
1’den 5’e kadar eş-aralıkla (interval) derecelendirme yapılmıştır. Edilen bulguların 
çözümlenmesinde, betimleyici analizler, ortalama ve standart sapmalar (bkz. Ek 1)  
hesaplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 16.0 ve SMARTPLS paket programı kullanılmıştır 
(Papatya vd., 2013).  

3.2. Verilerin Analizi ve Bulgular 

Oluşturulan araştırma kuramsal modelinde hipotezlerle ifade edilen değişkenler, 
Lohmoller’in (1988) Partial Least Squares (PLS) algoritmasi kullanılarak tahmin 
edilmiştir. PLS, son yıllarda araştırmacılar tarafından neden-sonuç ilişkilerini ortaya 
koymakta kullanılan çok değişkenli bir modelleme tekniğidir. (Fornell, 1992; Fornell 
vd, 1996). Bu teknik örtülü faktörler (Latent Değişkenler-LV) ile faktörlere ait ölçümler 
(Manifest Değişkenler-MV) arasındaki ilişkilerin uyumunu ve kuramsal olarak 
hipotezlerle belirtilmiş olan faktörler arasındaki ilişkilerin görgül olarak doğrulanmasını 
eş-zamanlı olarak gerçekleştirmektedir. (Compeau ve Higgins, 1995; Çelik ve Başaran, 
2008; Vinzi vd., 2010). PLS, modeli içerisindeki bağımlı değişken ve/veya değişkenleri 
tanımlamak için temel bileşenler faktör analizi ile çok değişkenli regresyonu 
birleştirmektedir (Edvardsson vd., 2000; Papatya vd., 2013).  

Bu noktadan hareketle uygulanan izlek şekil 2’de görüldüğü gibi MV (eksojen 
değişken x ve endojen değişkenler y), LV (eksojen faktör ξ ve endojen faktör η ) arasındaki 
dışsal ilişkileri faktör analizi ile tahmin ederek ölçüm modelini ve eksojen LV (ξ) ile 
endojen LV (η) arasındaki içsel ilişkileri regresyon yardımıyla tahmin edip, yapısal modeli 
ortaya koymaktadır (Kristensen vd., 1999; Papatya vd., 2013:269-284). Çalışmada ortaya 
çıkan yapısal model şekil 3’de izleneceği gibi x ve y değişkenlerinin tümü ξ ve η 
faktörlerin birer yansıması olarak ele alınmış ve ölçüm modeli dışa dönük bir model olarak 
ele alınmıştır (Papatya vd., 2013).  

(a) Geçerlilik ve Güvenilirlik: Ölçüm modelinin güvenilirliği ve içsel tutarlılığı, 
modelde yer alan her bir MV’nin Cronbach Alfa katsayısına (α) ve LV’nin açıklanan 
varyansa olan katkısına bakılarak değerlendirilmiştir. Yapılan ilk faktör analizi 
sonrasında,  pazar bağlantı yeteneklerinden 4 faktör yükü, teknolojik yeteneklerinden 6 
faktör yükü, bilgi teknolojileri yeteneklerinden 1 faktör yükü, işletme performansından 
2 faktör yükü, Agarwal ve Karahanna (2000) tarafından tavsiye edilen 0.70 eşik 
değerinin altında çıkmıştır. Belirtilen MV faktör yükleri (λ değerleri), tavsiye edilen 
değerin altında kaldıkları için modelin içsel tutarlılığını bozdukları kanaatine varılmış 
ve modelden çıkarılarak faktör analizi yeniden yapılmıştır. Ayrıca Agarval ve 
Karahanna (2000)’e göre bütünsel güvenilirlik için MV’e ait α  değerlerinin 0,70 
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değerinin üzerinde olması gerekmektedir. Modeldeki tüm değişkenlerin α değeri 0,70’in 
üzerinde olduğu için modelin bütünsel güvenilirliği sağlanmıştır (Papatya vd., 2013).  

Tablo 4: Ölçüm Modeline İlişkin PLS Faktör Analizi Sonuçları 
 Ölçüm Modeli   - Eksojen MV ve LV  

Eksojen LV MV λ          α                Açıklanan Varyans % 
Pazarlama Yetenekleri ξ1  
 
 Pazar Bağlantı Yetenekleri ξ11 

X111 0,84 0.88 0.80 
X112 0,77   
X113 0,72   

 
Teknoloji Yetenekleri ξ12 

X121 0,87   
X122 0,88   
X123 0,74   
X124 0,71   

 
Bilgi Teknoloji Yetenekleri ξ13 X131 0,80   

X132 0,83   
X133 0,93   
X134 0,76   

İkinci faktör analizi sonrasında oluşan ve Tablo 4’de gösterilen λ  ve α değerleri 
tavsiye edilen 0.70 eşik değerinin üzerindedir ve her bir MV ilişkili olduğu LV 
içerisindeki değişimin büyük bir yüzdesini açıklamaktadır. Bu noktadan hareketle 
ölçüm modeli bütünsel güvenilirliğe ve içsel tutarlılığa sahiptir. Oluşan yapısal modeli 
aşağıdaki Şekil 3’de gösterilmektedir (Papatya vd., 2013).  

(b) PLS Analizi Sonuçları: PLS analizi sonucunda ortaya çıkan MV ve ξ  
değişkeninin η  üzerindeki etkisi Şekil 3’de görülmektedir. Yapısal modelin uyumu MV 
ve LV birliktelik katsayıları tarafından verilmektedir. McFarland ve Hamilton (2006)’a 
göre model uyumundan söz edebilmek için katsayıların 0,30 değerini geçmesi 
gerekmektedir. PLS yapısal modelinde yer alan değişkene ilişkin SMART PLS 
programı tarafından hesaplanan birliktelik katsayısı 0,70 değerinin üzerindedir. Buradan 
hareketle yapısal modelde yer alan değişkenin ve aralarındaki ön gören ilişkinin 
toplanan araştırma verilerini en uygun biçimde temsil ettiği sonucuna varılmıştır 
(McFarland ve Hamilton, 2006; Hamşıoğlu, 2017; Çelik ve Başaran, 2008).  

Şekil 3’de görüldüğü gibi pazarlama yeteneğinin (ξ1)’nin işletme performansı  
(η) üzerinde de pozitif ve anlamlı etkisi bulunmaktadır. Pazarlama yeteneğinin işletme 
performansı üzerinde   (γ1=0,80, t=10,24, p=0,001) doğrudan ve pozitif yönde anlamlı bir 
etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla oluşturulan araştırma hipotezi H1 kabul edilmiş ve 
oluşturulan araştırma modeli tam olarak doğrulanarak kabul edilmiştir.  

           Ölçüm Modeli - Endojen MV ve LV  

Endojen                  MV λ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	       α  Açıklanan Varyans % 
       İşletme Performansı η1  

 
Satış η11 

Y111 0,91      0.87 0.90 

Y112 0,89   

Karlılık  η12 
Y121 0,78   
Y122 0,77   

Genel Performans η13 Y131 0,75   

Y132 0,81   
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Şekil 3: PLS Yapısal Modeli 
 

4. Sonuç ve Öneriler 

Ankara ili imalat işletmelerinde pazarlama yeteneklerinin işletme performansı 
ilişkisini belirlemeye ilişkin yapılan bu araştırmada şu sonuçlar elde edilmiştir:  

• Araştırma verileri, pazar bağlantı yetenekleri, teknik yetenekler ve bilgi 
teknoloji yetenekleri pazarlama yeteneklerini belirleyen üç alt faktör olduğunu 
göstermektedir.  Pazarlama yetenekleri bu faktörleri doğrudan ve pozitif yönde 
etkilemektedir. Pazar bağlantı yetenekleri için; işletmenin pazarı algılama 
yetenekleri, müşterileri elde tutma yetenekleri ve pazarlama becerileri ve 
kaynakları daha ön plana çıkan yetenekler olarak görülmektedir. İşletmenin teknik 
yetenekler içinde, yeni ürün geliştirme yeteneği, bütünleştirilmiş lojistik 
yetenekler, maliyet kontrol yetenekleri ve finansal yönetim becerileri öne 
çıkmaktadır. Son olarak bilgi teknoloji yetenekleri içinde ise, pazar bilgisi 
yaratmayı kolaylaştırmak için bilgi işlem yeteneği, farklı fonksiyonlar arasında 
bütünleşmeyi kolaylaştırmak için bilgi işlem yeteneği, yeni ürün geliştirme 
projeleri için bilgi işlem yeteneği ve dışsal iletişim için (tedarikçi, müşteri ve 
kanal üyeleri)  bilgi işlem yetenekleri imalat işletmeleri açısından önemli 
görülmektedir.  

• Ayrıca, satış, kârlılık ve genel işletme performansı faktörlerinin işletme 
performansını belirleyen üç alt faktör olduğunu göstermektedir. İşletme 
performansı bu faktörleri doğrudan ve pozitif olarak etkilemektedir. Satışlar için, 
son yıllardaki satış düzeyi rakiplere oranla daha iyi olduğu ve satışlarla ilgili 
memnuniyet rakiplerimize oranla çok daha iyi olduğu ifadeleri önemli 
görülmüştür. İşletme performansında karlılık ifadeleri, satışların net karlılık oranı 
rakiplere oranla çok daha iyi olduğu ve satışların net karlılık oranı ile ilgili 
memnuniyet rakiplere oranla daha iyi olduğunu belirtmektedirler. Son olarak 
genel performans durumunda ise, iş birimlerinin genel performansı geçen yıla 
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göre çok daha iyi olduğu ve büyük rakiplere göre genel performansın çok daha iyi 
olduğu söylenebilir.  

• Pazarlama yetenekleri işletme performansını doğrudan etkileyip etkilemediğini 
test etmeye yönelik araştırma hipotezi sonucu ise, doğrudan ve pozitif yönde 
anlamlı bir etkisi bulunduğu görülmüştür. 
Ayrıca imalat işletmelerinin değişime ayak uydurması, faaliyet gösterdiği 

sektörde genel değişimi algılamaları, tepki vermeleri ve rekabetçi üstünlük sağlamaları 
pazarlama yeteneklerini etkili bir şekilde geliştirmeleri, bunun içinde kendi kaynaklarını 
ve yeteneklerini etkili kullanmaları ile mümkün görülmektedir.  

Bu araştırma ile ortaya konan bulgular/sonuçlar çeşitli araştırma sınırlılıkları 
altında elde edildiği göz önüne tutulmalıdır. Araştırmanın sadece Ankara ili imalat 
işletmelerinde yapılmış olması, diğer illerde faaliyet gösteren imalat işletmeleri için 
genellenmesini engellemektedir. Gelecekte diğer illerdeki imalat işletmelerinde 
yapılacak çalışmalarla elde edilecek sonuçlar karşılaştırılabilir, örneklem sayısı 
genişletilebilir ve elde edilen sonuçlarla imalat işletmeleri için bir yol haritası 
oluşturulabilir.  

Son olarak, kişisel beyanlar, anketör ve cevaplayıcı hataları nedeniyle, her zaman 
gerçek tam olarak yansıtılmayabilir. Bu yüzden, gelecekte yapılacak araştırmalarda 
farklı örneklem büyüklüğünde ve diğer sektörlerde farklı sonuçların elde edileceği 
unutulmamalıdır. 
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Ek 1: Araştırma Modeli Ölçekleri, Ortalama, Standart Sapma ve Faktör 

Yüklemeleri 
İFADELER Ort. Std 

Sapma 
Yükleme 

Pazar Bağlantı Yetenekleri 
X111 Pazar algılama yetenekleri 4,25 1,22 0,84 
X112 Müşteriyi elde tutma yeteneği 4,05 0,91 0,77 
X113 Pazarlama becerileri ve kaynakları 3.86 0,56 0,72 
Teknik Yetenekler 
X121 Yeni ürün geliştirme yeteneği 4.34 0,66 0,87 
X122 Entegre edilmiş lojistik sistemler 4.20 0,90 0,88 
X123 Maliyet kontrol yetenekleri 4,14 1,11 0,74 
X124 Finansal Yönetim becerileri 3.76 

 
0,89 0,71 

Bilgi Teknoloji Yetenekleri 
X131 Pazar bilgisi yaratmayı kolaylaştırmak için bilgi işlem 4,46 0,88 0,80 
X132 Farklı fonksiyonlar arasında entegrasyonu kolaylaştırmak için 
bilgi işlem 

4,31 1,08 0,83 

X133 Yeni ürün geliştirme projeleri için Bilgi işlem 4,23 
 

1,23 0,93 

X134 Dışsal iletişim için bilgi işlem (tedarikçiler, müşteri, kanal 
üyeleri) 

3,46 1,15 0,76 

İşletme Performansı 
Y111 Son yıllardaki satış düzeyi rakiplerimize oranla daha iyidir 3,25 0,43 0,91 
Y112 Satışlarımızla ilgili memnuniyet rakiplerimize oranla çok 
daha iyidir 

3,30 0,78 0,89 

Y121 Satışların net karlılık oranı rakiplerimize oranla çok daha 
iyidir 

4,54 1,10 0,78 

Y122 Satışların net karlılık oranı ile ilgili memnuniyet rakiplerimize 
oranla daha iyidir 

4,22 1,20 0,77 

Y131 İş birimlerinin genel performansı geçen yıla göre çok daha 
iyidir 

3,67 0,55 0,75 

Y132 Büyük rakiplere göre genel performansımız çok daha iyidir. 3,50 0,72 0,81 
 

 

 

 

 



 
 

N. Papatya – G. Papatya – A. B. Hamşioğlu 10/3 (2018) 65-79 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 77 

The Relationship Between Marketing Capabilities and Performance in 
Sustainable Competitive Advantage: An Application in Manufacturing 

Enterprises in Ankara Province 
 

Nurhan PAPATYA 
Süleyman Demirel University 

Faculty of Economics and Administrative 
Sciences 

Isparta, Turkey 
orcid.org/0000-0001-8942-8094 

nurhanpapatya@sdu.edu.tr 
 

Gürcan PAPATYA 
Süleyman Demirel University 

Faculty of Economics and Administrative 
Sciences 

Isparta, Turkey 
orcid.org/0000-0002-9647-5662 

gurcanpapatya@sdu.edu.tr 

A. Buğra HAMŞIOĞLU 
Mehmet Akif Ersoy University 

Faculty of Economics and Administrative Sciences 
Burdur, Turkey 

orcid.org/0000-0002-4973-8773 
abhamsioglu@mehmetakif.edu.tr 

 

Extensive Summary 

Introduction 
The changing realities of competition and the new reality in the marketing 

paradigm present unique roadmaps to businesses. The main driving point of these 
roadmaps is to focus on the enterprise's internal resources and marketing capabilities 
and to ensure sustainable competitive advantage. Enterprise's internal resources and 
marketing capabilities are decisive for generating more value for competitive advantage 
and ensuring long-term performance. 

The marketing capabilities of businesses to gain and sustain competitive 
advantage enable the value-generating capabilities of customers to be addressed 
together with the strategies that are correct and that make difference. For this reason, the 
essential conditions for uniqueness in the competition are seen as the development of 
internal resources and capabilities, and provision of coordination in accordance with 
changing competition conditions. 

To this end, this study is designed to examine the impact of marketing capabilities 
on the performance for sustainable competitive advantage. Two main directions were 
followed in the study: First, the conceptual-theoretical aspect was defined, then the field 
study and the findings/interpretations were presented. 

Method 

The universe of the research is the list of the manufacturing enterprises operating 
in the province of Ankara, obtained from the Ministry of Trade and Industry. The total 
number of manufacturing enterprises in this list is 5192. Communication has been made 
using the business addresses and phone numbers of these enterprises. Interviews were 
conducted with 730 business managers who agreed to participate in the interview and 
the study, and a survey was conducted. In application phase, interviewers were used. 
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The sample size was calculated as 357 with 95% confidence interval and 5% error 
(Altunışık et al., 2002). However, the study was conducted with a sample size that was 
above the calculated sample size. 

In the generated research theoretical model, the variables expressed by hypotheses 
were estimated using the Partial Least Squares (PLS) algorithm of Lohmöller (1988). 
PLS is a multi-variable modeling technique that has been used by researchers in recent 
years to establish cause-and-effect relationships (Fornell, 1992; Fornell et al., 1996). 
This technique simultaneously realizes the harmony of the relationships between the 
implicit factors (Latent Variables - LV) the measures of the factors (Manifest Variables 
- MV) and the empirical verification of the relationships between the theoretically 
hypothesized factors (Compeau and Higgins, 1995, Celik and Basaran, 2008, Vinzi et 
al., 2010). To identify dependent variables and/or variables in the PLS model, the key 
components combine multivariate regression with factor analysis (Edvardsson et al., 
2000). 

Exogenous relationships between MV (exogenous variable x and endogenous 
variables y) and LV (exogenous factor ξ  and endogenous factor η) are predicted by 
factor analysis, as shown in the path graph 1. Subsequently, the internal relations 
between the measurement model and the exogenous LV (ξ) and endogenous LV (η) are 
predicted by means of regression, and a structural model is presented (Kristensen et al., 
1999). 

Findings 
According to the findings of the study, there is also a positive and significant 

effect of marketing capability (ξ1) on the performance (η). There is a significant direct 
and positive effect of marketing ability on business performance (γ1=0.80, t=10.24, 
p=0.001). Thus, the generated research hypothesis H1 has been accepted 

Conclusion 
In this study, which aims to determine the effect of marketing capabilities on 

business performance in manufacturing enterprises in Ankara province, the following 
results were obtained:  

• The data of the research shows that market engagement capabilities, technical 
capabilities, and information technology capabilities are three sub-factors that 
determine the marketing capabilities. The marketing capability influences these 
factors directly and positively. For market engagement capabilities, the 
enterprise's perception of market power, customer retention, and marketing and 
resource capabilities are seen as more prominent capabilities. For businesses, 
technical capabilities include new product development capabilities, integrated 
logistics capabilities, cost control capabilities and financial management 
capabilities. Finally, within information technology capabilities, information 
processing capabilities for facilitating the creation of market intelligence, 
facilitating the integration among different functions, new product development 
projects and external communication (suppliers, customers, and chain elements) 
are deemed to be important in terms of manufacturing enterprises.  

• In addition, this study shows that the factors of sales, profitability and overall 
business performance are the three sub-factors that determine business 
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performance. Business performance directly and positively affects these factors. 
For sales, the phrase "sales level in recent years is better than competitors" and 
"satisfaction with sales are much better than competitors" are considered 
important. For business performance, "profitability of sales is much better than 
competitors" and "satisfaction with net profitability of sales is better than 
competitors" among profitability expressions. Finally, for overall performance, it 
can be said that "overall performance of business units is much better than last 
year" and "overall performance is much better than large competitors".  

• The research hypothesis to test whether marketing capabilities directly affect 
business performance has shown that these abilities have a significant, direct and 
positive effect. 
In addition, it is considered that the manufacturing enterprises will be able to keep 

pace with the change by perceiving the general change in the sector they are active in, 
reacting and to achieving competitive advantage, developing their marketing skills 
effectively, and by developing their own resources and capabilities for this. 

It should be taken into consideration that the findings/results presented by this 
research are obtained under various limitations. The fact that the research is carried out 
only in the manufacturing enterprises in Ankara province prevents the generalization of 
the findings for manufacturing enterprises operating in other provinces. In the future, 
the results to be obtained by the studies to be carried out in the manufacturing 
enterprises in different provinces can be compared, the number of samples can be 
expanded and a roadmap can be formed for the manufacturing enterprises with the 
obtained results. 

Finally, due to personal statements, interviewer and respondent errors, the actual 
situation may not always be fully reflected. Therefore, it is doubtless that in future 
research, different sample sizes, different sector groups will have different results.  
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Özet 

Hem şirket yöneticilerinin ve hem de bu şirketlere yatırım yapan yatırımcıların 
tamamen rasyonel olması mümkün olmadığı için hata yapabilme olasılıkları vardır. 
Sadece yatırımcının değil, yönetimsel kararlarını da psikoloji ile açıklayan “Davranışsal 
Kurumsal Finansman” yaklaşımı, davranışsal finans alanında nispeten yeni bir 
yaklaşımdır. Bu çalışmada, davranışsal kurumsal finansman ile ilgili araştırmalar 
özetlenmekle birlikte hem yöneticilerin hem de yatırımcıların karşılıklı olarak başarılı 
kararlar alabilmeleri için bazı önerilerde bulunulmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Kurumsal Finansman, Davranışsal Önyargılar 

Abstract 
As both corporate executives managing the companies and investors investing in 

these companies are not completely rational, it is possible that both parties can make 
serial mistakes based on their behavioral biases. “Behavioral Corporate Finance” 
approach which is a comparatively new area in behavioral finance involves explaining  
managerial decisions as well as investors by taking into account pshycological factors 
related to human behaviors. This study aims to summarize research on behavioral 
corporate finance and give some recommendations so that both managers and investors 
can make mutually successful decisions. 
Keywords: Behavioral Finance, Corporate Finance, Behavioral Biases 
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1. Giriş  

Bu makale, davranışsal finans teorisi perspektifinden kurumsal finansman 
alanındaki literatürü gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. Kurumsal finansman, 
yöneticiler ve yatırımcılar arasındaki etkileşimi ve bunun firma değeri üzerindeki 
etkilerini ele almaktadır. Geleneksel finans teorisi, her iki grubun rasyonel olarak 
davrandığını varsaymaktadır. Eğer, bu varsayım doğru olsaydı, yöneticiler finansal 
piyasaların etkin olarak çalıştığını varsayabilirlerdi. Bu da stokların ve tahvillerin her 
zaman adil bir şekilde fiyatlandırıldığı anlamına gelirdi. Fakat, yatırımcılar, 
yöneticilerin kendi çıkarlarına göre hareket ettiklerini düşünebilirler. Bu durumda, 
yatırımcılar yöneticilerin çıkarlarını kendi çıkarları ile paraleleştirici bazı teşvikler 
sunmak zorunda kalacaklardır. Ancak, gerçekte hem yöneticilerin hem de yatırımcıların 
rasyonel olarak davranmasının mümkün olmadığı görülmektedir. Davranışsal kurumsal 
finansman, çeşitli psikolojik eğilimlerin ve önyargıların her iki grubun da karar alma 
sürecini etkilediğini göstermektedir. Bu yazıda, bu akademik alandaki çalışmalar ve bu 
çalışmaların ortaya çıkardığı sonuçlar tartışılmaktadır.  

Davranışsal Kurumsal Finansman alanındaki yaklaşımları genel olarak ikiye 
ayırabiliriz. Bunlardan birincisi, etkin finansal piyasalar bağlamında işletmelerde karar 
alan yöneticilerin irrasyonel davranışlarını açıklamaya çalışmaktadır.  İkinci yaklaşım 
ise, tam tersine, rasyonel yöneticilerin kararlarını etkin olmayan piyasalar bağlamında 
ele almaktadır. Bu şekilde yapılan analiz, rasyonel ve iyi bilgilendirilmiş yöneticilerin 
varlığını veri kabul ederek, yatırımcıların sistematik olarak irrasyonel olduğu durumlara 
odaklanmaktadır. İlginç bir şekilde Davranışsal kurumsal finansman, geleneksel 
kurumsal finansman tarafından açıklanamayan birçok ampirik gözlemi 
açıklayabilmektedir. (Baker ve ark. (2004); Baker ve Wurgler (2013)). Gerçekte hem 
yöneticiler hem de yatırımcılar bir dereceye kadar irrasyonel olarak hareket 
etmektedirler.  

Birinci yaklaşımdaki irrasyonel yönetici yaklaşımının bir varsayımı, yöneticilerin 
kendi başlarına karar verdikleri ve kurumsal yönetim mekanizmaları tarafından 
tamamen kontrol edilemedikleri varsayımıdır. Kurumsal uygulamalar açısından, böyle 
bir varsayım doğru olmaktadır.  Ampirik çalışmalar da bu sonucu destekler niteliktedir: 
Örneğin Gupta ve ark. (2018) yöneticilerin belirli karakter özelliklerinin firmaların 
finansal gelişimini etkilediğini göstermektedir. Bu çalışma, yatırım kararlarının 
yöneticilerin daha önceki profesyonel çalışma ortamında kazandığı deneyimlerden 
etkilendiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada, yönetsel deneyim ve karakterin şirket 
kararlarını etkilediği varsayımı gerçekçi kabul edilebilmektedir. Birçok ampirik çalışma, 
irrasyonel yöneticilerin sistematik olan davranışlarını keşfetmektedir. Örneğin, 
yöneticilerin aşırı özgüvenli ve aşırı derecede iyimser oldukları gösterilmiştir (Ben-
David ve ark., 2008). Diğer psikolojik önyargılara, demirleme (referans noktası alma), 
zihinsel muhasebe ve sınırlı rasyonellik örnek olarak verilebilir. (Baker ve Nosfinger, 
2010; Thaler ve Sunstein, 2008). 

İkinci yaklaşım ise, rasyonel ve iyi bilgilendirilmiş yöneticileri verili kabul ederek 
yatırımcıların sistematik olarak irrasyonel olduğu durumlara ve davranışlara odaklanır. 
Bu yaklaşım yöneticilerin bir hisse senedinin fiyatını ve içsel değerini ayırt 
edebileceklerini öngörür. Fiyat yatırımcıların ödediği bedel, içsel değer ise aslında 
yatırımcıların elde ettikleri şeydir. İrrasyonel yatırımcıların fiyatları etkilemesi için 
sahip oldukları önyargıların ve psikolojik eğilimlerin sistematik olması gerekmektedir. 
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Ayrıca, arbitraj imkanları sınırlı ise, fiyat (olan değer) ve içsel değer (olması gereken 
değer) arasındaki farklar devam edebilir. İrrasyonel yatırımcı yaklaşımı, yöneticilerin 
yatırımcılardan daha iyi bilgilendirilmiş olma avantajına sahip olduğunu varsayar. Bu 
varsayım, farklı nedenlerden dolayı gerçekçi görünmektedir: Örneğin, yöneticiler 
kazanç yönetimine katılabilir ve yatırımcı ilişkileri politikasıyla yatırımcıları 
etkileyebilir. (Cornell ve Sırrı, 1992) yöneticilerin daha iyi bilgilendirildiğini teyit 
etmektedir: İçerden öğrenenlerin hisse senedi alım-satımı yoluyla piyasanın üzerinde 
performans gösterdiklerini göstermektedir. Seyhun (1988) içeriden öğrenenlerin hisse 
senedi alım-satım faaliyetlerini incelemiş ve yöneticilerin piyasanın üstünde daha 
yüksek getiri elde ettiklerini bulmuştur. 

Sonuç olarak, her iki tarafın da rasyonel olarak karar vermediği varsayılmalıdır. 
Böylece, yukarıda sunulan her yaklaşımın unsurları beraber çalışmaktadır. Bunu göz 
önünde bulundurarak, en iyi sonuçları alabilmek için, yatırımcıların ve yöneticilerin 
karşılıklı menfaatlerine uyacak şekilde davranmaları gerekmektedir. 

2. İrrasyonel Yöneticiler ve Etkin Piyasalar Yaklaşımı 

Bu konudaki literatür, yönetim kararlarını pay sahiplerinin dezavantajına 
dayandırarak, yöneticilerin kasıtlı ve kasıtsız olarak değer azaltma kararları arasında 
ayrım yapmaktadır. Bu ayrım çok önemlidir çünkü bu iki durum farklı çözümler 
gerektirmektedir. Kasıtlı olarak, yöneticilerin paydaşlarını alt etmeyi denediği durumlar 
teşviklerin düzeltilmesiyle çözülebilecek temsil çatışmalarına yol açar. Burada 
yöneticilerin çıkarları pay sahiplerinin çıkarlarına yaklaştırılmalıdır. Yöneticilerin kasıtlı 
olmayan değer azaltıcı kararları pay sahiplerinin menfaatlerine uygun değildir. Ancak, 
bu kararlar hissedarlar ve yöneticiler arasında farklı çıkarlar nedeniyle ortaya çıkmaz. 
Bunlar daha çok yöneticilerin hatalarının sonuçlarıdır. Bu hatalar, psikolojik 
nedenlerden dolayı ortaya çıkar ve yöneticinin eğitimi ile önlenebilir. (Baker ve 
Wurgler, 2013).                     

2.1  Şirketle İlgili Finansman Kararları  

Ritter ve Welch (2002), ilk halka arzlardaki düşük fiyatlandırma fenomenini 
zihinsel muhasebe ve çıpalama (referans alma) etkileri ile açıklamaktadır. Hisse senedi 
ihraç eden yöneticilerin, yeni ihraç edilen hisselerin başarısını iki kritere göre 
değerlendirdiğini varsayarlar. İlk kriter, ilk işlem günü ile kapanış fiyatı ve ortalama 
fiyat arasındaki farktan kaynaklanan kazançtır. Burada, referans noktası olarak kabul 
edilen fiyat aralığının ortalamasıdır. Birinciyle çelişen ikinci kriter, düşük 
fiyatlandırmadan kaynaklanan gerçek kayıptır. Bu şekilde tanımlanan kazancın, düşük 
fiyatlanmadan kaynaklanan zararı telafi ederek, daha da fazla olması durumunda, 
yönetici olarak ilk halka arzı bir başarı olarak kabul eder.  Ritter ve Welch (2002) 
tarafından geliştirilen teori, teklif fiyatının fiyat aralığının üzerinde olması durumunda 
düşük fiyatlanmanın daha belirgin olduğu ampirik bulgusunu açıklayabilir. Bu 
durumda, yöneticiler daha büyük bir düşük fiyatlanma zararına katlanırlar. 

Ben-David ve ark. (2008) yöneticilerin aşırı kendi güvenli ve aşırı derecede 
iyimser olduğunu göstermektedir. Esghaier (2017), aşırı iyimserlik ile sermaye yapısını 
etkileyen gagalama düzeni teorisi arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu 
çalışmaya göre aşırı iyimserlik, yöneticilerin kendi şirketlerinin daha düşük 
değerlendirilmiş olduğunu varsaymasına yol açmaktadır. Graham (2003), doksanların 
sonunda internet şirketlerinin aşırı değer kazandığı internet balonu sırasında yapılan 
ankete rağmen, yöneticilerin çoğunluğunun, şirketlerinin değerinin olması gerekenden 



 
 

M. Gürünlü 10/3 (2018) 80-94 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 83	  

düşük olduğu konusunda ikna olduklarını bulmuştur. Bu bulgu yöneticilerin aşırı 
güvenine bağlanmaktadır. Bu da yöneticilerin, yeni hisse senedi piyasaya sürmekteki 
isteksizliğini ve bunun yerine şirket içinden yaratılan fonlarla finansmanı tercih 
etmesini açıklamaktadır. Bunun bir sonucu, nakit akışının düşük olması durumunda 
yatırımların önlenmesi veya borçla finanse edilmesidir. Ancak, nakit akışı yüksek ise, 
firmalar yatırımlarını içsel kaynaklarla finanse ederler. Üst düzey CEO'ların hisseleri 
ihraç etmedeki isteksizliği, yöneticilerin aşırı özgüveninin daha yüksek borç 
seviyelerine yol açtığına dair ampirik kanıtların anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. 
Ancak, yöneticilerin aşırı özgüven ve firma değeri arasındaki ilişki belirsizdir. Çünkü 
aşırı özgüven sadece optimal seviyenin altında bir sermaye yapısına değil, aynı zamanda 
daha yüksek yönetimsel çabalara da yol açmaktadır.  

2.2 Şirketle İlgili Yatırım Kararları 
Roll (1986), yöneticilerin aşırı ve narsistik özgüveninin şirket devralmalarını 

teşvik ettiğinden bahsetmektedir. Brown ve Sarma (2007) ve	  Aktaş ve ark. (2007) bu 
varsayımı doğrulamaktadırlar: yöneticilerin sinerjileri abarttıklarını ve satın almalarla 
ilgili maliyetleri küçümsediklerini keşfederler. Bu nedenle, satın alma teklifleri 
genellikle çok yüksektir ve bu şekilde şirket ele geçirme, değeri yok eder. Bu bulgu, 
satın alma ilanlarının başlangıçta ve uzun vadede hisse senedi fiyatlarının düşmesine yol 
açtığını açıklayabilir. Borsa bu nedenle, en azından ortalama olarak yanlış olan bir 
karara doğru tepki verir. Dowson (2016) başlangıç aşamasında olan ve yeni kurulan 
genç firmaların yöneticilerinin, firmanın gelecekteki gelişiminin olumlu olacağını 
varsaydıklarını göstermektedir.  

Büyük ölçekli projelerin maliyet tahminleri, yöneticilerin aşırı derecede iyimser 
olduğunu göstermektedir. Geriye dönük maliyetler genellikle başlangıçta beklenenden 
daha yüksektir. Gelirler ise aksine, aslında başlangıçta beklenenden daha düşük 
olmaktadır.  Her iki etki de aşırı iyimserlik nedeniyle olumsuz projelerin kabul 
edilmesine yol açmaktadır (Biondi ve Marzo, 2013). Trahan ve Gitman (1995) büyük 
projelerle ilgili tahminleri geriye dönük olarak değerlendirildiğinde çok iyimser 
oldukları teyit eden yöneticiler ile ilgili araştırma yapmışlardır. Ayrıca, sermaye 
bütçelemesi kararında, uzun bir iş tecrübesi olan yöneticilerin daha önyargılı olduğunu 
gösterilmektedir. 

Malmendier ve Tate (2005), ödüllü yöneticiler tarafından işletilen firmaların 
borsadaki gelişimlerini bir kontrol grubuyla karşılaştırmakta ve düşük performans 
bulmaktadır. Ayrıca, bu şirketlerin gelirlerinin, kontrol grubu şirketlerinin gelirlerinden 
daha kötü geliştiğini göstermektedir. Malmendier ve Tate (2005), yöneticilerin 
ödüllendirilmesinin tipik olarak yöneticileri daha önemli görevlerden uzaklaştırdığı 
sonucuna varmıştır. Sonucun bir başka yorumu, kazanılan ödüllerin kendine güveni 
aşırı arttırmasıdır. 

 Sınırlı rasyonellikle karar verme problemin tüm karmaşıklığını içermemektedir 
(Kahneman, 2003). Bunun yerine, kararlar çok bilinen başlıca kurallar ile yapılır ve bu 
nedenle genellikle karar alan yöneticiler yanlış yönlendirilir. Graham ve Harvey (2002), 
tüm yöneticilerin yarısından fazlasının, amortisman süresinden sonra gelen sermaye 
maliyetini ve nakit değerini dikkate almayan basit bir amortisman yöntemi kullandığını 
tespit etmiştir. Ancak, amortisman yönteminin ciddi şekilde sermaye kısıdı şirketler için 
yararlı olduğu savunulmaktadır. 
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Welch (2004) gerçekte sermaye yapısının rasyonel modellerin önerdiği gibi hisse 
senedi fiyatlarındaki dalgalanmalara göre ayarlanmadığını keşfeder.  Graham ve Harvey 
(2003) gerçekleştirilen sermaye yapısı hedefleri için piyasa değerlerinin değil, defter 
değerlerinin kullanıldığını göstermektedirler. Bu bulgu, piyasa değerlerinin, özellikle 
özsermaye durumunda, defter değerlerinden kritik olarak sapabileceği gerçeği göz 
önüne alındığında dikkat çekicidir. Çalışmanın bir başka sonucu, çoğu yöneticinin firma 
içindeki tüm projeler için tek bir indirgeme oranı kullanmasıdır. Ancak, daha büyük 
firmaların yöneticilerinin risk özelliklerine uyan indirgeme oranlarını kullanma olasılığı 
daha yüksektir. Tüm firma için tek bir iskonto oranı kullanılması, yüksek riskli 
projelerin lehine ve düşük riskli projelerin ise aleyhinde kararlara yol açmaktadır. 
Böylece, her yatırım için aynı indirgeme oranının kullanılması şeklindeki yalın 
yaklaşım, optimal olmayan yatırım seçenekleriyle sonuçlanmaktadır.  

Beklenti teorisi, bireylerin olumlu alanda riskten kaçınan, olumsuz alanda ise riski 
arayan tavırlar sergilediğini varsaymaktadır. Bir kumar ve kesin kayıp arasında bir 
seçim ile karşılaşan bireyler kumar oynamayı tercih ederler (Kahneman & Tversky 
1992; 1979). Zihinsel muhasebeyi beklenti teorisi tercihleriyle birleştiren yöneticiler, 
daha az başarılı olabilecek projelere karar verirler. Hatta ne zarar ne de kar durumunda 
olmak umuduyla, yöneticiler genellikle zararı karşılamak için daha çok para 
kaybederler. Bu durum, zarar eden projelerin bitirilmesi ile ilgili şirket duyurularına 
borsanın verdiği tepkinin niçin ortalama olarak pozitif olduğunu açıklamaktadır 
(Statman ve Caldwell,1987; Baker ve Wurgler, 2013).  

3. İrrasyonel Yatırımcılar ve Rasyonel Yöneticiler 
Literatürde, rasyonel yöneticiler üç amaç arasında; piyasa zamanlaması, ikram ve 

artan içsel değer arasında bir denge kurarlar. Piyasa zamanlaması, örneğin, aşırı 
değerlenmiş hisse senetlerinin ihracı veya değeri düşük kalmış hisse senetlerinin geri 
satın alınmasında, geçici yanlış fiyatlandırmanın kullanılmasını amaçlayan kararlarla 
ilgilidir. İkram, hisse senedi fiyatlarının içsel değer seviyesinin üzerinde artırılmasını 
amaçlayan kararları ifade eder.  

3.1 Şirketle İlgili Finansman Kararları 

Uzun vadede yeni hisse senedi ihraçlarının düşük performans göstermesi, 
yöneticilerin özellikle de aşırı değerlendiklerinde hisse senedi ihraç etme eğiliminde 
olduğu yönünde spekülasyonlara neden olmaktadır. Örneğin, Purnanandam ve	  
Swaminathan (2006) ve Jakobsen ve Voetman (2005), halka ilk arzlar ve ikincil halka 
arzların piyasaya göre daha düşük hisse senedi getirilerine sahip olduğunu 
göstermektedir. Değerli hisse senedi ihraç etmek, yeni yatırımcıların kaybedilmesi 
pahasına sermaye maliyetini düşürmektedir. Bu durumda zenginliğin yeni gelen 
yatırımcılardan mevcut hissedarlara bilerek aktarıldığı varsayılabilir (Baker ve Wurgler, 
2013).  

Diğer bir dikkate değer sonuç ise, hisse senetlerinin ağırlıklı olarak, piyasanın 
ortalamanın altında olması durumunda piyasaya sürülmesidir. Örneğin Baker ve 
Wurgler (2002), ABD piyasasında yeni ihraçların sayısının borsanın tarihsel 
performansa kıyasla düşük performans gösterdiği zaman arttığını göstermektedir. 
Schultz (2003) değerleme oranlarının piyasanın aşırı değerlendiğini gösterdiği 
zamanlarda ilk halka arzların sayısının özellikle yüksek olduğunu göstermektedir. Kim 
ve Weisbach (2007) ve Hertzel ve Li (2010) işletmelerinin fiyat-defter değeri 
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ortalamasının (PB), ortalamanın üstünde olduğu durumlarda firmaların ikincil halka arz 
düzenlediğini tespit etmiştir. 

Loughran ve Ritter (1995) firmaların, tarihi ortalama fiyat-defter değeri oranından 
yüksek bir fiyat-defter değeri oranına sahip olduğunda hisse senedi ihraç etme 
eğiliminde olduklarını göstermektedir. Bu bulgular, yöneticilerin yatırımcılar üzerinde 
bir bilgi avantajına sahip olduklarını ve hisse senetleri olması gerekenden aşırı 
değerlendiklerinde yeni hisse senedi ihraç ettiklerini göstermektedir. Bu gerekçe Lee 
(1997) ile uyumludur. İkincil halka arzlardan kısa bir süre önce ve sonra, içeriden bilgi 
alarak satış yapan yönetici sayısının fazla olduğunu göstermektedir. Graham ve Harvey 
(2002) araştırmasında, yöneticilerin yaklaşık yüzde 66'sı için aşırı değerlemenin hisse 
senedi ihraç kararı için önemli veya çok önemli bir kriter olduğunu belirtmektedir.  

 Özetle, yatırımcılar en az iki nedenden ötürü yeni hisse senedi ihraçlarına karşı 
şüpheci olmalıdır: Birincisi, yeni ihraç edilen hisse senetleri toplam piyasaya kıyasla 
düşük performans göstermektedir. İkincisi, yeni ihraç edilecek   hisse senetleri ile ilgili 
karar, genellikle piyasa genelinde fiyatların yüksek veya geçici bir yükseklikte 
olduğunda verilmektedir. 

3.2 Şirketle İlgili Yatırım Kararları  

Shleifer ve Vishny (2003) şirket devralmaları için bir teori geliştirmişlerdir. 
Yazarlar, firmaların kendi hisselerinin fiyatları değer kazandığında şirket satın 
alımlarına yöneldiklerini varsaymaktadırlar. Yazarlar şirket satın almaların hisse senedi 
ile finanse edilmesinin, hedef firmanın hisse senetleri, satın alan firmanın hisse 
senetlerinden daha az aşırı değerlendiyse, bunun satın alan firma için avantajlı olduğunu 
göstermektedir. Bu durumda, satın alan firmaya ait hissedarlar, devralma nedeniyle 
hisselerinin aşırı değerlenmesi azaldığı için fayda sağlarlar. Özellikle aşırı değerlenmiş 
firmalar kendi hisseleri ile ödeme yaptıklarında kazanç elde ederler. Öte yandan, değeri 
düşük kalan firmalar nakit ödeme yapmayı tercih etmelidir. Bu nedenle teori, firmaların 
hisse senetleri ile finanse edilen şirket satın almalarını müteakip performanslarının, 
peşin ödeme yapan firmaların hisse senedi performansından daha kötü olduğu ampirik 
gerçeğini açıklayabilmektedir (Agrawal ve Mandelker, 1992;	   Vermaelena ve Xub 
(2014)). 

Dong ve ark. (2006) değerleme oranları ile şirket ele geçirme sayısı arasındaki 
korelasyonu incelemiştir. Olumlu bir bağlantı bulmuşlardır. Ayrıca, fiyat-defter 
değerine göre, satın alan firmaların satın alınan firmalardan daha fazla aşırı değer 
kazandığını göstermişlerdir. Baker, Coval ve Stein (2004), aşırı değerli şirketlerin neden 
satın alma işlemlerini üstlendiklerini ve hisse senedi ihracı yapmadıklarını 
sorgulamıştır. Bunun sebebinin yatırımcı tercihleri olabileceği sonucuna varmışlardır: 
Yatırımcılar en az direnme yolunu seçip şirket devralmaya karar verebilirler. Ancak bu 
yatırımcılar, aktif olarak yeni çıkartılan hisse senetlerini almayı tercih etmeyeceklerdi.  

Şirket devralmaları göz önünde bulundurulduğunda, çeşitlendirme ve odaklanma 
arasındaki seçim özellikle ilgi çekicidir. Rasyonel teori, çeşitlendirmeye bağlı şirket 
satın almaların zaman zaman neden fazla olduğunu açıklayamaz. Bu dönemlere 
birleşme dalgaları denir. Birleşme dalgaları, irrasyonel yatırımcıların birleşme yoluyla 
çeşitlendirilmiş firmaların hisse senetlerini satın almayı tercih etmesi ile açıklanabilir. 
Baker ve Wurgler'a (2013) göre, yöneticiler oportünist bir şekilde tepki göstererek, uzun 
vadede şirketin değerini yok etme riski pahasına, yatırımcıların taleplerine çeşitlendirme 
ile cevap vermektedirler. Bu tepki, yöneticilerin tazminatını arttırdığı ve çoğu kez 
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işlerini koruduğu için oldukça rasyoneldir. Eğer, yatırımcıların gözünde şirket 
birleşmelerinin modası geçerse, tazminatlarını arttırmak ve işlerini korumak isteyen 
oportünist yöneticiler tam tersini yapabilirler.  

İrrasyonel yatırımcı davranışının gerçek yatırımı etkileyip etkilemediği sorusu: 
Şimdiye yukarıda anlatılan çalışmalarda sunulduğu üzere, yöneticiler hisse senetleri 
olması gerekenden daha fazla yani aşırı değerlendiğinde yeni hisse senedi ihraç etmeyi 
tercih ederler. Stein (1996)’ya göre öz kaynaklara ve yöneticilere çok bağımlı olmayan 
şirketler uzun vadede değerlerini arttırmaktadırlar. Yöneticiler, yeni hisse senetleri 
çıkartma yoluyla ilave sermaye elde edip yatırım veya proje yapmayı tercih 
etmemektedirler. Çünkü, ilave projelere yatırımcıların iyimserlikle yaklaşıp 
yaklaşmayacağı bilinmemektedir. Bu nedenle, hisse senetlerindeki aşırı değerlenme, 
firmaların gerçek yatırım davranışlarını etkilememelidir. 

Bununla birlikte, gerçekte her iki modelin de varsayımlarının bazı kısıtlamalar 
olmaksızın çalışmadığını varsayabiliriz: Birincisi, birçok firmanın, özellikle ağır 
kaldıraçlı firmaların özsermayeye ihtiyacı olduğunu varsaymak gerekir. İkincisi, tüm 
yöneticilerin sadece uzun vadede firma değerini arttırmak isteyeceklerini varsaymak 
gerçekçi değildir. Örneğin, gerçek bir dünyada yöneticilerin fırsatçı olması ve bu 
şekilde davranması mümkündür. Buna göre, yönetici uzun vadede bir değer yaratmasa 
bile yatırımcıların sevdiği bir projeyi üstlenecektir veya aksi takdirde işini kaybetme 
riskini üstlenecektir. Bunun bir nedeni, hisse senetlerinin değerinin düşmesi durumunda 
düşmanca bir devralma veya ele geçirme işleminin mümkün olabilmesidir. Ancak, 
hissedarlar performanslarından memnun kalmadıkları yöneticileri doğrudan işten de 
çıkarılabilir.  

Baker ve Wurgler (2002), hisse senedinin fiyat-defter değeri oranına göre aşırı 
değerlenmesini ölçmektedir: Yüksek fiyat-defter değeri oranlarına sahip firmaların 
ortalama hisse adedinden daha fazla yeni hisse senedi ihraç ettiğini göstermektedir. 
Ancak genellikle elde edilen fonlar ek yatırımlar için kullanılmaz. Bunun yerine, 
firmalar nakit rezervlerini arttırmaktadırlar.  

Baker, Stein ve Wurgler (2002), yanlış fiyatlandırma ile reel yatırım arasındaki 
ilişkinin, özsermayeye bağımlı olma durumu ile arttığını varsaymaktadır. Yazarlar, 
özsermayeye bağımlı firmaların, düşük değerlenmiş hisse senetleri ile projeleri finanse 
etmek zorunda kalmaları halinde   karlı yatırım fırsatlarını ıskalayıp ıskalamadıklarını 
sorgulamaktadırlar. Yazarlar, özsermayeye olan bağımlılığı, firmanın sahip olduğu  likit 
fon miktarına göre yargılamaktadırlar. Tahmin edildiği gibi, çalışma özellikle 
özkaynağa bağımlı şirketler için yatırım tercihinin yanlış fiyatlandırmaya bağlı olarak 
geliştiğini göstermektedir. Daha az özsermayeye bağımlı şirketler için, yatırım kararı 
hisse senetlerindeki yanlış fiyatlandırmaya bağlı olarak daha az değişmektedir. 

Özet olarak, irrasyonel yatırımcı davranışının en azından kısmen de olsa kurumsal 
yatırımı etkilediğine dair göstergeler olduğu fark edilmektedir. Ancak, yatırım kararının 
hisse senetlerindeki aşırı değerlemeye verilen rasyonel bir cevap olduğunun ne ölçüde 
olduğu kesin olarak söylenemez. Bu soruyu cevaplamak için daha fazla araştırma 
gereklidir. 
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4. Sonuç ve Öneriler 

 
Hem şirket yöneticilerinin ve hem de bu şirketlere yatırım yapan yatırımcıların 

tamamen rasyonel olması mümkün olmadığı için hata yapabilme olasılığı vardır. Bu 
çalışmada, davranışsal kurumsal finansman ile ilgili araştırmalar özetlenmekle birlikte 
hem yöneticilerin hem de yatırımcıların karşılıklı olarak başarılı kararlar alabilmeleri 
için bazı önerilerde bulunulmaktadır.  

Davranışlardan kaynaklanan sistematik hatalar nasıl önlenebilir? Her şeyden önce 
karar alırken hatalara neden olan önyargılardan uzak olmak imkansızdır. Bireyler bu 
önyargıları ve psikolojik eğilimleri öğrenebilirler, ancak bu çok uzun bir süreye yayılır. 
Ayrıca, karar alınan durumlara ilişkin karmaşıklık durumdan duruma değişir. Eğer geri 
bildirim hızlı ve net bir şekilde gelirse, yavaş ve belirsiz bir şekilde gelen geribildirime 
nazaran hataların fark edilmesi çok daha kolaydır. Kurumsal alanda, birçok durumunda, 
karar ile nihai sonuç arasındaki süre çok uzundur ve sonucu kararla ilişkilendirmek 
zordur. Bu nedenle, hataların meydana gelebileceği bir karmaşa söz konusudur. 
Gelecekte olabilecek hataları önlemek daha da karmaşıktır. Şimdi hem yatırımcılar hem 
de yöneticiler için karar vermenin nasıl somut olarak geliştirilebileceği üzerinde 
düşünelim. 

Yatırımcılar elbette iyi alım-satım kararları vererek yatırımlarının başarısını 
etkileyebilirler. Bu açık ve bilimsel olarak kabul edilen bir olgudur. Ancak bunun 
ötesinde, yatırımın başarısı yöneticilerin eylemleriyle belirlenir. Yukarıda gösterildiği 
gibi, yöneticiler iyi sermaye tahsisi ve finansman kararları ile yatırımcılar için değer 
yaratabilirler. Ancak yatırımcıların bunu takdir edebilmeleri de çok önemlidir; ancak 
durum böyle ise yetenekli yöneticileri seçebilir ve etkili teşvikler sağlayabilirler. Etkili 
teşvikler kurulursa, yöneticilerin değer arttırıcı kararlar vermesi mümkün olabilecektir. 
Böylelikle, karşılıklı olarak tarafların yarar sağlaması mümkün olabilir. Yöneticilerin 
seçiminde, yatırımcılar sadece yönetimsel eylemleri değil, aynı zamanda eylemlerin 
arkasındaki nedenleri de düşünmelidir. Yöneticiler, değer düşüklüğü nedeniyle hisseleri 
geri satın alırsa, bu karar uzun vadeli yatırımcılar için mantıklı olabilir. Ancak, geri 
alımlar da sıklıkla değer odaklı olmayan nedenler için uygulanmaktadır. 

Yöneticiler, fiyat istikrarı, ile ilgili nedenlerden ötürü, talebi artırmak için sık sık 
hisse geri satın almaya giderler. Bu sebepten ötürü, yatırımcılar şüpheli olmalıdır. Böyle 
bir motif, geri satın alımların değer yaratıp yaratmadığı ya da değeri yok edip 
etmeyeceği hakkında bir şey söylemez. Yatırımcılar ayrıca geçmişe dönük olarak 
bakıldığında değer kaybettirdiği kanıtlanan şirket devralma işlemlerine katılan 
yöneticilere karşı da şüpheci olmalıdır. Bu şekilde aşırı kendine güvenle karar veren 
yöneticilerin gelecekte de verdiği kararlarla değer düşürücü işlemlere yol açması 
muhtemeldir.  

Yetenekli yöneticiler, bilgi sahibi olmayan yatırımcılarla karşılaşırsa, yöneticiler 
bu tür yatırımcılara değer odaklı bir yönetim anlayışını vermeye çalışabilirler. Örneğin 
yıllık bir rapor, sadece son mali yıla ait bir rapor olarak kullanılmakla kalmaz, aynı 
zamanda yatırımcıları iyi ve değer yaratan iş ilkeleri hakkında aydınlatmak için de bir 
araç olabilir. Böylelikle, hissedarlar sürekli değişen bir kalabalığın yüzü olmayan 
figürleri olarak görülmeyecektir. Bunun yerine uzun vadeli ortaklar olarak 
değerlendirileceklerdir. Bu durumda, yatırımcıları değer yaratan iş prensipleri ile 
tanıştırmak için harcanan zaman ve çaba yönetimi ödüllendirebilecektir. Yatırımcılar 
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değer odaklı şirket yönetimini öğrenerek daha bilgili ve bilinçli hale gelirlerse, daha iyi 
bir şekilde yönetime katılabilir ve şirket kararlarını çok daha iyi değerlendirebilir.  

Çoğu zaman, yatırımcıların kendi çıkarları için neyin en iyi olduğunu bilmemeleri 
tehlikesi de vardır. Bu durumda, yatırımcıların yöneticiler için yanlış teşvikler 
sağlaması mümkündür. Bu şekilde, yöneticilerin yatırımcıların çıkarına uygun kararlar 
alması da mümkün değildir. Ayrıca, yöneticileri kontrol etmek uzun vadede şirketin 
değeri artırmak için faydalı olmayabilir. Bu nedenle sermaye piyasasına girmekten 
kaçan çok sayıda şirket vardır. Çünkü, bu şirketler, kısa vadedeki kazanca odaklı 
irrasyonel yatırımcılara bağımlı olmak istememektedirler. Bu durum, yatırımcılar 
yönetimi doğrudan kontrol edemediğinden, ancak bir yönetim kurulu aracılığı ile 
kontrol edebilse de genellikle düzeltilememektedir. 

Yöneticiler, kendilerini değer odaklı bir yönetim anlayışı ile sınırlandırmalıdırlar. 
Değer odaklı bir yönetim anlayışı kazanç yönetimini ve kazancı manipüle edici 
muhasebe işlemlerini gereksiz kılar. Kazanç manipülasyonu yapıldığında veya şirketin 
olduğundan daha fazla değerli gösterilebildiği durumlarda değil, gerçekten değer 
arttıran işlemler olduğunda, yöneticilerin para kazanmasını sağlayan teşvikler 
verilebileceğini düşünen bilinçli yatırımcılara ihtiyaç vardır. Bazen yöneticilerin aynı 
zamanda hissedarlar olabilmelerinin teşvik edilmesi ve bir süreliğine kendi hisselerini 
satmalarına izin verilmemesi yararlıdır. Böylelikle, yöneticiler kendi pişirdiklerini 
yemek zorunda kalırlar. Karşılıklı güven, yöneticiler ve hissedarlar arasındaki temel bir 
ilişki için önemlidir. Yöneticiler yerine getiremeyecekleri beklentiler yaratmamalıdırlar.  
Bu, karşılıklı olarak yararlı bir ilişki için en iyi yoldur. 

Yöneticiler için karmaşık sorular, yeni hissedarlar bağlamında da ortaya 
çıkmaktadır: Yöneticiler mevcut hissedarlara değer yaratmak için yeni yatırımcılara 
aşırı değerlenmiş hisselerinden vermeli midir? Yöneticiler bu adımı mevcut hissedarlara 
karşı yükümlülükleri ile haklı gösterebilmektedirler. Sermaye artırımı sırasında, yeni 
hissedarlara karşı henüz bir yükümlülük altına girilmemiştir. Ancak,  yeni hissedarların, 
kendilerine karşı daha bilgili olma avantajından yararlanan ve onlara aşırı değerli 
hisseleri satmış olan yönetime ileride güvenip güvenmeyeceklerini geriye dönük olarak 
sormaları mümkündür.  

Davranışsal finans perspektifi ile kurumsal finansman alanında yapılan 
araştırmalar, yöneticilerin ve yatırımcıların kısmen de olsa irrasyonel olarak 
davrandıklarını göstermektedir. Bu makaledeki öneriler, her iki grubun da kararlarını 
iyileştirmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Sadece yatırımcıyı değil, yönetim 
kararlarını da psikoloji ile açıklayan bu yaklaşım nispeten yenidir ve buna bağlı olarak, 
davranışsal modellere henüz rasyonel olmayan yönetimsel davranışlar dahil 
edilmemiştir. Sadece yatırımcıyı değil, aynı zamanda yönetimsel tercihleri ve karşılıklı 
bağımlılıkları da dikkate alan bir davranışsal model, mevcut tek boyutlu davranış 
modelleriyle kıyaslandığında, çığır açabilecek bir gelişme olacaktır. 
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Extensive Summary 
Introduction 

This paper aims to survey the literature on corporate finance from the perspective 
of behavioral finance theory. Corporate finance deals with the decisions made by 
managers and investors and their effects on firm value or stock price. Traditionally, 
corporate finance assumes that both groups have fully rational behaviors and hence 
stocks are always fairly priced. Investors may think that managers are not acting 
according to their own interests. In this case, the investors will have to offer some 
executive compensation schemes to parallel the benefits of the managers with their own 
benefits. However, in a real world, it seems that both managers and investors can not act 
rationally. “Behavioral Corporate finance” claims that systematic behaviors and 
prejudices affect decision-making processes of both groups. As both corporate 
executives managing the companies and investors investing in these companies are not 
completely rational, it is possible that both parties can make serial mistakes based on 
their behavioral biases. “Behavioral Corporate Finance” approach which is a 
comparatively new area in behavioral finance involves explaining managerial decisions 
as well as investors by taking into account psychological factors related to human 
behaviors. This study aims to summarize research on behavioral corporate finance and 
give some recommendations so that both managers and investors can make mutually 
successful decisions. 

In general, we can divide approaches in Behavioral Corporate Finance. The first 
of these approaches tries to explain the non-rational decisions made by managers who 
make their decisions under the assumption that financial markets are fully efficient. The 
second approach, on the contrary, considers rational managers' decisions in financial 
markets which works inefficiently. Such an analysis takes into account the cases where 
investors behave irrationally in a systematic manner and managers are fully rational and 
have the perfect information. “Behavioral Corporate Finance” is able to explain many 
observations and instances that classical corporate finance approach is unable to 
explain. 

Methodology 
As the methodology, an in-depth literature survey was conducted. 

Findings & Discussion 
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It is possible that both corporate executives and investors investing in these 
companies can make mistakes because it is not possible to be completely rational. This 
study summarizes the research on behavioral corporate finance and some proposals are 
made so that both managers and investors can make mutually successful decisions. 

How can systematic errors stemming from behaviors be prevented? Above all, it 
is impossible to be away from the prejudices that cause mistakes while making 
decisions. Individuals can learn these prejudices and psychological tendencies, but this 
spreads for a very long time. Managers can make good investment and financing 
decisions for the well-being of the investors. If investors can understand that managers 
act on behalf of the investors, they can choose talented managers and provide effective 
interest aligning mechanisms. If such mechanisms are established to parallelize both 
parties’ interests, it will be possible for managers to make value-enhancing decisions. 
Thus, mutual benefit of the parties may be possible.  

For reasons related to price stability, managers frequently buy back company 
shares to increase demand. Such a motive does not say anything about whether or not 
repurchases create value, or whether it will destroy the value. Investors should also be 
skeptical of the managers involved in the acquisitions that have proven to be value 
decreasing in retrospect. In this way it is possible think that decisions that were made by 
over confident managers in the past may also lead to value decreasing decisions later. 

If talented executives encounter non-informed investors, executives should 
provide a value-oriented management approach to such investors. For example, an 
annual report can not only be used as a report for the last fiscal year, but it can also be a 
tool for enlightening investors about good and value-creating business principles. Thus, 
shareholders will not be seen as non-face figures of a constantly changing crowd. They 
will be considered for the long term. In such a situation, investors can reward 
management for introducing them with value-creating business principles. When 
investors become more knowledgeable and conscious by learning value-oriented 
company management, they can better manage and participate in corporate decisions 
and better evaluate their decisions. 

Sometimes, investors do not know what the best for them so that they can provide 
wrong interest aligning mechanisms or executive compensation schemes for managers. 
If this is the case, then managers will make inappropriate decisions for the well-being of 
investors. On the other hand, as direct control by many small investors is not possible, 
controlling of the managers by boards may not be useful to increase the value of the 
company in the long run. For this reason, there are many companies that do not list their 
shares on the stock exchanges. Because these companies do not want to be dependent 
on irrational investors who are focused on the short term.  

Managers should limit themselves to a value-oriented management approach. A 
value-oriented management approach makes earnings management activities 
manipulating the profit unnecessary. There is a need for conscious investors who think 
that incentives can be given to managers when there are transactions that really increase 
value, not when earnings manipulation is done or when companies are shown more 
valuable than they really are. It is sometimes useful to encourage managers to be 
shareholders at the same time and not allow them to sell their own shares for a period of 
time.  
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With regard to the new shareholders, such questions can be asked: Do managers 
increase firm value for existing shareholders by selling shares at an overvalued price to 
new shareholders? Managers can justify this step with their obligations to incumbent 
shareholders.  When the capital base will be expanded by going to public decision, the 
managers have no obligation for the new shareholders. However, it is possible for new 
shareholders to retrospectively determine that they will not rely on the management in 
the future, which has the advantage of being more knowledgeable to them and has sold 
them overvalued shares. 

Research through examining the financial and investment decisions by the 
behavioral finance perspective shows that managers and investors act irrationally. The 
proposals in this article are intended to help investors and managers to improve their 
decisions. This approach, which explains not only the investors’ but also the 
management’s decisions with human behaviors is a newer area in finance discipline and 
the behavioral models have not yet included non-rational managerial behaviors. A two-
dimensional behavioral model that takes into account not only the investor but also the 
managerial preferences will be a breakthrough in finance literature. 
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Özet 
Son zamanlarda, iş hayatında kadınların niteliksel olarak daha fazla yer almalarına 

rağmen, üst düzey yönetim kademelerinde yeterli oranda yer alamadıkları 
görülmektedir. Kadın çalışanların üst düzey yönetime yükselmelerini engelleyen 
nedenlerden en dikkat çekeni, görünmemesine rağmen etkisini hissettiren, sinsi bir güç 
“Cam Tavan Sendromu” dur. Bu kapsamda araştırmanın temel amacı, Karaman ilinde 
atıştırmalık / gıda üretim sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli bir gıda 
işletmesinde çalışmakta olan kadın çalışanların (beyaz ve mavi yakalı), cam tavan 
sendromu algısının olup olmadığı ve bu durumun örgütsel bağlılık ile iş tatminlerini 
nasıl etkilediğini araştırmaktır. Yapılan analizler ile (betimleyici analizler, açıklayıcı ve 
doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon analizi ve YEM) cam tavan algısının örgütsel 
bağlılık ve iş tatmini ile negatif bir ilişki içerisinde olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kadın çalışan, ayrımcılık, cam tavan sendromu, örgütsel bağlılık, 
iş tatmini 

Abstract 
Recently, however women take part as qualitative more in business life, it is seen 

that they are not on senior manager levels. The reason which sets a barrier to reach the 
level of senior manager for women is “Glass Ceiling Syndrome” which does not seen 
ever but makes them feel its existence. The main target of our project in this concept is 
to research that whether women employee (White-collar and blue-collar) of large food 
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premises which is active in Karaman has “Glass Ceiling Syndrome”. And also, we want 
to research that how this situation affects organizational commitment and job 
satisfaction. As a result of made analysis, (pointer and corroborative factor analysis, 
correlation and forage) it would be seen that whether there is a relation between glass 
ceiling sense and organizational commitment and job satisfaction. 

Keywords: Women employee, discrimination, glass ceiling syndrome, organizational 
commitment, job satisfaction. 

 
Giriş 

Küreselleşme olgusu ekonomik, sosyal ve kültürel değişimi beraberinde 
getirmiştir. Bu değişim işletmelerin iç müşterisi olan uzman çalışanların önemini daha 
da artırmıştır. Uzman çalışanların işletmede istihdamının sürdürülme çabası, yeni 
gelişen sektörlerde kadın çalışana ihtiyaç duyulması gibi sebepler işletmelerin kadın 
çalışana verdiği önemi de arttırmıştır. Ayrıca, ekonomik yetersizliklerden dolayı aile 
bütçesine katkıda bulunma zorunluluğu, kadınların eğitim düzeyindeki yükselişle 
beraber iş hayatında olma istekleri,  teknolojik gelişmeler sonrasında evde yapılan iş 
sürelerinin kısalması gibi nedenlerle birlikte kadınların iş gücüne katılma oranlarında 
önemli oranda artış görülmüştür.  

Tarihte kadınların iş hayatında aktif olarak yer almaları Sanayi Devrimi 
sonrasında gerçekleşmiştir. Bu süreçte artan işgücü talebini karşılamada kadınlar önemli 
rol üstlenmişlerdir I. ve II. Dünya Savaşları süresince Fransa, İngiltere, ABD gibi 
ülkelerde çok sayıda kadın çalışan ekonomik istikrarın bozulmaması amacıyla, silâh 
altına alınan erkeklerin yerine, silah üretim fabrikaları başta olmak üzere pek çok alanda 
çalışmaya başlamış ve bu süreç kadınların istihdamdaki yerini güçlendirmiştir (Michel, 
1999, s. 68; akt. Irmak, 2010, s. 8). 1950 li yıllar ve sonrasında iş hayatında yer alan 
kadın sayısı giderek artmasına rağmen üst düzey yönetim kademelerinde temsil oranı, 
gelişmiş ülkelerde dâhil, çok sınırlı kalmıştır. 

1900’lü yılların ortalarına kadar kadınların iş hayatında söz sahibi olamamalarının 
temelinde toplumsal roller ve cinsiyet ayrımcılığı yer almıştır. Toplumsal rol kuramına 
göre, kadınlar ve erkekler günlük yaşamlarında farklı roller üstlenmektedirler. Bu 
kurama göre, kadın özgür bir birey olmayıp, özel alandaki rol ve sorumlulukları ile 
sınırlandırılmıştır. Ülkemizde olduğu gibi pek çok ülkede de ataerkil bir toplum yapısı 
söz konusudur. Ataerkil toplum yapısı toplumsal rol kuramının da savunduğu, kadın ve 
erkekten bazı tavır ve davranışları sergilemelerini beklemektedir. Öyle ki, bu toplum 
yapısında çalışma hayatında olması beklenen erkek, evde olması beklenense kadındır. 
Kadının çalışması özel alanda kendisine yüklenen sorumlulukları yerine getirmesi 
kadardır (Oruç ve Demirkol, 2015, s. 199). Ancak küreselleşme ile yaşanan değişimle 
birlikte sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, kadın çalışan oranının artışına hız 
kazandırmıştır. Bu süreçte kadının toplumsal rolündeki değişikliğine dair ikili rol 
yaklaşımı, feminist yaklaşım, insan sermayesi yaklaşımı gibi yeni kuramlar 
geliştirilmiştir.   

Ülkemizde kadın çalışanların iş hayatına girişi incelendiğinde kadınların Osmanlı 
döneminde ilk kez ebeliğe; sonrasında 1872’de öğretmenliğe; 1882’de ise okul 
yöneticiliğine atanarak istihdama katıldıkları görülmektedir (Günsel, Köroğlu ve 
Demirci, 2015, s. 77). Bu mesleklerde yer almalarında temel neden, kendi 
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sorumluluklarına uygun olan ve özel alandaki sorumluluklarını aksatmayacağı işlere 
itilmeleri olmuştur (Oruç ve Demirkol, 2015, s. 199). Çoğunlukla da hizmet sektöründe 
yer alana kadınlar günümüzde ise giderek artan ölçüde kamu görevlerini 
üstlenmektedirler. Ancak sanayi sektöründeki iş kollarında sayıları oldukça azdır. Diğer 
yandan ülkemiz gibi ataerkil toplum yapısı sergileyen ekonomiler, kadınlar için aşılması 
gereken bir dizi engeli de beraberinde getirmiştir. Öyle ki kadın çalışma hayatında yer 
alsa da kendisinden beklenen eş ve anne olma sorumluluklarında hiç bir değişiklik 
olmamış ve bu durum kadının iş ve aile hayatını dengeleyebilme sorunu gibi bir takım 
engellerle mücadele etmesini beraberinde getirmiştir. Halen bu engellerden ötürü 
kadınların iş gücüne katılma oranları erkeklerinkinin çok gerisinde devam etmektedir 
(Balgalmış, 2007, s. 35-36). Türkiye İstatistik Kurumu 2017 verilerine göre toplam 
nüfusun %49,8’ini kadınlar oluşturmasına rağmen, 15 yaş ve üzeri nüfus içerisinde 
istihdam oranı sadece % 28’dir. Bu oran erkeklerde ise %65,1’dir (www.tuik.gov.tr, 
Erişim Tarihi: 10.05.2018).  

Yukarıda da yer aldığı üzere kadınların işgücüne katılmayışlarının ya da 
katılamayışlarının önünde pek çok engel bulunmaktadır. Bu engellerden bir tanesi olan 
cam tavan sendromu uluslararası literatürde 1980’li yıllardan beri üzerinde çalışılan bir 
konu (Canning, 1988; Harlan & Weis, 1981; Hu & Yun, 2008; Jackson, 2001; 
Lockwood, 2004; Morrison, White & Velsor, 1994; Owen & Todor 1993; Ragins, 
Townsend & Mattis, 1998; Weyer, 2006) olmuştur. Ancak ülkemiz açısından henüz 
yeterli düzeyde incelenememiştir. Özellikle kadınların diğer sektörlere göre sayıca fazla 
yer aldıkları hizmet sektörüne dair (Tüik 2017 raporuna göre, tarım sektöründe kadın 
istihdam oranı %28,7; sanayi sektöründe %15,9; hizmet sektöründe ise %55,4’dir) bazı 
çalışmalar yapılmış olsa da (eğitim, bankacılık, sağlık, turizm vb.) imalat işletmeleri 
üzerine yapılmış araştırma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu kapsamda araştırmamızın, 
ülkemiz sanayi işletmeleri açısından cam tavan sendromunu ele alan kapsamlı 
çalışmalara öncülük edeceği düşünülmektedir.  

Bu amaç doğrultusunda çalışma iki bölümden oluşturulmuştur. Birinci bölümde 
cam tavan sendromu ile ilgili literatür taraması, ikinci bölümde ise Karaman ilinde 
atıştırmalık/gıda üretim sektöründe faaliyet gösteren bir imalat işletmesinin 
çalışanlarına dair yüz yüze anket çalışması ile elde edilen verilerle yapılan analiz 
sonuçları yer almıştır.   

Bu araştırmaya katılan cevaplayıcıların örnek kütleyi temsil yeterliliği olmasına 
rağmen araştırma sonuçlarının genelleştirilme gücü sınırlı kalmıştır. Çünkü araştırma 
örnekleminde sadece bir işletme çalışanları yer almıştır. Ancak işletmelere ulaşma 
zorluğu ve zaman çalışmada temel kısıtlayıcı olmuştur. 

 

Kavramsal Çerçeve 
Cam Tavan Sendromu 

Kadınlar tarihi süreç içerisinde iş hayatında aktif olarak yer aldıktan sonra 
ayrımcılıkla karşılaşmaya devam etmişlerdir. Ayrımcılıkla ilgili olarak Cam tavan 
sendromu, 1970’li yıllarda ABD’de ortaya atılmış ancak 1986’da Wall Street Journal’da 
yer alan “İş Yaşamında Kadın” başlıklı çalışmada ilk kez kullanılmıştır 
(http://fusunozulke.com, Erişim Tarihi: 10.06.2018). Kavram kadın çalışanların, özlük 
hakları bakımından aynı yetkinliğe sahip erkek meslektaşlarından daha fazla engellerle 
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karşılaşmasını ifade etmektedir (Hoobler, Hu & Wilson, 2010, s. 481; Cho, Lee & Jung, 
2014, s. 57).   

Cam Tavan Sendromu kavramının literatürde farklı biçimlerde tanımlandığı 
görülmüştür. Tanımlardan birisinde, kadın çalışanların, özlük hakları bakımından aynı 
yetkinliğe sahip erkek meslektaşlarından daha fazla engellerle karşılaşmasını ifade 
etmektedir (Hoobler, Hu &  Wilson, 2010, s. 481; Cho, Lee & Jung, 2014, s. 57). 
Morrison, White & Velsor (1994, s. 16) cam tavan sendromunu, örgütte bulunan kadın 
çalışanların üst yönetim kademelerine çıkmasının önündeki şeffaf bir engel olarak 
tanımlamış; yüksek kademelerde işleri yürütmede bir engel olarak düşünmüş ve bireysel 
gelişimi kısıtlayacağını iddia etmişlerdir. Başka bir tanıma göre cam tavan sendromu, 
kariyer süreci ilerleyişinde cinsiyet ve ırksal ayrımcılıktır (Cotter, vd., 2001, s. 661). 
Günümüzde cam tavan kavramının kapsamı genişletilerek engelliler, yaşlılar ve cinsel 
azınlıkları da kapsar duruma gelmiştir (Soysal ve Baynal, 2016, s. 227). 

“Cam” metaforu görünmez engelleri ifade etmektedir. Çünkü kadınların bu 
kademelere ulaşmalarını önleyen apaçık bir engel yoktur (Akdöl, 2009, s. 50). Bu 
kavramla aslında karşılaşılan sorunların belirsizliği ifade edilmeye çalışılmaktadır 
(Çetin ve Atan, 2012, s. 125). Başka bir deyişle, örgütlerde üst yönetim kademeleri için 
kadınların önüne konulan keyfi engelleri ifade etmektedir (Şimşek, Çelik ve Akatay, 
2016, s. 370). Halbuki, birçok ülkede ve kurumda cinsiyet eşitliğini esas alan hükümler 
bulunurken, uygulamada görünmez engeller kadınların iş alanlarında yükselmelerini 
önüne geçmektedir (Akbaş ve Korkmaz, 2017, s. 75). 

Cam tavan sendromunu açıklamaya yönelik yapılan araştırmalar arasında ABD’li 
ünlü psikolog Martin Seligman tarafından 1975 yılında gerçekleştirilen deney büyük 
önem taşımaktadır. Deney, köpekler üzerinde uygulanmıştır. Deneyin amacı kendini 
kapandaymış gibi hisseden kişilerin durumunu göstermektir. Seligman, bir grup köpeği 
kafese hapsederek belirli aralıklarla kafese elektrik şoku uygulamıştır. Başta direnç 
gösterip tepki veren köpekler, bir süre sonra ümitlerini kaybederek kendilerini kafes 
içine bırakmışlardır. Sonrasında kafeslerin kapıları açılarak kaçabilecekleri fırsat 
sunulmasına rağmen köpeklerin %65’i yeniden kaçmayı denemeyip kafeslerinde 
çaresizce beklemeyi seçmişlerdir. Seligman deney sonucunda benzer davranışları 
insanların da sergilediğini savunmuştur (Korkmaz, 2014, s. 9). Diğer bir deneyde ise 
denek olarak pireler benzer bir şekilde kullanılmıştır (Şimşek, Çelik ve Akatay, 2016, s. 
371). Her iki deneyde de “öğrenilmiş çaresizlik” söz konusudur. Kişilerin sürekli önüne 
konan engeller, zaman içerisinde karşı koyma isteğini kırarak çaresiz kabullenilmişliği 
öğretmiştir. Yani, kişiler birden fazla karşılaştıkları sorunlar karşısında ya 
kabullenmişlik gösterip boşvermişlik düzeyine düşmekte ya da azmedip sorunun 
üstesinden gelmektedirler.  

Cam tavan sendromunun oluşmasına neden olan unsurlar; bireysel, örgütsel ve 
toplumsal faktörler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu engeller aşağıda yer almaktadır 
(Dreher, 2003, s. 542; akt. Mızrahı ve Aracı, 2010, s. 150; Oruç ve Demirkol, 2015, s. 
201-203):  

1. Bireysel Faktörlerden Kaynaklanan Engeller: Kadının toplumsal cinsiyete 
bağlı olarak evde yapması gereken sorumluluklar ile iş yaşamı arasında bırakan 
durumları içermektedir. İş-aile çatışması, çoklu rol üstlenme, kadınların kişisel tercih ve 
algılarını kapsamaktadır. Özellikle de tam zamanlı çalışma saatlerinin dışında ev 
hayatında da çalışmaya devam etmekte bu nedenle de kendisini iki tam zamanlı iş 
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yürütürken bulmaktadır. Bu durum kariyer ve çocuk arasında ikili hayat perspektifi 
olarak tanımlanmaktadır (Bakker, 2000; Johns, 2013, s. 5; Liff & Ward, 2001, s. 29). 

2. Örgütsel Faktörlerden Kaynaklanan Engeller: Örgüt kültürü, örgüt politikaları, 
mentör eksikliği, informal iletişim ağlarına katılamama gibi engeller bütünüdür. Üst 
yönetim kültürü erkekler tarafından oluşturulduğundan yöneticilik zor bir çalışma alanı 
olarak görülmekte ve kadınların bu hiyerarşik düzeye uygun olmadığı düşünülmektedir. 
Özellikle de yöneticilikte kalite ve verimliliğin sağlanmasında işte daha uzun zaman 
geçirme zorunluluğu iş-aile yaşam dengesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca örgüt içerisinde 
astına mentörlük yapma gibi örgütsel hizmetlerde kadınsı değerlere odaklı yaklaşımlar 
göz ardı edilmektedir (Liff & Ward, 2001, s. 20-21). 

3. Toplumsal Faktörlerden Kaynaklanan Engeller:  Mesleki ayrım, stereotipler 
(cinsiyetle bağdaştırılan kalıplaşmış önyargılar). Toplumda geçerli olan cinsiyet 
kalıpları engel oluşturmaktadır. Ataerkil yapı kadın ve erkek arasında ayrım yaparak 
cinsiyet kalıplarını ve rollerini şekillendirmiştir. Erkekleri kararlarda etkin güç kılmıştır. 
Duygusal, pasif, ılımlı ve işbirlikçi gibi özellikleri kadınların üst kademelere 
ulaşmasında önemli engel teşkil etmiştir. 

Öte yandan cam tavan sendromunun yaşanma düzeyi ile kişilik özellikleri 
yakından ilişkilidir. Yetenek, zeka, eğitim, öfke, inanç, kendini ifade edebilme, içtenlik, 
kıskançlık, azim, hırs vb. kişilik özellikleri bu engelin kırılmasında ya da devam 
etmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Günümüzde kadınlar, yönetim dünyasında erkekler gibi yer almak istemekte 
ancak bu konuya olumsuz bakan çevrelerin negatif etkileri halen devam etmektedir. 
McDonald (1998) çalışmasında özel sektörde yer alan kadın yöneticilerin sadece orta 
kademelere kadar yükselebildiklerini ve emekli oluncaya kadar da orada kaldıklarını 
ortaya koymuştur. Durum ülkemizde de benzerlik göstermektedir.  

İş Tatmini ve Cam Tavan Sendromu ile İlişkisi 
İş tatmini 20. Yüzyılın başlarından beri örgütler tarafından önemsenmeye 

başlanmış ve örgütsel davranış alanında da en çok çalışılan konulardan biri haline 
gelmiştir. Kavramla ilgili olarak literatürde farklı tanımlarla karşılaşılmaktadır. 

İş tatmini, çalışanların fiziksel ve sosyal şartların yanısıra görevine olan duygusal 
tepkidir. Diğer bir deyişle çalışanın psikolojik beklentilerinin karşılanma düzeyidir 
(Güney, 2004, s. 127).  

Hackman ve Oldham (1975, s. 160-162) iş tatminin, işten sağlanan haz olarak 
tanımlamışlardır. Çalışanın işten tatmin olabilmesi için önemli psikolojik durumların 
varlığı gereklidir. Bunlar; çalışanın işini anlamlı ve yapılabilir bulması, kendisine işiyle 
ilgi belirli düzeyde yetki verilmiş olması ve iş sonuçlarından haberdar olabilmesi için 
sağlıklı bir iletişimin gereği olan geribildirim olarak sıralanabilir. 

İş tatmini, çalışanların iş devamlılığının sağlanması, örgütsel bağlılık ve örgütsel 
vatandaşlığın sağlanması ve örgüt kültürünün gelişmesi gibi birçok başlıkta etkilidir. 
Kısacası örgütlerin sürdürülebilirliği için önemli bir unsurdur.  

İş tatminini en çok etkileyen faktörlerden birisi hiç kuşkusuz işin niteliği ve 
statüsüdür. Çalışanın, emeği sonucu oluşturduğu eseri somut olarak görebilmesi 
sonucunda duyacağı gurur önemli bir tatmin kaynağıdır (Eren, 2004). Kişi işini ne kadar 
çok sevip benimserse iş tatmini o kadar artacaktır. Çalışan için işinin ne anlam ifade 
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ettiği, iş yaşamında karşılaştığı olumlu ya da olumsuz durumlar iş tatminini 
etkilemektedir.  

İş yerinde terfi olanakları iş tatminini etkileyen önemli faktörlerden bir diğeridir. 
Terfi eden bir çalışan hem ücretindeki artış nedeniyle maddi olarak hem de statüsündeki 
yükselme ve başarısının bir göstergesi olduğu için manevi yönden tatmin olmaktadır. 
Yeni işe başlayan bir kişi işinde kariyer olanaklarının sınırlı olduğunu, ücretin ise yeterli 
miktarlarda artmayacağını düşünüyor ise işine karşı olumsuz tavırlar takınabilir (Doğru, 
2010, s. 17-18). İş tatminsizliği yaşayan bir çalışanın işe devamsızlık, performansında 
düşme, çalışma isteksizliği, diğer çalışanlarla ilişkilerinin bozulması, örgüte 
güvensizlik, işten ayrılma eğilimi gibi sonuçlar gözlenmektedir (Çarıkçı, 2004, s. 85; 
Gül, Oktay ve Gökçe, 2008, s. 2). Özellikle çalışanların, iş akışı içinde kendilerini 
bulundukları düzeyden daha yüksek bir düzeyde olmaları gerektiğini düşünmeleri, örgüt 
ve yaptıkları işe karşı olumsuz tutumlar geliştirmelerine yol açmakta ve yeteneklerinin 
tamamını kullanmalarına engel olmaktadır. Kısacası, işgören işi bir ölçüde sabote 
etmeye başlamaktadır (Pehlivan, 1995, s. 28). Kişinin karakteristik özellikleri, 
psikolojisi, aile kültürü ve yaşantısı, geçmişi, yaşadığı deneyimler, işe bakış açısı, 
beklentileri, medeni durumu, yaşı cinsiyeti, sorumlulukları, eğitim durumu, işin statüsü, 
çalışma ortamı, ücreti, diğer çalışanlarla ilişkileri ve daha birçok durum çalışanın iş 
tatminini etkiler. Bu etkenlerden bazıları sabit olmakla beraber çoğu zaman içerisinde 
değişiklik gösterir. Bu durum da iş tatmini kavramının dinamik yapısını göz önüne 
sermektedir.  

Nitekim cam tavan sendromu ile ilgili yapılan çalışmalarda kadın çalışanların terfi 
bekledikleri zaman kendilerinin yerine başkalarının terfi alması üzerine yaşadıkları 
hayal kırıklığı ifade edilmektedir. Bu aşamada görünmez engellerle karşılaşan kadın 
çalışanların iş tatminleri azalmakta bunun sonucunda ya işten ayrılmakta ya da kariyer 
planlarından vazgeçmektedirler (Şimşek, Çelik ve Akatay, 2016, s. 372). Kariyer 
planlarından vazgeçmelerinde üstlendikleri ailevi sorumluluklar ve hissettikleri 
toplumsal baskının yanı sıra iş tatminsizlikleri etkin rol oynamaktadır. İş tatmini tam 
tersine kadın çalışanlar için bir motivasyon kaynağı olmakta ve yükselmek için 
önündeki engelleri aşma isteklerini güçlendirmekte ve bunun sonucunda işlerinde 
başarılı olabilmek ve terfi edebilmek için daha fazla çaba göstermektedirler (Doğru, 
2010, s. 3). 

Örgütsel Bağlılık ve Cam Tavan Sendromu ile İlişkisi 

Örgütsel bağlılık, kişinin örgütün amaçlarına ve değerlerine inancıdır (Morgan & 
Hunt, 1994, s. 20). Örgütsel bağlılık, kişinin örgütte isteyerek kalması, örgütün amaç ve 
değerleriyle bütünleşmesidir (Güney, 2004, s. 186). Çalışanın örgüte karşı gönüllü ve 
uzun süreli katılımını ifade etmektedir (Tutar, 2014, s. 336).  

Örgütsel bağlılık, şu üç unsuru içermektedir (Bedük, 2012, s. 180): 
1. Örgütsel değer ve amaçları güçlü kabul ve inanç duymak, 
2. Örgüt yararına fazladan çaba göstermeye gönüllü olmak, 
3. Örgüt üyeliğini sürdürme konusunda istek duymaktır. 

Şüphesiz ki tüm örgütler için kaynakların etkin kullanımı ve maliyetlerin en aza 
indirilmesi hayati önem taşır. Örgütlerdeki diğer kaynaklarla birlikte insan kaynağının 
etkin kullanılmasında örgütsel bağlılık oldukça önem taşımaktadır. Örgütsel bağlılığı 
yüksek olan çalışanların, sadık biçimde çalıştıkları, kendilerini örgüte adadıkları 
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görülmektedir. Bu nedenle örgütsel bağlılık, çalışanın işletmeyle olan ilişkisini 
biçimlendiren psikolojik bir unsurdur ve bu sayede örgütte sinizm gibi olumsuz 
davranışlar azalmakta ve iş tatmini artmaktadır (Wieselsberger, 2004, s. 17; akt. 
Altınöz, Çöp ve Sığındı, 2011, s. 288). 

Literatürde örgütsel bağlılığın ele alındığı araştırmalarda genellikle Allen ve 
Meyer’in geliştirdikleri “Üçlü bağlılık modeli” esas alınmıştır. Model duygusal 
bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç alt boyutttan oluşmaktadır. 
Bu araştırma kapsamında da esas olarak alınan örgütsel bağlılık alt boyutları şunlardır: 

1. Duygusal Bağlılık: Çalışanın örgütle özdeşleşmesi, örgütle arasında duygusal 
bir ilişki kurmasıdır. Çalışan kendisinin örgütün önemli bir parçası olduğunu düşünür ve 
örgüt kendisi için çok büyük bir anlam ve öneme sahiptir. Böylelikle işine devam eder, 
bundan da büyük zevk alır (Allen & Meyer, 1991, s. 69-71).  

2. Devam Bağlılığı: Birey için örgütten ayrılmanın maliyet yönünden anlamı 
vardır. Yani çalışanın örgütten ayrılması maliyetleri yükselteceği düşüncesi ile örgüt 
üyeliğinin sürdürülmesi söz konusudur. Bu tür bağlılıkta birey ihtiyaçları olduğundan 
örgüttedir. Çünkü işten ayrılması birtakım sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır (Allen & 
Meyer, 1991, s. 71). Bu boyut, çalışanın örgüte yaptığı yatırımlar neticesinde gelişen bir 
bağlılıktır. Öyle ki, çalışan örgütte çalıştığı süre içerisinde harcamış olduğu emek ve 
zaman ile elde ettiği statü, değer gibi kazanımlarını işi bırakmasıyla yitireceğini ve 
bunların başka örgütlerde işe yaramayacağını düşünmektedir. Örgütte kalması halinde 
hak edeceği emeklilik primi de etkilidir. Devam bağlılığının temelinde zorunlu olarak 
örgütte kalma ihtiyacı yatmaktadır (Tetik, 2012, s. 278).  

3. Normatif Bağlılık: Bireyin örgütte kalmasının temelinde ahlaki zorunluluk hissi 
söz konusudur. Bağlılıktaki zorunluluk hissi, bireyin ahlaki inanç, değer ve tutumları ile 
ilgilidir. Örgütün kendisinin sadakatini hak ettiğine inanmaktadır. Birey örgüte karşı 
yükümlülükleri olduğuna, kendisinin örgütte kalması gerektiğine inanmaktadır (Allen & 
Meyer, 1991, s. 72). Örgütün kendisine yapmış olduğu yatırımlar, aldığı eğitimler, iş 
ahlakı ve parçası olduğu toplumun temel değerleri kişinin örgütten ayrılmasına engel 
teşkil etmektedir.  

Cam tavan kavramı ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi ortaya koyan araştırma 
sayısı oldukça sınırlıdır. Britt (2002)’de örgütsel bağlılık ve cam tavan arasındaki 
ilişkiyi İngiltere’de yüksek öğrenim görmüş, yönetici pozisyonunda çalışan kişilerde 
araştırmıştır. Yapılan araştırmanın sonuçları İngiltere'de kadın yöneticilerin yüksek 
öğretimde üst pozisyonlara teşvik ederken cam tavan sorununun varlığına da işaret 
etmiştir. Araştırmada bağlılık ile cinsiyet ilişkisinin önemli olduğu, normatif ve devam 
bağlılığının olumlu kariyer gelişimi ile ilişkili olduğu ifade edilmiştir. 

Singh, Gumber & Singh, (2010), cam tavan ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki 
konusunda yaptıkları araştırmada anlamlı farklılıklara rastlamışlardır. Ayrıca cinsiyetin 
önyargı olarak algılandığı durumlarla karşılaşan kadınlarda normatif, duygusal ve 
devam bağlılığı ile orta güçlükte bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar kadının 
profesyonel ve kişisel anlamda cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle sorunlarla karşılaştıklarını 
belgelemektedir.  

Imam and Shah (2013), yaptığı araştırmada bağımlı değişken olarak (örgütsel 
bağlılık) ve bağımsız değişken olarak (cinsiyet ayrımcılığı ve cam tavan) arasında ters 
yönde güçlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Cam tavan sorununun azalması ile 
örgütsel bağlılık artmaktadır.  
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Zia-ur-Rehman Dost and Tariq (2012), araştırmasında ise cam tavan ve çalışan 
bağlılığı arasındaki ilişkinin orta düzeyde olduğunu ifade etmektedirler. Araştırmada 
cam tavan ve cinsiyet ayrımcılığının örgütsel bağlılığı olumsuz yönde etkilediği ortaya 
çıkmıştır.  

 

Araştırmanın Metodolojisi 
Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri  

Cam tavan sendromu, örgütsel davranış açısından uluslararası boyutta giderek 
önemi anlaşılan, verimlilik ve etkinliği arttırmak için göz önünde bulundurulurken 
ülkemiz açısından yeni yeni araştırılan bir kavramdır. Yapılan literatür taraması 
sonucunda nüfusun %49,8’ini oluşturan kadınların iş hayatında özellikle de üst düzey 
yönetimde yeteri kadar temsil edilemediği görülmüştür. Kadın çalışanlar iş hayatının 
her aşamasında engellerle karşılaşmalarına rağmen en belirgin olarak tepe pozisyonlara 
terfi aşamasında “cam tavan sendromu” adı verilen görülmez ve aşılması çok zor olan 
engellere takılmaktadır. Bu engellerin bir kısmı kadınların toplumsal rollerinden 
kaynaklanırken diğer kısmı ise cinsiyet ayrımcılığı olgusuyla açıklanmaktadır. 

Son yıllarda yaşanılan gelişmelerle birlikte iş tatmini yöneticilerin üzerinde 
durdukları konuların başında gelmektedir. İş tatminsizliği yaşayan bir çalışanın işe 
devamsızlık, performansında düşme, çalışma isteksizliği, diğer çalışanlarla ilişkilerinin 
bozulması, örgüte güvensizlik, işten ayrılma eğilimi gibi sonuçlar gözlenmektedir. 
Oysaki çalışan devir hızı oranını düşürmek örgütler için sağlıklı biçimde 
sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.  İş tatmini kısaca, çalışanın 
işinden duyduğu memnuniyet derecesi olarak tanımlanabilir. İş tatminine etki eden 
faktörler örgütsel ve bireysel olarak ikiye ayrılmaktadır. Kadınların algıladıkları cam 
tavan sendromu engellerinin iş tatminine etki eden faktörler arasında olduğu 
varsayılmaktadır. 

Diğer yandan daha karmaşık bir yapı haline dönüşen örgütlerin 
sürdürülebilirlikleri için örgütsel bağlılık konusunun önemi arttırmıştır. Günümüz 
şartlarında örgütler çalışanlarından daha fazla çaba harcamalarını, özveride 
bulunmalarını ve insiyatif kullanmalarını beklemektedir. Örgütte bu taleplerin 
sağlanabilmesi ise çalışanların örgüte bağlılığının sağlanması yönünde uygulanan 
teşvikler ile mümkündür. Örgüt bağlılığı, çalışanın örgütten ayrılma ihtimalini azaltan 
ve daha verimli çalışmasını sağlayan psikolojik bir bağdır. Özellikle uzman işgücünün 
örgüt bağlılığının yüksek olması örgüt başarısı açısından esastır (Allen & Meyer, 1996, 
s. 252). Cam tavan sendromu ile örgütsel bağlılık arasında ters yönlü bir ilişki 
bulunmaktadır. Cam tavana maruz kalan çalışanın örgütle olan ilişkisi zayıflayacaktır. 
Örgütünde cam tavanın var olduğunu düşünmeyen çalışan kendini örgütünün bir parçası 
olarak görecektir ve örgütünden ayrılmak istemeyecektir. Cam tavanın yoğun olarak 
görüldüğü bir örgütte ise bağlılıktan söz etmek mümkün olmayacaktır. 

Bu kapsamda çalışmanın temel amacı, Karaman ilinde atıştırmalık / gıda üretim 
sektöründe faaliyet gösteren, büyük ölçekli bir işletmede çalışan kadın personel 
açısından cam tavan sendromu algısının var olup olmadığını tespit etmek ve bu algının 
iş tatminleri ile örgütsel bağlılıklarına olan etkisini ölçümlemektir.  
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Çalışma sürecinde gerçekleştirilecek anket görüşmelerinin, “Cam Tavan 
Sendromu” konusunda, gerek işletme yönetimi gerekse işletme çalışanlarında bilgi ve 
farkındalığın oluşmasına dair küçük de olsa bir katkı sağlaması diğer bir amaç olmuştur.  

Yukarda belirtilen amaç doğrultusunda aşağıda yer alan hipotezler 
oluşturulmuştur: 

H1:Kadın çalışanların cam tavan sendromu algısı iş tatmininlerini negatif yönde 
etkilemektedir.  

H2:Kadın çalışanların cam tavan sendromu algısı örgütsel bağlılıklarını negatif 
yönde etkilemektedir.  

H3:Kadın çalışanların iş tatminleri örgütsel bağlılıklarını pozitif yönde 
etkilemektedir.   

H4:Kadın çalışanların cam tavan sendromu algıları iş tatminleri aracılığıyla 
örgütsel bağlılıklarını negatif yönde etkilemektedir.  

Şekil 1: Araştırmanın Kavramsal Modeli 

 
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araştırmada kullanılacak örneklemin temel amacı, oluşturulan kavramsal 

modeldeki değişkenlere sahip işletmelerden, bulguların genelleştirilebilmesine olanak 
tanıyacak büyüklükte verinin elde edilmesidir. Bu çerçevede Karaman ilinde 
atıştırmalık / gıda üretim sektöründe faaliyet gösteren ve sektörün öncü konumda 
bulunan büyük ölçekli bir işletme araştırma kapsamına alınmıştır. 

Araştırmanın evrenini Karaman’da yer alan ve Türkiye atıştırmalık pazarında, 
markalı ürün üreten, en büyük firmalardan biri olan Saray Bisküvi kadın çalışanları 
oluşturmaktadır. Sektörün diğer sektörlere kıyasla kadın istihdamında önemli rol 
oynaması işletmenin seçilmesinde önemli bir etken olmuştur. Toplamda 680 çalışanının 
220’si kadın olan işletmenin yönetim kademelerinde de kadın çalışanlar mevcuttur. 
Evreni 220 beyaz ve mavi yakalı kadın çalışan oluşturmaktadır. Çalışanların bir 
bölümüne vardiya durumu ve izin gerekçeleri nedeni ile ulaşılamamış olup örneklemi 
192 kadın çalışan oluşturmuştur. Örneklemin evreni temsil oranı %87’ dir.  

İşletmenin seçilmesindeki en büyük etkenlerden biri sektörün kadın istihdamı 
konusunda önemli bir yere sahip olması iken diğeri, Saray Bisküvinin stratejik hedefleri 
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arasına “Kadın Dostu İşletme” olmayı yerleştirmiş olmasıdır. Saray Bisküvi, kadın 
istihdam sayısında yıllara bağlı olarak ciddi artış göstermiştir. 2009 yılından bu zamana 
kadar firmanın kadın çalışanların oranı yüzde 35'ten yüzde 50'ye yükselmiştir. Mevcut 
durumda, Saray Bisküvi'nin İcra Kurulu'ndaki üst düzey yönetici pozisyonların 1/4'ünü 
profesyonel kadın yöneticiler oluşturmaktadır. Son beş yıldır kadın çalışan sayısı ile 
erkek çalışan sayısının birbirine yakın oranlarda seyrettiği işletme, 2009 yılındaki 
toplam yönetici sayısının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan kadın yönetici oranını yüzde 
25'lere çıkararak mevcut kadın yönetici sayısını ise 33'ten 41'e yükseltmiştir. Kadın 
çalışan oranı konusunda Türkiyenin ilk 100 firmasında yer alan Saray Bisküvi 
çalışmanın sonuçlarının sağlıklı olarak tespit edilmesi için çok uygun bir işletmedir. 

Araştırmanın Sınırlılığı 

Çalışmanın sınırlılıkları arasında katılımcıların kendileri veya çalıştıkları kurum 
hakkında olumsuz bir yargıya sebebiyet vermemeleri için sorulara yanlı yanıt vermiş 
olabilecekleri olasılığı bulunmaktadır. Katılımcıların mesai saatlerinde anketleri 
cevaplamış olması da araştırmanın kısıtları arasında kabuledilebilir. Sanayi üretim 
işletmelerinde cam tavan sendromu konusunda Türkiye’de sınırlı sayıda çalışmanın 
bulunması ise başka bir sınırlılıktır. Cam tavan sendromunun kadın çalışanların iş 
tatmini ve örgütsel bağlılığına etkisini bir arada inceleyen çalışmaya literatürde 
rastlanmamıştır. Bundan dolayı bu durumu ölçümleyebilmek için geliştirilmiş genel 
geçer bir ölçeğin bulunmaması bu araştırmanın en önemli sınırlılığı denilebilir. 

Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmada veri toplama metodu olarak kişisel görüşmeye dayalı anket 
metodunun seçilmesinin cevaplayıcıların işbirliği sağlayarak en doğru ve sağlıklı 
bilgiye ulaşılması ve yüksek geri dönme oranının elde edilmesi açısından yararlı olacağı 
düşünülmüştür. Geri dönen anket sayısı 194’dir. Ancak eksik doldurulan 2 anket 
formundan dolayı 192 tane anket analiz kapsamına alınabilmiştir. 

Anket formunu cevaplayan kişilerin farklı konumlarda olmalarının konuyla ilgili 
bilgilerinde değişikliğe yol açabilmesi göz önünde bulundurularak mavi ve beyaz yakalı 
tüm kadın çalışanlara (üretim, pazarlama, ar-ge, iky vb. departmanlardaki) anket 
çalışması uygulanmıştır. 

Birinci bölümde mülakat yapılan katılımcıyı tanıtan demografik bilgiler; ikinci 
bölümde ise cam tavan algısını ölçmeye yönelik Karaca (2007) tarafından geliştirilen, 
Bingöl vd. tarafından (2011) kullanılan ve  38 ifadenin yer aldığı ve 7 boyuttan oluşan 
ölçek kullanılmıştır. Kadın çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerini ölçmek amacıyla 
Allen ve Meyer (1990) tarafından oluşturulan; Özler vd. (2008); Özutku (2008) 
tarafından kullanılmış olan, 17 ifadenin yer aldığı ve 3 boyuttan oluşan 5’li Likert ölçek 
kullanılmıştır. Üçüncü kısımda iş tatminini ölçmek için ise, Brayfield ve Rothe (1951) 
tarafından oluşturulan ve Türkçe’ye çevirisi Bilgin (1995) tarafından yapılmış olan, 5 
ifadenin yer aldığı ve tek boyuttan oluşan 5’li Likert ölçekten yararlanılmıştır.  

Araştırmada toplanan verilerin analizinde SPSS 22 paket programı ve LISREL 
9.1’den yararlanılmıştır. Analizlerden önce araştırmada kullanılan ölçeklerin 
güvenilirliklerini test etmek için iç tutarlılık göstergesi olan Cronbach's Alpha değeri 
hesaplanmıştır. Frekans, açıklayıcı- doğrulayıcı faktör analizi ve korelasyon analizi 
yapılmıştır. Sonrasında ise araştırma modelinin doğruluk testi için YEM’den 
faydalanılmıştır. 
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Bulgular 

Demografik Bulgular 
Araştırma kapsamında bulunan 192 cevaplayıcının demografik bilgileri aşağıda 

Tablo 1.’de görülmektedir. 
Tablo 1. Demografik Özelliklere İlişkin Frekans Dağılımı 

 
     Parametreler Frekansı  Yüzde    Parametreler   

Frekansı  
 
Yüzde  

 
 
Yaş 

21-30 40 21 
 
 
Görev 
Süresi 

1ve daha az 39 20,3 
31-40 76 39,5 2-5 61 31,8 
41-50 72 37,5 6-9 65 33,9 
51-+ 4 2 10-13 17 8,8 

Eğitim 

İlköğretim  127 66,1 14-+ 10 5,2 
Lise  12 6,3 

Görev 
Yapılan 
Birim 

Direktör  1 0,5 
Yüksekokul  40 20,8 Müdür  7 3,6 
Fakülte  12 6,3 Şef  12 6,3 
Lisansüstü 1 0,5 Sorumlu 24 12,5 

Medeni 
Durum 

Bekâr  40 20,8  Diğer  148 77,1 
Evli 152 79,2 Toplam 192 100,00 

Toplam 192 100,00    

Tablo 1’de cevaplayıcı kadın çalışanların, 31-40 (%39,5) yaş aralığında, 
ilköğretim mezunu (%66,1), evli (%79,2), 6-9 yıl arası çalışan (%33,9), diğer birimlerde 
(üretim hatlarında çalışan personel) görev yapan (%77,1)  kişilerden oluştuğu 
görülmektedir. 

Veri Toplama Aracının Güvenirlik ve Geçerliği 

Araştırma kapsamındaki ölçeklerin güvenirliğini görmek amacıyla Cronbach Alfa 
katsayılarına bakılmıştır. Tablo 2’de yer alan tüm ölçeklerin güvenilirlik katsayısı 
0,793-0,883 arasında değişkenlik göstermektedir. Bu değerler ölçeklerin 
güvenirliklerinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir.  

Tablo 2: Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenirlik Katsayıları 

Ölçekler İfade Sayısı Cronbach Alfa Katsayısı KMO Değeri 
Cam Tavan Sendromu 38 ,864 ,812 
Örgütsel Bağlılık 17 ,883 ,901 
İş Tatmini 5 ,793 ,692 

Açıklayıcı faktör analizi uygulamasından önce, örneklem büyüklüğünün faktör 
analizi yapmak için uygunluğunu test etmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi 
uygulanmıştır. Araştırma modeli kapsamında kullanılan tüm ölçeklerin KMO değerleri 
0,60 üstü ve Barlett değerleri ise 0,05 önem derecesinde anlamlı bulunmuştur. Elde 
edilen bu bulgular neticesinde, örneklem büyüklüğünün açıklayıcı faktör analizi için “ 
yeterli” olduğu sonucuna ulaşılmıştır 

Açıklayıcı (Açımlayıcı) Faktör Analizi 

Araştırmada kullanılan ölçekler (cam tavan sendromu, örgütsel bağlılık ve iş 
tatmini) için yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçları aşağıdaki Tablo 3’te 
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özetlenmiştir (Analiz sırasında, öz değer: 1 ve üzeri; faktör yükü: 0,50 ve üzeri; 
açıklanan varyans oranı: toplam varyansın 2/3’ü esas alınmıştır).   

Tablo 3. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Cam Tavan Sendromu Ölçeği 
Boyut Madde Faktör 

Yükü 
Varyans Cronbach's 

Alpha 
Öz Değer 

 
 
Faktör 1: 
Örgüt Kültürü ve Politikaları 
(ÖKP) 

C13 ,844  
 
 

11,508 

 
 
 

,854 

 
 
 

4,756 

C14 ,699 
C16 ,724 
C17 ,710 
C18 ,617 
C19 ,743 
C20 ,685 

 
Faktör 2: 
Kadınların Kişisel Tercih Algıları 
(KTA) 

C6 ,726  
 
 

10,340 

 
 
 

,797 

 
 
 

3,102 

C7 ,803 
C8 ,830 
C10 ,780 
C11 ,662 
C12 ,519 

Faktör 3:  
Stereotipler 
(S) 

C32 ,828  
 

9,470 

 
 

,742 

 
 

2,941 
C34 ,650 
C35 ,575 
C36 ,584 
C38 ,634 

Faktör 4:  
Mesleki Ayrım 
(MA) 

C27 ,528  
8,932 

 
,729 

 
2,780 C29 ,508 

C30 ,746 
C31 ,745 

Faktör 5: İnformal İletişim Ağları 
(İİA) 

C21 ,579  
8,115 

 
,701 

 
2,505 C22 ,627 

C23 ,513 
Faktör 6: Çoklu Rol Üstlenme 
(ÇRÜ) 

C3 ,651  
7,925 

 
,740 

 
2,401 C4 ,827 

C5 ,743 
Faktör 7: Mentörlük 
(M) 

C9 ,725 7,698 
Toplam=  
63,988 

,713 
Toplam= 

,864 

2,379 
C24 ,762 
C25 ,612 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği 
 
 
Faktör 1: 
Duygusal bağlılık 
(DB) 

Ö1  ,551  
 
 

32,181 

 
 
 

,879 
 

 
 
 

4,813 
 

Ö2 ,728 
Ö3 ,695 
Ö4 ,780 
Ö5 ,832 
Ö6 ,717 
Ö7  ,712 

 
Faktör 2: 
Devam bağlılığı 
(DEB) 

Ö8 ,726  
 

24,388 

 
 

,793 
 

 
 

3,422 
Ö9 ,745 
Ö10 ,666 
Ö11 ,778 
Ö12 ,552 

 
Faktör 3: 
Normatif bağlılık 

Ö13 ,570  
8,190 

 

 
,759 

 

 
1,150 Ö14 ,611 

Ö15 ,660 
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(NB) Ö16 ,642 Toplam= 
64,759 

Toplam= 
,883 Ö17 ,803 

İş Tatmini Ölçeği 
 
Faktör 1: 
İş Tatmini 
(İT) 

İ1 ,769  
 

70,693 

 
 

,793 

 
 

3,535 
İ2 ,801 
İ3 ,833 
İ4 ,870 
İ5 ,896 

Faktör analizi sonucunda cam tavan sendromu ölçeği ile ilgili 7 alt faktörün 
toplam varyansın % 63,988’ini (1-2-15-26-28-33-37. ifadeler, faktör yük ağırlıklarının 
binişik ve düşük olduğu tespit edilerek ölçekten çıkartılmışlardır); örgütsel bağlılıkla 
ilgili 3 alt faktörün toplam varyansı % 64,759’unu; iş tatmini ölçeği ile ilgili tek alt 
faktörün toplam varyansın % 70,693’ünü açıkladığı görülmektedir.  

Doğrulayıcı Faktör Analizi 
Doğrulayıcı faktör analizi sürecinde modelin uyumlu olup olmadığını gösteren 

pek çok uyum indeksi kullanılmaktadır. Bu araştırma modelinde kullanılan ölçeklerin 
uyum indeksleri Tablo 4’te gösterilmiştir.  

Tablo 4: Araştırma Modelinde Kullanılan Ölçeklerin Uyum İndeksleri 

Uyum 
İndeksi 

Kabul İçin Kesme 
Noktaları 

Ölçeklerin Uyum İndeksleri  
Cam Tavan 
Sendromu 

Örgütsel Bağlılık İş Tatmini 

𝝒𝟐  / sd 𝝒𝟐  / sd ˂4 olmalıdır 2,01 1,06 2,17 
RMSEA ˂ 0,05= mükemmel uyum 

≤0,05-0,08= kabul 
edilebilir uyum 

0,07 
kabul edilebilir  

0,02 
mükemmel uyum 

0,05 
kabul edilebilir  

NFI 
 

≥0,95= mükemmel uyum 
≥0,90= kabul edilebilir 
uyum 

0,95  
mükemmel uyum 

0,95 
mükemmel uyum 

0,97 
mükemmel uyum 

NNFI ≥0,95= mükemmel uyum 
≥0,90= kabul edilebilir 
uyum 

0,96  
mükemmel uyum 

0,97  
mükemmel uyum 

0,97 
mükemmel uyum 

CFI ≥0,97= mükemmel uyum 
≥0,95= kabul edilebilir 
uyum 

0,97 
mükemmel uyum 

0,99  
mükemmel uyum 

0,98 
mükemmel uyum 

RFI ≥0,95= mükemmel uyum 
≥0,90= kabul edilebilir 
uyum 

0,94 
kabul edilebilir 

0,95  
mükemmel uyum 

0,95 
mükemmel uyum 

GFI 
 

≥0,90=mükemmel uyum 
≥0,85= kabul edilebilir 
uyum 

0,88 
kabul edilebilir 

0,92 
mükemmel uyum 

0,89 
kabul edilebilir  

AGFI ≥0,90=mükemmel uyum 
≥0,85= kabul edilebilir 
uyum 

0,85 
kabul edilebilir  

0,90 
mükemmel uyum  

0,86 
kabul edilebilir  

IFI ≥0,95=mükemmel uyum 
≥0,90= kabul edilebilir 
uyum 

0,95 
mükemmel uyum 

0,99 
mükemmel uyum 

0,96 
mükemmel uyum 

(Kaynak: Seçer, 2013: 152). 

Tablo 4 görüldüğü üzere araştırma modelinde kullanılan örgütsel bağlılık ölçeği 
mükemmel uyum sınırı, diğer ölçeklerin mükemmel uyum ve kabuledilebilir uyum 
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sınırı içerisinde değerlere sahiptir. Bu değerler araştırmada kullanılan üç ölçeğinde 
model uyum indekslerinin istatistiksel açıdan anlamlı ve geçerli olduğunu 
göstermektedir. 

Korelasyon Analizi 
Cam tavan algısı, örgütsel bağlılık ve iş tatmini ölçeklerinin alt boyutlarının 

birbirlerini ne yönde etkilediklerini görmek amacıyla Pearson Korelasyon analizi (% 95 
güven aralığı ve p<0,01 düzeyinde) uygulanmıştır (bkz. Tablo 5).   

Tablo 5. Ölçeklerin Alt Boyutları Arasındaki Korelasyon Analizi 

 ÖKP  KTA S MA İİA ÇRÜ M DB DEB NB İT 
ÖKP r 1           

p            
KTA r .512** 1          

p .000           
S r .483** .390** 1         

p .000 .000          
MA r .458** .437** .609** 1        

p .000 .000 .000         
İİA r .605** .416** .524** .457** 1       

p .000 .000 .000 .000        
ÇRÜ r .519** .323** .436** .321** .157* 1      

p .000 .000 .000 .000 .000       
M r .506** .429** .632* .491** .753** .290** 1     

p .000 .000 .000 .000 .000 .000      
DB r -,431** -.454** -.297** -.423** -.334** -.410** -.295** 1    

p ,000 .000 .000 .000 .000 .000 .000     
DEB r -,444** -.840** -.633** -.497** -.484** -.407** -.603** .350** 1   

p ,000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000    
NB r -,324** -.330** -.294** -.366** -.319** .078 -.290** .725** .291** 1  

p ,001 .000 .000 .000 .000 .283 .000 .000 .000   
İT r -,443** -.508** -.570** -.510** -.360* -.350** -.313** .490** .547** .469** 1 

p ,000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

(ÖKP: Örgüt Kültürü ve Politikaları; KTA: Kadınların Kişisel Tercih Algıları; S: Stereotipler; MA: Mesleki Ayrım; 
İİA: İnformal İletişim Ağları; ÇRÜ: Çoklu Rol Üstlenme; M: Mentörlük; Duygusal Bağlılık: DB; Devam Bağlılığı: 
DEB; Normatif Bağlılık: NB; İş Tatmini: İT biçiminde kısaltılmıştır) 

Tablo 5’de cam tavan sendromu alt boyutlarının birbirleriyle pozitif yönde ve 
istatistiksel olarak anlamlı ilişki içinde oldukları görülmektedir. Alt boyutlarda en 
yüksek ilişki, mentörlük ile informal iletişim ağları alt boyutları arasında (.753) 
görülmektedir. Örgütsel bağlılık ölçeği alt boyutları da kendi arasında pozitif yönlü ve 
istatistiksel olarak anlamlı ilişki içerisindedirler. Bu boyutlar arasındaki en yüksek ilişki 
duygusal bağlılık ile normatif bağlılık arasında (.725) gözlenmektedir. Cam tavan 
sendromu alt boyutlarının hem örgütsel bağlılık ölçeği alt boyutları hem de iş tatmini ile 
negatif yönlü; örgütsel bağlılık alt boyutları ile iş tatmini arasında ise pozitif yönlü bir 
ilişki söz konusudur. Ölçekler arası en kuvvetli ilişki cam tavan sendromu ölçeği alt 
boyutlarından kadınların kişisel tercih algıları ile örgütsel bağlılık ölçeği alt boyutu olan 
devam bağlılığı arasında gözlenmektedir. İki boyut arasındaki ilişki negetif yönlü, 
istatistiksel olarak anlamlı ve yüksek düzeydir (-.840). Cam tavan sendromu ölçeği alt 
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boyutları ile iş tatmini arasındaki en yüksek ilişki ise stereotipler alt boyutu ile 
görülmektedir. Bu boyutlar arasındaki ilişki de negetif yönlü, istatistiksel olarak anlamlı 
ve orta düzeydir (-.570). Öte yandan cam tavan sendromu ölçeği alt boyutlarından çoklu 
rol üstlenme ile örgütsel bağlılık ölçeği alt boyutlarından normatif bağlılık arasındaki 
ilişki istatistiksel olarak anlamsızdır.  

Yapısal Eşitlik Modelinin Değerlendirilmesi  
Doğrulayıcı faktör analizi ile son halini alan ölçeklerle araştırma başında 

oluşturulan kavramsal modelin doğrulanması aşamasına geçilmiştir. Araştırma başında 
oluşturulan modelin yol analiziyle test edilmesi aşamasında t değerlerinin %5 anlamlılık 
düzeyinde ve t>1,96 olmasına dikkat edilmiştir. Araştırma modeli asıl gizil değişkenler 
arası ilişkiyi araştırmayı amaçlamıştır. Araştırma modeli bağlamında hipotezlerin 
değerlendirilmesi Tablo 6.’da sunulmuştur. 

Tablo 6. Yapısal Eşitlik Modeli Bağlamında Hipotez Sonuçları 

Hipotezler ß SH t p Sonuç 

H1: Kadın çalışanların cam tavan sendromu algısı 
iş tatmininlerini negatif yönde etkilemektedir.  -0,40 ,063 11,351 0,00 KABUL 

H2:Kadın çalışanların cam tavan sendromu algısı 
örgütsel bağlılıklarını negatif yönde 
etkilemektedir.  

-0,32 ,058 -8,182 0,00 KABUL 

H3:Kadın çalışanların iş tatminleri örgütsel 
bağlılıklarını pozitif yönde etkilemektedir. 0,47 0,04 7,758 0,00 KABUL 

H4:Kadın çalışanların cam tavan sendromu 
algıları iş tatminleri aracılığıyla örgütsel 
bağlılıklarını negatif yönde etkilemektedir. 

0,03 0,10 11,002 0,87 RED 

p<0,01 

Araştırmanın temel amacı doğrultusunda oluşturulan kavramsal modelde ortaya 
konan ilişkileri test etmek amacıyla ilk olarak “H1= Kadın çalışanların cam tavan 
sendromu algısı iş tatmininlerini negatif yönde etkilemektedir” hipotezi test edilmiş ve 
elde edilen sonuca göre kabul edilmiştir (ß= -,40, p=,000). Cam tavan algısı iş tatminini 
anlamlı ve negatif yönde etkilemektedir.  Bu sonuca göre iş tatmininde ki azalışın % 
40’ının cam tavan sendromu algısı ile ilişkili olduğu ortaya çıkmaktadır. Elde edilen 
sonuç literatürü destekler biçimdedir (Morrison, White & Velsor, 1994; Lyness & 
Thompson, 1997; İnandı ve Tunç, 2012; Sökmen ve Şahingöz, 2017). 

İkinci olarak “H2: Kadın çalışanların cam tavan sendromu algısı örgütsel 
bağlılıklarını negatif yönde etkilemektedir” hipotezi test edilmiş ve kabul edilmiştir (ß= 
-,32 ve p=0,00). Yani kadın çalışanların örgütsel bağlılıklarındaki azalışın % 32’sinin 
cam tavan algısı ile ilgili olduğu ortaya çıkmaktadır. Cam tavan algısı örgütsel bağlılığı 
anlamlı ve negatif yönde etkilemektedir.  Literatürde benzer sonuçlara ulaşılmıştır 
(Britt, 2002; Zia-ur-Rehman Dost & Tariq, 2012; Singh, Gumber & Singh, 2010; Imam 
& Shah, 2013). 

Üçüncü olarak “Kadın çalışanların iş tatminleri örgütsel bağlılıklarını pozitif 
yönde etkilemektedir” hipotezi test edilerek kabul edilmiştir. Elde edilen sonuca göre 
kadın çalışanların örgütsel bağlılıklarındaki artışın % 47’sinin iş tatmini ile ilişkili 
olduğu ortaya çıkmaktadır (ß=,47, p=,000). Kısacası kadın çalışanların iş tatmini 
örgütsel bağlılıklarını anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir (Çekmecelioğlu, 2006; 



 
 

M. Erdirençelebi – G. Karakuş 10/3 (2018) 95-119 

 110 

Dhillon, 1990; Gül, Oktay ve Gökçe, 2008; Karataş ve Güleş, 2010; Kelly & Griffin, 
1995; Yenihan, 2014).   

Son olarak “H4: Kadın çalışanların cam tavan sendromu algıları iş tatminleri 
aracılığıyla örgütsel bağlılıklarını negatif yönde etkilemektedir” biçiminde oluşturulan 
H4 hipotezi test edilmiş ve reddedilmiştir (ß=,03 ve p=0,87). Bu sonuca göre kadın 
çalışanların cam tavan sendromu algıları iş tatminlerini azaltarak örgütsel bağlılıklarını 
olumsuz yönde etkilemektedir çıkarımı yapılamamaktadır. Konuyla ilgili literatürde bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. 

 

Sonuç ve Tartışma 
Bu çalışmada temel amaç, Karaman ilinde atıştırmalık / gıda üretim sektöründe 

faaliyet gösteren, büyük ölçekli bir işletmede çalışan kadın personel açısından cam 
tavan sendromu algısının var olup olmadığını tespit etmek ve bu algının iş tatminleri ile 
örgütsel bağlılıklarına olan etkisini ölçümlemek olmuştur. İşletmenin seçilmesindeki en 
büyük etkenlerden biri sektörün kadın istihdamı konusunda önemli bir yere sahip olması 
iken diğer etkense, Saray Bisküvi’nin stratejik hedefleri arasına “Kadın Dostu İşletme” 
olmayı yerleştirmiş olmasıdır.  

Araştırmada veri toplama metodu olarak kişisel görüşmeye dayalı anket 
metodunun seçilmesinin cevaplayıcıların işbirliği sağlayarak en doğru ve sağlıklı 
bilgiye ulaşılması ve yüksek geri dönme oranının elde edilmesi açısından yararlı olacağı 
düşünülmüştür. Geri dönen anket sayısı 194’dir. Ancak eksik doldurulan 2 anket 
formundan dolayı 192 tane anket analiz kapsamına alınabilmiştir. Veriler, betimleyici 
analizler, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, korelasyon analizi ve Yapısal 
Eşitlik Modeli ile değerlendirilmiştir. Açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinden sonra 
yapılan korelasyon analizine göre; cam tavan sendromu alt boyutlarının hem örgütsel 
bağlılık ölçeği alt boyutları hem de iş tatmini ile negatif yönlü; iş tatmini ile örgütsel 
bağlılık alt boyutları arasında ise pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur. Ölçekler arası 
en kuvvetli ilişki cam tavan sendromu ölçeği alt boyutlarından kadınların kişisel tercih 
algıları ile örgütsel bağlılık ölçeği alt boyutu olan devam bağlılığı arasında 
gözlenmektedir (-.840**). YEM sonuçlarına göre; kadın çalışanların cam tavan 
sendromu algısının iş tatminini ve örgütsel bağlılığı azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Ayrıca kadın çalışanların iş tatmin düzeylerinin örgütsel bağlılıklarını arttırdığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Kadın çalışanların cam tavan sendromu algılarının iş tatminleri 
aracılığıyla örgütsel bağlılıklarını negatif yönde etkilemektedir hipotezi ise 
reddedilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürü destekler biçimdedir. 

Günümüzde kurumsal yönetim anlayışı perspektifi ile rekabeti esas alan 
örgütlerde örgütsel bağlılığı artırmak için beşeri sermayenin etkin yönetimi çok önemli 
bir konudur. Bu kapsamda kadın çalışanların aile içi sorumluluklar, cinsel ayrımcılık, 
toplumsal önyargılar gibi nedenlerle maruz kaldıkları cam tavan bariyerini kaldırarak 
örgütsel bağlılığı arttırmak önemlidir. Ancak özgüveni yüksek ve geleceğe umutla 
bakan bireylerin cam tavan bariyerlerine direnci daha yüksek olmakta ve daha etkin 
çalışabilmektedir. Özgüvene sahip birey hem çevresindekilerin hem de örgütünün bakış 
açısında olumlu değişikliklere yol açmaktadır. Bu konuda kadınların kararlı ve tutarlı 
olmaları gerekmektedir. Örgüt içi eğitimler ile konunun desteklenmesi ve etkili bir 
liderlik gelişimi programı ile kişisel gelişimlerinin sağlanması kadınların “öğrenilmiş 
çaresizlik” psikolojisinden kurtularak iş hayatındaki başarılarını ve yükselişlerini 
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destekleyecektir. Öte yandan konu sadece örgüt içerisinde değil tüm paydaşlarla 
bütünlük içerisinde ele alınmalıdır. Konunun toplumsal bir sorun olduğu göz ardı 
edilmemelidir. 

İnsan kaynakları bölümünün önemli iş alanlarından biri olan ancak ülkemizde 
büyük ölçekli işletmelerde bile düşük oranda uygulanan “kariyer planlaması” adil bir 
biçimde hayata geçirildiğinde cam tavan sendromunu kırmakta ve örgütsel bağlılığı 
arttırmada önemli bir araç olmaktadır. Örgütte kariyer planlarının geliştirilmesi, erkek 
egemen örgüt kültürü ve politikalarının değiştirilmesi, pozitif ayrımcılık çabalarının 
artırılması, iletişim ağlarına kadın çalışanların katılımının sağlanması gibi kariyer 
engellerini en aza indiren çalışmalarda ve uygulamalarda bulunulması kadın çalışanlar 
için önemli olumlu etkiler doğuracaktır. 

Cam tavanlar nedeniyle kadınların kariyerlerinde ilerlemeleri ve katma değer 
üretmeleri engellenmektedir. Oysa günümüzde entelektüel sermayenin değeri giderek 
daha fazla anlaşılmakta ve hem akademik çalışmalarda hem uygulamada konu ile ilgili 
çalışmalar artmaktadır. Bu kapsamda işletmelerin kadınların yeteneklerine ve çalışma 
hayatına getirdiği yeniliklere ihtiyacı vardır. Öte yandan bir işletmede cam tavan 
sendromunun varlığı; işgücü devrinde artışa, iş tatmininde ve motivasyonda düşüşe, 
örgütsel bağlılıkta azalmaya dolayısıyla verimlilik ve işletme imajında olumsuz etkiye 
neden olmaktadır. Bu bağlamda işletmelerde cam tavanın kırılması hem kadın 
çalışanlara hem de işletmenin başarısına katkı sağlayacaktır. 

İş tatmini hem işletmeler hem de çalışanlar için büyük öneme sahiptir. Özellikle 
yoğun rekabet ortamında işletmelerin rakiplerinden farklılık oluşturabilmesi için iç 
paydaşlarının tatmini büyük öneme sahipken; çalışanlar için yüksek motivasyon ve 
yüksek performans sağlamaktadır. Çalışanların yaşam standardını koruyabilecekleri 
düzeyde bir ücret verilmesi, eşit işe eşit ücret politikasının izlenmesi, adaletli-liyakate 
dayalı terfi olanaklarının sunulması, maddi ve manevi boyutları içeren bir ödüllendirme 
mekanizmasının kurulması, çalışma arkadaşlarıyla işbirliğine, desteğe ve güvene 
dayanan sağlam ilişkilerin oluşturulması ve iş dizaynı teknikleriyle işin monotonluktan 
sıyrılması, işin birey için ifade ettiği anlam ve önem düzeyinin artırılması vb. gibi 
yöntemlerle örgütlerde çalışan iş tatmini ve dolayısıyla iş performansı artırılarak işten 
ayrılma niyeti azaltılacaktır. 

Çalışmanın sınırlılıkları arasında katılımcıların kendileri veya çalıştıkları kurum 
hakkında olumsuz bir yargıya sebebiyet vermemeleri için sorulara yanlı yanıt vermiş 
olabilecekleri olasılığıdır. Katılımcıların mesai saatlerinde anketleri cevaplamış olması 
da araştırmanın kısıtları arasında kabul edilebilir. Sanayi üretim işletmelerinde cam 
tavan sendromu konusunda Türkiye’de sınırlı sayıda çalışmanın bulunması ise diğer bir 
sınırlılıktır.  

Bu çalışmanın uygulama kısmı sadece bir işletme kadın çalışanları ile sınırlı 
kalmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar gerek aynı sektörde faaliyet 
gösteren diğer işletmelerle gerekse farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler 
arasında bir karşılaştırma imkânı vermemiştir. Sonraki çalışmalarda çalışma alanı 
genişletilerek ya da farklı sektörlerde çalışma yapılarak literatüre önemli katkılar 
sağlanabileceği düşünülmektedir. 
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Extensive Summary 
 
 

Introduction  

The globalization fact brought economic, social and cultural change together. This 
change has further increased the importance of the expert employees, which are internal 
customers of the enterprises.  The reasons such as the effort to maintain the employment 
of the expert employees in the business and the need for female to work at emerging 
sectors has also increased the importance given to the female employees. In addition, 
there has been a significant increase in the participation rates of women in the labor 
force with a significant increase in the participation rates of women in the labor force 
due to the necessity of contributing to the family budget because of the economic 
inadequacies, the desire of women to be in business life together with the increase in the 
education level and shortened hours of work at home after technological developments. 

There are many obstacles to women's non-participation or lack of participation in 
the workforce. Glass ceiling syndrome which is one of these obstacles has been a 
subject of study in literature since 1980s. However, this has not yet been examined 
adequately in terms of our country. Although some studies have been carried out on the 
service sector in which women are more numerous compared to other sectors (according 
to the 2017 report of TSI, female employment rate is 28.7% in agriculture sector, 15.9% 
in industry sector and 55.4% in service sector) the number of studies on manufacturing 
enterprises (education, banking, health, tourism, etc.) is very limited. In this context, it 
is thought that our study will leading comprehensive studies dealing with glass ceiling 
syndrome in terms of industrial enterprises of our country. 

Research Methodology 
Data collection method of research 

It has been thought that the selection of the questionnaire based on personal 
interview as the data collection method in the research will be beneficial in terms of 
achieving the most accurate and healthy information access and high respond rate by 
cooperating with the responder. The number of responded questionnaires is 194. 
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However, due to 2 missing questionnaire forms, 192 questionnaires could be included in 
the analysis. 

In the first part, demographic information of the participant interviewed; in the 
second part, the scale that is developed by Karaca (2007) and used by Bingöl et al. 
(2011) and consists of 7 dimensions and 38 statement was used. In order to measure the 
level of organizational commitment of female employees, a 5-point likert scale that is 
developed by Allen and Meyer (1990); used by Ozler et al. (2008) and Ozutku (2008), 
and consists of 17 statements and 3 dimensions was used. In order to measure job 
satisfaction, a 5-point likert scale that is developed by Brayfield and Rothe (1951) and 
translated into Turkish by Bilgin (1995), and consists of 5 statement and one dimension 
was used. 

SPSS 22 package program and LISREL 9.1 were used in the analysis of the data 
collected in the research. Cronbach's Alpha score, which is an internal consistency 
indicator, was calculated to test the reliability of the scales used in the research before 
analysis. Frequency, explanatory-confirmatory factor analysis and correlation analysis 
were performed. Thereafter, YEM was used for the accuracy test of the research model. 

Findings 

Demographic Findings 
The demographic information of the 192 employees who responded to the 

questionnaire within the scope of the research were as follows: The respondent female 
employees were between the age of 31-40 (39,5%), primary school graduates (66,1%), 
married (79,2%), have 6-9 working years (33,9%) and work at other units (employees 
working at production line)(77,1%). 

Reliability and Validity of Data Collection Tool 
Cronbach's alpha coefficients were examined for the reliability of the scales 

(internal consistency). It is seen that the reliability of the scales was high (0.79 and 
above). KMO values of all the scales used in the study were found higher than 0,60, and 
Barrett values were found meaningful at 0,05 significance level. 

Evaluation of Structural Equation Model 

Confirmatory factor analysis was used to verify the conceptual model established 
at the beginning of the study with the finalized scales. At the beginning of the study, it 
was noted that the t values were 5% significance level and t> 1.96 in the course of 
testing with the path analysis. The research model aimed to investigate the relationship 
between the main latent variables. 

In order to test the relations confessed at created conceptual model in accordance 
with the main aim of the research, the hypothesis that "H1 = female employees' glass 
ceiling syndrome perception affects their job satisfaction in a negative way" was tested 
and accepted according to the obtained result (ß=-,40, p= 000). Glass ceiling perception 
affects job satisfaction in a meaningful and negative way. According to this result, 40% 
of the decrease in job satisfaction is related to the glass ceiling syndrome perception. 
The result obtained supports the literature (Morrison, White & Velsor, 1994, Lyness & 
Thompson, 1997, Inandi and Tunc, 2012, Sokmen and Sahingoz, 2017). 

Secondly, the hypothesis "H2: female employees' glass ceiling syndrome 
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perception affects organizational commitment negatively" was tested and accepted (ß=-
,32 and p=0.00). In other words, 32% of the decrease in female employees' 
organizational commitment is related to the glass ceiling perception. Glass ceiling 
perception affects organizational commitment significantly and negatively. Similar 
results have been obtained in the literature (Britt, 2002; Zia-ur-Rehman Dost & Tariq, 
2012; Singh, Gumber & Singh, 2010; Imam & Shah, 2013) 

Thirdly, the hypothesis that "female employees' job satisfaction affects their 
organizational commitment positively" was tested and accepted. According to the 
results obtained, 47% of the increase in the organizational commitment of female 
employees is related to job satisfaction (ß=,47, p=.000). Shortly, job satisfaction of 
female employees effects organizational commitment in a meaningful and positive way 
(Cekmecelioğlu, 2006, Dhillon, 1990, Gul, Oktay and Gokce, 2008, Karatas and Gulez, 
2010, Kelly & Griffin, 1995, Yenihan, 2014). 

Finally, the H4 hypothesis which was formed as "H4: female workers' glass 
ceiling syndrome perceptions affect their organizational commitment negatively 
through job satisfactions" was tested and rejected (ß =,03 and p = 0.87). 

Result and Discussion 

Today, effective governance of human capital is a very important issue to increase 
organizational commitment in organizations based on the corporate governance 
perspective and competition. In this context, it is important to increase organizational 
commitment by eliminating the glassceiling barrier that women employees are exposed 
to for reasons such as domestic responsibilities, sexual discrimination, social prejudices. 
However, individuals who have high self-confidence and look to the future with hope 
are more resistant to glass ceiling barriers and can work more effectively. The 
individual with self-confidence leads to positive changes in both those around and the 
organization's point of view. In this respect, women should be determined and 
consistent. Supporting this issue with inter organizational trainings and providing 
personal development with an effective leadership development will support women in 
their achievements and rise at work by making them get rid of the “learned 
helplessness”. On the other hand, the issue should be addressed not only within the 
organization but also with all stakeholders. It should not be ignored that it is a social 
problem. 

Job satisfaction is very important for both the organization and the employee. 
While the satisfaction of internal customer has a great importance for businesses in 
order to be ahead of competitors in a fierce competition environment; it means high 
motivation and high performance for employees. The methods such as providing 
employees with a level of salary that they can preserve their life style,  the pursuit of 
equal pay for equal pay policy, presenting fair-merit based promotion opportunities, 
establishing a rewarding mechanism involving material and spiritual dimensions, 
creating steady relations based on cooperation, support and trust with colleagues, and 
getting out of monotony with work design techniques, increasing the meaning and 
importance level of work for individuals, etc will reduce the intention to quit job, and 
job satisfaction, accordingly job performance, will increase. 

Participants are likely to have responded biasedly to questions not to cause 
negative judgment about themselves or their institution is among the limitations of 
work. The fact that respondents have responded to questionnaires within hours of work 
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can also be considered as a limitation of the research. Another limitation is the limited 
number of studies in Turkey on the glass ceiling syndrome industrial manufacturing 
enterprises. 

The application part of this study is limited to female employees of only one 
enterprise. The results obtained within the scope of the research did not give a 
comparison chance between the other companies in the same sector or those in different 
sectors. It is thought that significant contributions can be made to the literature by 
expanding the study field or by studying in different sectors in futher studies. 
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Özet 
Gönüllü sadelik algısı, bireyin genişletilmiş benliğini kendi isteğiyle sadeleştirme 

arzusudur. Her birey bir tüketicidir. Bireyin gönüllü sadelik konusundaki algısının bir 
tüketici olarak davranışlarını etkilemesi; onu daha az ve yalın tüketime itmesi beklenen 
bir durumdur. Bu çalışmada gönüllü sadelik algısının tüketici karar tarzları üzerine 
etkisi ile bu algının tüketicinin X ya da Y kuşağına mensup olmasıyla herhangi bir 
değişim gösterip göstermediği değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında gönüllü sadelik 
algısı kavramının boyutları olarak bilinçli tüketim eğilimi ile sürdürülebilir tüketim 
eğilimi belirlenmiştir. Tüketici karar tarzları kapsamında ise sekiz boyuttan oluşan karar 
tarzı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 504 kişiye anket uygulanmıştır. 
Toplanan veriler çoklu regresyon ve MANOVA analizi ile değerlendirilmiştir. 
Araştırma sonucunda gönüllü sadelik algısının boyutları ile farklı tüketici karar tarzları 
arasındaki ilişki incelenerek, gönüllü sadelik algısının nesillere göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı ortaya konmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Tüketim, Gönüllü Sadelik, X Kuşağı, Y Kuşağı, Tüketici Karar 
Tarzları 

Abstract 
The sense of voluntary simplicity is the desire of the individual to simplify his/her 

extended self. It is natural that this supply may differ in generations representing 
different age groups. These individuals also form consumers at the same time, and 
consumers have different modes of decision. In this study, it was evaluated whether the 
voluntary simplicity perception affected the consumer decision styles and whether the 
consumer of the consumer belonged to the X or Y chain. Within the scope of the study, 
conscious consumption tendency and sustainable consumption tendency were 
determined as the dimensions of the concept of voluntary simplicity perception. Within 
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the scope of consumer decision styles, decision style scale consisting of eight 
dimensions was used. Within the scope of the research, a questionnaire was applied to 
504 individuals and collected data were evaluated by multiple regression and 
MANOVA analysis. As a result of the research, the relationship between the 
dimensions of voluntary simplicity perception and different consumer decision styles 
was examined and it was revealed that the perception of voluntary simplicity varied 
according to the generations. 
Keywords: Consumption, Volunteer Simplicity, Generation X, Generation Y, 
Consumer Decision Styles 

1.Giriş 
Sade yaşam pratikleri, tarih boyunca çoklukla kaynak kıtlığı dolayısıyla tüketimin 

kısıtlanmaya çalışılması sonucunda ortaya çıkan ve tüketicilerin uygulamak zorunda 
kaldıkları bir durum olarak görülmüştür. İnsanlar zenginliklerini tüketim 
alışkanlıklarına yansıtmayı ve lüks tüketimi ve israfı statü göstergesi olarak görmeyi 
benimseyen bir yaklaşım edinmişlerdir. (Babaoğul ve Buğday, 2012) Bugün de bu 
yaklaşım tüketim toplumu ile birlikte varlığını sürdürmektedir. İşletmeler de daha fazla 
satış yapabilmeyi rekabetçi ortamda varlıklarını sürdürebilmenin temel koşulu olarak 
görmekte ve tüketicileri her zaman daha fazla tüketmeye yönlendirmektedir. 

Kuşak kavramı tarihsel olarak aynı yıllar arasında dünyaya gelmiş ve yaşam 
süreçlerinde meydana gelen sosyoekonomik gelişimler ve toplumsal kültürdeki 
değişimlerden benzer şekillerde etkilenmiş bireyleri ve bu bireylerin içinde bulunduğu 
toplulukları açıklar. Yapılan birçok çalışmada (Lissitsa & Kol, 2016; Miller & 
Washington, 2013; Wolf, Carpenter, & Qenani-petrela, 2005) tüketici davranışının 
farklı boyutlarıyla kuşaklar arası ilişki incelenmiştir. Bu çalışmalardan bir kısmı 
kuşaklar arasında karşılaştırmalar yaparken (Gurău, 2012; Kraljević & Filipović, 2017) 
bir kısmı (Bilgihan, Peng, & Kandampully, 2014; Miller & Washington, 2013) tek bir 
kuşağın davranışlarını incelemeye yönelmiştir.  

Bugün, tüketimin tarih boyunca kabul gördüğü kadar rasyonel bir süreç olmadığı 
ve tüketicilerin kararlarını çok sayıda faktörün bir bileşimiyle aldıkları görülmektedir. 
Tüketici karar tarzları envanteri de, tüketicilerin karar verirken göz önünde 
bulundurduğu faktörleri ortaya koymak amacıyla geliştirilmiş ve geniş uygulama alanı 
bulmuştur. 

Bu çalışmada gönüllü sadelik algısının boyutlarının tüketici karar tarzları 
üzerindeki etkisinde X ve Y kuşakları arasında bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Bu 
kapsamda anket yöntemi kullanılarak elde edilen araştırma verileri aracılığıyla öncelikle 
faktör analizi uygulanarak gönüllü sadelik algısını oluşturan iki boyut belirlenmiş ve 
tüketici karar tarzları ölçeğinin sekiz boyutu doğrulanmış, ardından regresyon analizi 
aracılığıyla gönüllü sadelik algısının boyutlarıyla tüketici karar tarzları arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Son olarak da MANOVA analiziyle kuşaklar arasında farklılık olup 
olmadığı ortaya konmuştur. 

2. Literatür Taraması 
2.1 Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü Kavramları 
Uzun yıllar araştırmacılar (Engel, Blackwell, & Miniard, 1985; Nelson, 1970) 

tüketicilerin davranışlarını şekillendiren değişkenler arasındaki ilişkileri incelemişler ve 
modeller ortaya koymuşlardır. Klasik davranış modelleri (Marshall, 1890; Veblen, 
1899; Freud, 1933;; Maslow, 1943) tüketim sürecini bir girdi ve çıktı anlayışıyla 
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incelerler. Modern kuramların ise satın alma davranışını belli bir içsel ya da dışsal 
uyarıcıya verilen bir tepki olmaktan ziyade psikolojik ve sosyolojik yönleri olan bilişsel 
bir süreç olarak değerlendirdiği görülmektedir. Tüketim önceleri ekonomik bir olgu 
olarak ortaya çıkmış ancak zaman içerisinde sosyal, psikolojik ve kültürel bir olgu 
haline gelmiş ve anlamı da zamanla genişlemiştir. Bu dönemde geleneksel bir bakış 
açısıyla tüketim fayda temelinde incelenmiştir. Bugün tüketime fayda temelinde bakan 
yaklaşımlar güncelliğini yitirirken, hedonik tüketim (Hirschman ve Holbrook, 1982), 
statüye yönelik tüketim (O’Cass ve McEwen, 2004) ön plana çıkmaktadır. Bugün, 
tüketim hayatın sadece fiziksel bir parçası olmaktan öte bir kavramdır. 

Teknolojideki hızlı gelişim insanların endüstrilerin gelişmiş olduğu merkezlerde 
toplanmaya başlamasına yol açmıştır. Bu gelişmeler “Tüketim Toplumu” olarak 
adlandırılan tüketime odaklı (Baudrillard, 1998) yeni bir toplum biçiminin ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. Tüketiciler sahip oldukları ürünleri, markaları semboller haline 
getirerek hem kendi benliklerini genişletmekte (Belk, 1988, 2013), hem de bu semboller 
aracılığıyla yeni kimlikler oluşturmaktadır (Arnould ve Thompson, 2005). Tüm 
bunların neticesinde de tüketim kültürü şekillenmektedir. 

Tüketim toplumlarında, gereksinimleri karşılamak için tüketmek yerine, tüketim 
tek başına bir amaç, bir gereksinim halini almaktadır. (Baudrillard, 1970, 1998; Bianchi, 
2002; Firat, Kutucuo, Saltik ve Tuncel, 2013; Goodwin, Nelson, Ackerman ve 
Weisskopf, 2008; Jameson, 1998; Ritzer, Schor ve Holt, 2001). Tüketiciler satın 
aldıkları ürünler aracılığıyla genişletilmiş bir benliğe sahip olarak (Bauman, 2001) 
psikolojik eksikliklerini gidermektedir. Hatta tüketim kültürü kimi zaman tüketicide 
ikilemlere yol açmakta (Dedeoglu ve Savascı, 2005) ve tüketici alternatifler arasında 
bilişsel uyumsuzluk yaşar hale gelmektedir (Cummings ve Venkatesan, 1976; Festinger, 
1962; Oshikawa, 1969; Kumar Sharma, 2014).  

Tüketim toplumu sözü çok kullanılıyor olmasına karşı farklı içerikler yüklenerek 
tanımlanmakta ve zamanla değişiklikler göstermektedir. Kavramın bugün 50 yıl önce 
kullanılan içerikte kullanılmadığı çok açıktır. Nitekim Niinimäki (2009)’de 
çalışmasında tüketim toplumu olgusunun geleceğine ışık tutmuştur. Kavram aynı 
zamanda farklı ülkelerde, farklı anlamlar kazanmaktadır. Avrupa ülkeleri ile ABD’deki 
ve ülkemizdeki tüketim toplumu kavramları, özde bir olsa da farklı anlamlar 
çağrıştırmaktadır. Türkiye gibi ülkelerde refah, büyüme, gelişme ile eş anlamlı 
kullanılabilir. Bununla birlikte aşırı tüketim ve israfın egemen olduğu belli bir sosyal 
sınıfın davranışları baz alınarak eleştiriler geliştirilmektedir (Odabaşı, 1999). 

Endüstriyel değer sistemi egemen kılınmadan gelen tüketim toplumu değerleri, 
feodal değerlerle bir sentez oluşturarak pis ve düzensiz kentleri, pahalı ve kalitesiz ürün 
ve hizmetleri yaratmıştır. Bu durum ileri teknoloji kullanan tüketim toplumlarının ürün 
ve hizmetlerine yönelmeyi ve bunlara olan marka bağımlılığını teşvik etmiştir (Odabaşı, 
1999). Ancak, bu gerçek gereksinimler ile yapay olarak ortaya çıkarılan gereksinimler 
arasındaki farkı açıklayamamaktadır. Bu durum lüks tüketim ve zorunlu tüketim 
ilişkisinde de ortaya çıkmaktadır ve bu ayrım yaşanan zaman ve toplum dinamikleri 
açısından değişim göstermektedir. (Kapferer ve Bastien, 2009; Keller, 2009; Odabaşı, 
1999).  

İlk bakışta, tüketim işletmelerin ve buna bağlı olarak da sosyal refahın gelişimi 
için gerekli görülse de tüketimin belli bir düzeyin üzerine çıkması gelir ve harcama 
dengesinde sorunlara yol açarak sosyal refah açısından da bir risk oluşturmaktadır. 
(Goodwin vd., 2008).  
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Tüketimin çevresel ve/ya ekonomik sonuçlardan, bireysel ve toplumsal refahı 
negatif etkilemesinden dolayı fazla maliyetli veya kabul edilemez seviyelere ulaşması 
durumuna ‘’fazla tüketim’’ adı verilmektedir.  Fazla tüketim de refah düzeyini 
artırmaktan öte borçlanmayı artırmakta, aşırı iş yükü, boş zamanların azalması ve 
ekonomik güvencenin zayıflaması gibi sonuçlar doğurmaktadır (Dursun vd., 2016;  
Sheth, Sethia ve Srinivas, 2011).  

Aşırı tüketimin sonuçları sadece bireysel sonuçlar olarak kalmamakta, çevresel ve 
toplumsal zararlar da ortaya çıkmaktadır. Biyolojik çeşitliliğin azalması, toprak 
erozyonu, iklim değişimleri, suyun ve toprağın kirlenmesi gibi ekolojik hasarlar ile 
doğal kaynakların azalması riski de ortaya çıkmaktadır (Dursun vd., 2016). Ayrıca aşırı 
tüketim, işletmelerin de toplumsal pazarlamaya dönük faaliyetlerini artırmalarını gerekli 
kılmakta ve bu konuda bütçe ayırmalarını zorunlu hale getirmektedir (Sheth, Sethia ve 
Srinivas, 2011).  

Aşırı tüketim hem bireyler hem de toplum üzerinde olumsuz etkiler ortaya 
çıkarırken bu olumsuz etkilerin kaynağında sadece bireyler bulunmamaktadır. Özellikle 
kamu kuruluşları başta olmak üzere kurumlar da aşırı tüketim yaparak bu zararların 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Stern, 1997). Bugün de bir taraftan tüketim 
bağımlılığı ve aşırı tüketim bir yaşam tarzı olarak var olmaya devam ederken diğer 
taraftan aşırı tüketimin ortaya çıkardığı zararlar gönüllü sadelik gibi kavramların ön 
plana çıkmasına neden olmaktadır. 

2.2. Gönüllü Sadelik Kavramı 
Tarih boyunca çeşitli toplumlarda ve dinlerde ilgi gören ve desteklenen gönüllü 

sade yaşam biçimi 1990’lı yıllarda yaşanan ekonomik krizlerle birlikte daha çok sayıda 
tüketicinin ilgisini çekmeye başlamıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerde, maddi durumu iyi 
olan gruplarda ilgi gören bu akım pazarlamacılar için hem bir tehdit, hem de uygun bir 
strateji ile bir fırsat olarak değerlendirilebilir (Erdoǧmuş ve Karapinar, 2015).  

Literatüre Gandhi’nin de öğrencisi olan Gregg (1936) tarafından yapılan ve bir 
felsefi deneme olan “Gönüllü Sadeliğin Değeri” adlı çalışma ile giren kavrama ilgi 
1970’lerden itibaren giderek artmıştır (Elgin ve Mitchell, 1977; Leonard-Barton, 1981; 
Shama, 1981). Gregg (1936: 1) gönüllü sadeliği “hem içte hem de dışta yaşanan bir 
durum” olarak nitelemiştir. Hedef odaklılık, samimiyet, dürüstlük ve hayatın temel 
amacına aykırı kalabalıklardan ve fazlalıklardan kaçınmak” olarak tanımlamıştır. Bugün 
en kabul gören tanım ise Elgin ve Mitchell (1977: 13) tarafından yapılan “dışarıdan 
basit ve içten içe zengin olmak” şeklindeki tanımdır. İşletmelerin pazarlama yönetimleri 
tüketimlerin etik, ideolojik ve toplumsal nedenlerle ve yaşam tarzlarına bağlı olarak 
sınırlandırmayı benimserken tüketicileri de ayrı bir hedef pazar olarak değerlendirmenin 
gerekliliğini kavramışlardır. (Argan vd., 2016) 

Shaw ve Morales (2009) Tüketimi tarzında değişiklik yapmak ya da tüketimi 
azaltmak konusunda, toplu taşıma kullanımının artırılması, arızalanan ürünün onarım 
olanaklarının geliştirilmesi, kullanılmış ürünlerin yeniden pazarlanmasının artırılması, 
bireysel tüketim amacıyla balkon ve bahçelerde tarımsal faaliyetler sürdürülmesi gibi 
örnekler sıralamaktadır. Bu örnekler bireysel yaratıcılıkla artırılabilir. Malzeme ve 
enerji tüketiminin sınırlanması amacıyla da teknoloji kullanımı da etkin bir çözüm 
olabilmektedir (Shaw ve Moraes, 2009). Basılı yazışmalar yerine elektronik ortamın 
kullanılması, elektrik tüketiminin açma-kapama sensörleri aracılığıyla azaltılması da 
buna örnek verilebilir. Bu kapsamda sürdürülebilir tüketim de önem kazanan 
kavramlardan biridir. Aşırı tüketim eğilimi, tüketimin sürdürülebilirliği için bir tehdit 
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oluşturmaktadır. Özgül (2010)’de çalışmasında tüketicilerin genel olarak 
sürdürülebilirliği benimsediğini ancak asıl önem verdikleri noktanın tasarruf olduğunu 
ortaya koymuştur. 

Gönüllü sade yaşam biçimi ilk bakışta tüketimin azalmasını, daha akıllıca 
harcama yapılmasını öngördüğü için tüketim toplumuna karşı bir tehdit gibi görünse de 
aslında bu alım gücü yüksek olan tüketici grubu için aynı zamanda yeni bir değer 
önerisi sunma, yeni ürün, fiyat, dağıtım ve iletişim stratejileri oluşturma fırsatı da 
doğurabilmektedir (Erdoǧmuş ve Karapinar, 2015). Gönüllü sade yaşam tarzı, maddi 
yetersizlikler ya da hükümetlerin uyguladığı programlara zorunlu olarak uymak 
nedeniyle değil, bireyler tarafından isteyerek seçilmekte, hatta finansal açıdan lüks bir 
yaşam sürebilecek olanlar daha çok tercih etmektedir. Bu kişiler mal ve hizmet 
tüketimini azaltarak hayattan daha fazla tatmin sağlamayı amaç edinmişlerdir.  

Gönüllü sadelik aynı zamanda bir boş zaman ortaya çıkarma etkinliği olarak da 
görülmelidir. Bu durum gösterişçi tüketimi ortaya çıkarak ve Veblen (1899)’in “Aylak 
Sınıf Teorisi” ile ortaya attığı kavramla karıştırılmamalıdır. Cengiz (2014)’in 
çalışmasında da söylediği gibi gösterişçi tüketimin ortaya çıkabilmesi için boş zamanın 
varlığı gerekirken, gönüllü sadelik boş zamanı üretmektedir. Gönüllü sadelik, gönüllü 
sade yaşam tarzının temelini oluşturan altı boyutta açıklanmaktadır. Bu boyutlar ve 
anlamları Tablo 1’de verilmiştir: 

Tablo 1: Gönüllü Sadeliğin Boyutları 
Boyut Açıklama 

Maddesel Sadelik Bireyin kendi yaşamını hem birey hem de tüketici olarak daha 
sade hale getirmesi 

Kendi Geleceğini 
Belirleme 

Bireyin kendi yaşamı üzerinde kontrolünü artırarak, onu 
yönlendiren örgütlere olan bağımlılığını en aza indirme arzusu  

Doğal ve Ekolojik 
Duyarlılık 

İnsanın doğayla karşılıklı bağımlılığının anlaşılması 

İnsani Ölçüler Daha küçük ölçekli kurumların ve teknolojilerin arzulanması 
Bireysel İlerleme Bireyin içsel gelişimi 
Teknolojik 
Uygunluk 
 

En son teknolojinin kabulünü basitleştirmek yerine, en uygun 
teknolojinin fonksiyonel etkinlik ve tasarrufu sağlayacak şekilde 
kabulü ve yaygınlaştırılması 

Kaynak: (Elgin ve Mitchell, 1977 ve Shama, 1981)’den geliştirilmiştir. 
Teknolojik uygunluk boyutu aslında yeniliklerin yayılması teorisi (Rogers, 1995) 

ve buna bağlı olarak geliştirilen teknoloji kabul modeline (Davis, 1993) yeni bir boyut 
kazandırırken bu teorilerle tezat oluşturan sürü etkisinin (Leibenstein, 1950) de tüketici 
üzerindeki olumsuz etkisini açıklamakta ve bir çözüm yolu sunmaktadır. 

Literatürde ayrıca gönüllü sadelik ile tüketimcilik (Iwata, 2006), dindarlık 
(Chowdhury, 2016), sürdürülebilirlik (Oates vd., 2008), tüketim toplulukları (Bekin, 
Carrigan ve Szmigin, 2005), tutumlar (Iwata, 1997), toplumsal hareketler ve politika 
(Alexander, 2010; Etzioni, 1999; Zamwel, Sasson-Levy, ve Ben-Porat, 2014), işletme 
etiği (Hellore, 2008; Shaw ve Moraes, 2009) ilişkisini inceleyen çalışmalar da göze 
çarpmaktadır. Gönüllü sadelik, yaşam tarzları ile yakından ilgili bir kavram olmasına 
rağmen, yine yaşam tarzlarını doğrudan etkileyen kuşakların gönüllü sadelik algılarıyla 
ilişkili bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
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2.3. Kuşak Kavramı, X ve Y Kuşakları 
Strauss ve Howe (1991) aynı yaş grubuna sahip ve aynı zaman diliminde benzer 

deneyimler yaşayan insanlar grubunu kuşak ya da jenerasyon olarak tanımlamıştır 
(Strauss ve Howe, 1991). Kuşak kavramı tarihsel olarak aynı yıllar arasında dünyaya 
gelmiş ve yaşam süreçlerinde meydana gelen sosyoekonomik gelişimler ve toplumsal 
kültürdeki değişimlerden benzer şekillerde etkilenmiş bireyler ve bu bireylerin içinde 
bulunduğu toplulukları açıklar. Altıntuğ (2012) her kuşağın dahil olduğu toplumdan 
etkilendiği kadar toplumsal yapıyı da etkilediğini ve değiştirdiğini söylemektedir. Bu 
durum kuşaklar arası farklılıkların varlığını açıklamaktadır. 

Kuşak TDK Sözlüğünde (TDK, 2017); “yaklaşık olarak 25-30 yıllık yaş 
kümelerini oluşturan bireyler öbeği” olarak tanımlanmakta; eş anlamlıları olarak ise 
nesil ve jenerasyon sözcükleri verilmektedir. En genel tanımıyla kuşaklar insan 
davranışlarının sosyoekonomik gelişmelere bağlı olarak değişim gösterdiği belli zaman 
aralıklarında doğan bireylerden oluşan topluluklardır. 

Kuşaklar ve bu kuşaklar arası ilişkiler birçok bilim alanında araştırmalara konu 
olmuştur. İşletme ve pazarlama alanı da bu araştırma alanlarının başını çekmektedir. 
Birçok çalışmada kuşaklar ve pazarlama (Cui, Trent, Sullivan ve Matiru, 2003; Herbig, 
Koehler ve Day, 1993; Londhe, 2014; Pelau ve Zegreanu, 2010; Williams ve Page, 
2011) ile ilgili farklı konular ele alınmıştır. Bu çalışmalardan bazılarında sadece X 
kuşağı (Littrell, Jin Ma ve Halepete, 2005; Gurău, 2012; Miller ve Washington, 2013), 
sadece Y kuşağı (Bennett & Lachowetz, 2004; Cui vd., 2003; Kanonuhwa ve 
Chimucheka, 2014) ele alınırken, bazılarında ise kuşaklar arası karşılaştırmalı 
çalışmalara (Parment, 2013; Wolf vd., 2005) yer verilmiştir. 

Bu çalışmada bugünün tüketicilerinin büyük bölümünü oluşturan X ve Y 
kuşakları ele alınmıştır. Bunların dışında hala yaşamını sürdüren kuşaklar arasında 
1900-1945 yılları arasında doğanların ve artık bugün yaşlanarak tüketimleri azalmış ya 
da sona ermiş olanların oluşturduğu Sessiz Kuşak; 1946-1964 yılları arasında 
doğanların oluşturduğu ve bugün toplumun yaşı ilerlemiş ve ilerlemekte olan bölümünü 
oluşturan ve bazı ülkelerde nüfus artış hızının düşüşünden kaynaklanan nedenlerle 
nüfusun büyük bölümünü oluşturan Bebek Patlaması Kuşağı yer almaktadır. Bu 
kuşaklara yönelik yapılan akademik çalışmalar bugün yoğunluğu azalarak devam 
etmektedir.  

Son on yılda sessiz kuşakla ilgili olarak (Lehto, Jang, Achana, ve O’Leary, 2008; 
Strauss ve Howe, 1991) tarafından, Bebek Patlaması kuşağı ile ilgili ise (LeRouge, Van 
Slyke, Seale, ve Wright, 2014; Naidoo, Ramseook-Munhurrun, Seebaluck, ve Janvier, 
2015; Nazarian, 2010; Yang ve Jolly, 2008) tarafından yapılan çalışmalar bunlardan 
bazılarıdır. Ancak Hariri’nin (Adams, 2016) de sözünü ettiği gibi insan yaşamındaki 
uzamanın artan bir ivmeyle devam ediyor olmasının yaşlı kuşakların önemini artırıyor 
olması da göz önünde bulundurulması gereken bir gerçektir.  

İkinci dünya savaşının ardından uygulanan Keynesyen politikaların sonucu 
yaşanan petrol krizi ve küresel işletmelerin yaşadığı sıkıntılar 1970’li yıllardan itibaren 
dünya ekonomisinde yeniden liberal politikaların ön plana çıkmasına neden olmuştur 
(Altuntuğ, 2012). Kayıp kuşak olarak da isimlendirilen bu kuşak, içinde bulundukları 
ekonomik durumun yarattığı gelecek endişesi nedeniyle, çalışmaya ve kendi 
kariyerlerinde ilerlemeye odaklı bir kuşaktır. Bir yandan geleneksel davranırken diğer 
yandan teknolojiyi yaşamlarının bir parçası haline getirmeye çalışan X kuşağı 
tüketicilerin tüketimde daha sorumlu davranış göstermeye eğilimli olmaları 
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beklenebilir. Yapılan çalışmalardan (Herbig vd., 1993; Wolf vd., 2005) birçoğu da bunu 
destekler niteliktedir.  

Y kuşağını X kuşağından ayıran en büyük özellik televizyonun çok etkin olduğu 
ve bilgisayarın var olduğu bir dünyada doğmuş olmaları ve genç yaşlarında internetle 
tanışmış olmalarıdır. Bu durum Y kuşağındakileri X kuşağındakilere göre daha 
teknolojiye düşkün kılmıştır.  

Y Kuşağının tüketim alışkanlıkları ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Kuşağı 
oluşturan tüketicilerin değer ve yaşam tarzları (Valentine ve Powers, 2013), organik 
gıda tüketiminde Y kuşağının davranışları (Regine, 2011), Y kuşağı kadınlarının satın 
alma kararlarında etkili faktörler (Bakewell ve Mitchell, 2003) bu araştırmalardan 
bazılarıdır.  

Bu çalışmada gönüllü sadelik algısının boyutlarının tüketici karar tarzları 
üzerindeki etkisinde X ve Y kuşakları arasında bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Bu 
kapsamda ortaya konan araştırma modeli ve hipotezleri aşağıda sıralanmıştır. 

3. Araştırma Yöntemi 
Araştırma kapsamında incelenen kavramlar ışığında gönüllü sadelik algısını 

oluşturan iki boyut olan bilinçli ve sürdürülebilir tüketim eğiliminin tüketicilerin karar 
tarzları üzerinde etkili olup olmadığı konusu araştırmanın temel sorusu olarak ortaya 
çıkmıştır. Bu soruyu esas alarak Şekil-1’de görülen araştırma modeli ortaya konmuştur. 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

Geliştirilen araştırma modeline uygun olarak belirlenen hipotezler aşağıda 
sıralanmıştır: 

Tüketici Karar Tarzları Gönüllü Sadelik Algısı 

Bilinçli Tüketim 
Eğilimi 

Mükemmeliyetçilik 

Sürdürülebilir 
Tüketim Eğilimi 

Marka Bilinci 

Yenilikçilik 

Hazcılık 

Fiyat Bilinci 

Dürtüsellik 

Seçenek Karmaşası 

Alışkanlık 

X ve Y Kuşağı 



 
 

N. T. İrge – İ. Karaduman 10/3 (2018) 120-143 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

127	  

H1: Gönüllü Sadelik Algısı ile Tüketici Karar Tarzları arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. 

H11: Bilinçli Tüketim Eğilimi ile Tüketici Karar Tarzları arasında anlamlı bir 
ilişki vardır. 
H111: Bilinçli Tüketim Eğilimi ile Mükemmeliyetçilik arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H112: Bilinçli Tüketim Eğilimi ile Marka Bilinci arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H113: Bilinçli Tüketim Eğilimi ile Yenilikçilik arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H114: Bilinçli Tüketim Eğilimi ile Hazcılık arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H115: Bilinçli Tüketim Eğilimi ile Fiyat Bilinci arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H116: Bilinçli Tüketim Eğilimi ile Dürtüsellik arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H117: Bilinçli Tüketim Eğilimi ile Seçenek Karmaşası arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H118: Bilinçli Tüketim Eğilimi ile Alışkanlık arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H12: Sürdürülebilir Tüketim Eğilimi ile Tüketici Karar Tarzları arasında 
anlamlı bir ilişki vardır. 

H121: Sürdürülebilir Tüketim Eğilimi ile Mükemmeliyetçilik arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. 

H122: Sürdürülebilir Tüketim Eğilimi ile Marka Bilinci arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H123: Sürdürülebilir Tüketim Eğilimi ile Yenilikçilik arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H124: Sürdürülebilir Tüketim Eğilimi ile Hazcılık arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H125: Sürdürülebilir Tüketim Eğilimi ile Fiyat Bilinci arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H126: Sürdürülebilir Tüketim Eğilimi ile Dürtüsellik arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H127: Sürdürülebilir Tüketim Eğilimi ile Seçenek Karmaşası arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. 

H128: Sürdürülebilir Tüketim Eğilimi ile Alışkanlık arasında anlamlı bir ilişki vardır 

H2: Tüketicinin X ya da Y kuşağından olmasının Gönüllü Sadelik Algısı ile 
Tüketici Karar Tarzları ilişkisinde farklılaştırıcı etkisi vardır. 

Yukarıda sıralanan hipotezleri test etmek üzere bu araştırmada yöntem olarak 
nicel araştırma yöntemlerinden “Gözatım Yöntemi1” (Nakip ve Yaraş, 2016) 
kullanılmıştır. Gözatım yöntemi, önceden belirlenmiş yanıt seçenekleri bulunan sorular 
aracılığıyla örneklemden veri toplamakta kullanılan bir yöntemdir (Malhotra, 1999) ve 
tüketici araştırmalarında sıklıkla kullanılmaktadır.  

Gözatım yönteminde veri toplanması amacıyla anket formları oluşturulmakta ve 
uygulanmaktadır. Bu çalışmada da yöntemin uygulanabilmesi amacıyla bir anket formu 
oluşturulmuştur. Bu anket formu üç bölümden oluşmaktadır ve formun hazırlanmasında 
Iwata (1997) tarafından Elgin ve Mitchell (1977), Leonard-Barton (1981) ın kullandığı 
ölçekler yardımıyla geliştirdiği “Gönüllü Sadelik Algısı Ölçeği” ve Sproles ve Kendall 
(1986) tarafından geliştirilen “Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği”nden 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Survey Yöntemi Nakip ve Yaraş tarafından “gözatım” olarak Türkçeleştirilmiştir. Bu çalışmada da Survey ve 
Questionnaire kavramlarının her ikisinin de Türkçe karşılığı olarak “Anket” sözcüğünün kullanımının ortaya 
çıkardığı karışıklığı engellemek amacıyla “Gözatım” sözcüğü tercih edilmiştir.	  
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yararlanılmıştır. Katılımcıların hangi kuşaktan olduklarının belirlenebilmesi açısından 
demografik soruların içerisinde sorulan doğum yılı ile ilgili sorunun yanıt seçenekleri 
kuşakları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 

Verilerin toplanmasında yüz yüze görüşme yöntemi seçilmiştir. Araştırma evreni 
Türkiye’de yaşayan tüm X ve Y kuşağına mensup kişileri oluşturan tüm 1966-2000 
yılları arasında doğan ve hala yaşamakta olanlardır. 2011 yılı nüfus ve konut 
araştırmasına göre araştırma evreni 16.791.000 kişiden oluşmaktadır. Örnekleme 
yöntemi olarak her iki kuşaktan katılımcıların seçiminin kolaylaştırılması açısından 
rastgele olmayan örnekleme yöntemlerinden “Kolayda Örnekleme” yöntemi tercih 
edilmiştir. Örneklem büyüklüğünün seçiminde ise güven aralığı yöntemi uygulanmış ve 
%95 güven düzeyinde 385 olarak tespit edilmiştir. Araştırmada tespit edilen yöntem 
kapsamında belirlenen 504 kişi ile anket çalışması yapılmıştır.   

3. Araştırma Bulguları  

Araştırma kapsamında toplanan veriler SPSS yazılımı aracılığıyla analiz 
edilmiştir. Bu analizlerin sonucunda elde edilen demografik bulgular aşağıda 
açıklanmıştır:  

3.1 Demografik Bulgular 

Çalışma kapsamında incelenen demografik değişkenlere yönelik dağılımlar toplu 
olarak Tablo-2’de verilmiştir: 

Tablo 2: Demografik Dağılımlar 

Değişken Değer 

Cinsiyet Kadın: %44.6 
Erkek: %55.4 

Medeni Durum Evli: %43.5 
Bekar: %56.5 

Eğitim Durumu İlköğretim: % 9.5 Lise: %26.2 Lisans: %49.6 
Lisansüstü ve Doktora: %14.7 

Gelir Durumu 2000 TL ve altı: %40.7 2001 TL-3000 TL: %24.8 
3001 TL-5000 TL: %15.5 5001 TL ve üstü: %19 

Çalışma Durumu Kendi İşi: %27.4 Maaşlı Çalışan: %42.7 
Çalışmıyor: %4 Emekli: %3.6 Öğrenci:%22.4 

Tablo-2’deki veriler çalışmaya katılan kadın ve erkek sayısı ile evli ve bekar 
sayısının birbirine çok yakın değerlerde olduğunu göstermektedir. Eğitim durumu 
açısından lisans mezunlarında, gelir durumu açısından ise 2000TL ve altı kazananlarda 
bir yığılma söz konusudur. Ancak bu yığılmanın %22.4’ünün öğrencilerden 
kaynaklandığı da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Çalışmada incelenen diğer bir demografik değişken araştırma modelinin 
değişkenlerinden olan katılımcıların hangi kuşaktan olduklarıdır. Elde edilen dağılım 
aşağıda görülmektedir: 
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Tablo 3: Katılımcıların Nesillere Göre Dağılımı 

Nesiller Frekans % Geçerli Yüzde 
 Sessiz Kuşak 8 1.6 1.6 

Bebek Patlaması Kuş. 50 9.9 9.9 
X Kuşağı 119 23.6 23.6 
Y Kuşağı 327 64.9 64.9 
Total 504 100.0 100.0 

Katılımcılardan toplanan veriler katılımcıların %88.5’inin çalışma konusunu 
oluşturan X ve Y kuşağına dahil olduğunu göstermektedir. Bunun %23.6’sını X Kuşağı 
ve %64.9’unu Y Kuşağı oluşturmaktadır. 

3.2 Hipotez Testleri 
Gönüllü sadelik ölçeği için Cronbach Alpha değeri 0.792, müşteri tercihi ölçeği 

için ise 0.785 olarak tespit edilmiştir. Bu değerler güvenirlik için yeterli düzeydedir. 
Leonard-Barton (1981) ve Shama ve Wisenblit’in (1984) gönüllü sadelikle ilgili 

çalışmaları sonucunda iki farklı gönüllü sadelik algısı ölçeği geliştirilmiştir.  Leonard-
Barton (1981) tarafından geliştirilen ölçek ürünlerin geri dönüşümü ve kullanılmış eşya 
satın alma davranışı gibi konuları, Shama ve Wisenblit (1984) tarafından geliştirilen 
ölçek ise kişilerin gönüllü sadelik kapsamındaki bireysel üretimleri, basit ürün, yerel 
satıcı, bireysel montaj gibi eğilimlerini incelemiştir. Iwata (2006) ise bu iki ölçeği 
kullanarak yeni bir ölçek geliştirmiş ve gönüllü sade davranış, gönüllü sade alışveriş 
eğilimi ile gönüllü sade davranış eğilimi gibi üç boyut ortaya koymuştur.  

Bu çalışmada her üç ölçekten de yararlanılarak geliştirilen bir ölçek kullanılmıştır. 
Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda gönüllü sadelik algısı ölçeğinin iki boyutu tespit 
edilmiştir. Bu boyutlar “Bilinçli Tüketim Eğilimi” ve “Sürdürülebilir Tüketim Eğilimi” 
olarak adlandırılmıştır.  

Tüketici Karar Verme Tarzları ölçeği için yapılan doğrulayıcı faktör analizi 
sonuçları ise orijinal ölçekte de bulunan sekiz boyutu doğrulamıştır. Bu faktörler ve 
soru karşılıkları aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Tablo 4: Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği Faktör Dağılımı 

Faktör No: Boyutun Adı: Soru No: 
Faktör 1 Mükemmeliyetçi, Yüksek Kalite Bilincine 

Sahip Tüketici 
9,10,11,12,13 

Faktör 2 Marka Bilincine Sahip, “Fiyat eşittir Kalite” 
Düşüncesindeki Tüketici 

1,2,3,4 

Faktör 3 Yenilik-Moda Bilincine Sahip Tüketici  32,33,34 
Faktör 4 Eğlence Seven, Hazcı Tüketici 14,15 
Faktör 5 Fiyat Bilincine Sahip, Paraya Karşılık Değer 

Düşüncesindeki Tüketici 
24,26,27 

Faktör 6 Dürtüsel Davranan, Dikkatsiz Tüketici 7,16,17 
Faktör 7 Aşırı Seçenekten Kafası Karışan Tüketici 29,30,31 
Faktör 8 Alışkanlık Sahibi, Markaya Sadık Tüketici 20,22 
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Faktör analizinin ardından araştırmanın hipotezlerini test etmek üzere çoklu 
regresyon analizi uygulanmıştır. Regresyon analizi sonucunda H11 hipotezi ve alt 
hipotezlerine yönelik bulgular Tablo-5’de özetlenmiştir: 

Tablo 5: Bilinçli Tüketim Eğilimi-Tüketici Karar Tarzı İlişkisi 

 R R Sq 
Adj R 

Sq 
Std. Err of 

the Est 

Change Statistics 
R Sq 
Ch F Ch df1 df2 Sig. F Ch. 

Mükemmeliyetçilik .078a .006 .004 .80398 .006 3.104 1 502 .079 
Marka Bilinci .156 .024 .022 .80897 .024 12.502 1 502 .000 
Moda Bilinci .303 .092 .090 1.01703 .092 50.568 1 502 .000 
Hazcılık .250 .062 .060 1.03003 .062 33.331 1 502 .000 
Fiyat Bilinci .333 .111 .109 .68598 .111 62.531 1 502 .000 
Dürtüsellik .211 .045 .043 .80955 .045 23.442 1 502 .000 
Seçenek Karmaşası .007 .000 -.002 .93359 .000 .026 1 502 .871 
Alışkanlık .003 .000 -.002 .97664 .000 .005 1 502 .945 

Yukarıdaki tabloda özetlenen bulgular bilinçli tüketim eğilimi ile; marka bilinci, 
moda bilinci, hazcılık, fiyat bilinci ve dürtüsellik arasında anlamlı bir ilişkinin varlığını 
ortaya koymuştur. Bu durumda H112, H113, H114, H115, H116 hipotezleri kabul edilmiştir.  

Tablo 6: Sürdürülebilir Tüketim Eğilimi-Tüketici Karar Tarzı İlişkisi 

 R R Sq 
Adj 
R Sq 

Std. Err 
of the Est 

Change Statistics 

R Sq 
Ch F Ch 

df
1 df2 

Sig. F 
Ch. 

Mükemmeliyetçilik .256 .065 .064 .77963 .065 35.153 1 502 .000 
Marka Bilinci .001 .000 -.002 .81898 .000 .000 1 502 .984 
Moda Bilinci .111 .012 .010 1.06042 .012 6.276 1 502 .013 
Hazcılık .062 .004 .002 1.06166 .004 1.906 1 502 .168 
Fiyat Bilinci .387 .150 .148 .67071 .150 88.522 1 502 .000 
Dürtüsellik .109 .012 .010 .82329 .012 6.047 1 502 .014 
Seçenek Karmaşası .016 .000 -.002 .93350 .000 .132 1 502 .717 
Alışkanlık .042 .002 .000 .97578 .002 .886 1 502 .347 

Yukarıdaki tabloda özetlenen bulgular sürdürülebilir tüketim eğilimi ile; 
mükemmeliyetçilik, moda bilinci, fiyat bilinci ve dürtüsellik arasında anlamlı bir 
ilişkinin varlığını ortaya koymuştur. Bu durumda H211, H213, H215, H216 hipotezleri kabul 
edilmiştir.  

Araştırmanın ikinci hipotezi gönüllü sadelik algısı ile tüketici karar tarzları 
arasındaki ilişkinin, tüketicinin mensubu olduğu kuşağa göre değişim gösterip 
göstermediğiyle ilgilidir. Bu ilişkiyi test edebilmek amacıyla MANOVA testi 
uygulanmıştır. Manova analizi birden çok birbiriyle kavramsal ilişkiye sahip bağımlı 
değişkenin var olduğu durumlarda uygun olan bir analizdir. 

Tablo 7: Box’ın Kovaryans Matrislerinin Eşitliği Testi 

Box's M 29.333 
F 3.116 
df1 9 
df2 3774.678 
Sig. .002 
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Box’ın Kovaryans Matrislerinin Eşitliği Testi, verinin varyans kovaryans 
matrislerinin homojenliği varsayımını ihlal edip etmediğini test eder. Bu testin 
sonucunda elde edilen Sig.= 0.002 ˃ 0.001 olduğu için homojenlik varsayımının ihlal 
edilmediği kabul edilmiştir. 

Tablo 8: Levene’nin Hata Varyansları Eşitliği Testi 
 F df1 df2 Sig. 
GSBILINCLITUKETIM 2.039 3 500 .007 
GSSURDURULEBILIRTUKETIM 3.565 3 500 .014 

Levene’in Hata Varyansları Eşitliği Testi her bir değişken için varyansların eşit 
olduğu varsayımını test eder. Sig.= 0.007 ˂ 0.05 ve Sig.= 0.014 ˂0.05 olduğundan 
dolayı varyansların eşitliği varsayımının geçerli olduğu kabul edilmiştir. 

MANOVA analizinde gruplar arası farklılıkların olup olmadığının test edilmesi 
için çok sayıda farklı test uygulanabilmektedir. Bu testlerden en önemlileri Pillai’s 
Trace, Wilk’s Lambda, Hotelling’s Trace ve Roy’s Largest Root testleridir. Bu testlerin 
uygulanmasında elde edilen sonuçlara ait özet tablo aşağıda verilmiştir. 

Tablo 9: Çok Değişkenli Analiz Sonuçları 

Effect Value F 
Hyp. 

df Error df Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
Intercept Pillai's Trace .878 1802.154b 2.000 499.000 .000 .878 

Wilks' Lambda .122 1802.154b 2.000 499.000 .000 .878 
Hotelling's Trace 7.223 1802.154b 2.000 499.000 .000 .878 
Roy's Largest 
Root 7.223 1802.154b 2.000 499.000 .000 .878 

A2 Pillai's Trace .059 5.076 6.000 1000.00
0 .000 .030 

Wilks' Lambda .942 5.088b 6.000 998.000 .000 .030 
Hotelling's Trace .061 5.100 6.000 996.000 .000 .030 
Roy's Largest 
Root .047 7.884c 3.000 500.000 .000 .045 

Wilk’s lambda testi sonuçlarına göre Wilk’s Lambda değeri 0.942, Sig.=0.000 
olarak tespit edilmiştir. Bu değerler iki grup değişken arasında farklılık olduğunu 
göstermektedir. Bu durumda da H2 hipotezi kabul edilmiştir. 
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Tablo 10: Nesneler Arası Etki Testi 

Source Dependent Variable 

Type III 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 
Squared 

Corrected 
Model 

GSBILINCLITUKETIM 11.226a 3 3.742 6.031 .000 .035 

GSSURDURULEBILIRTUKETIM 4.303b 3 1.434 2.473 .061 .015 

Intercept GSBILINCLITUKETIM 1369.855 1 1369.855 2207.766 .000 .815 

GSSURDURULEBILIRTUKETIM 1737.974 1 1737.974 2995.949 .000 .857 

A2 GSBILINCLITUKETIM 11.226 3 3.742 6.031 .000 .035 

GSSURDURULEBILIRTUKETIM 4.303 3 1.434 2.473 .061 .015 

Error GSBILINCLITUKETIM 310.236 500 .620    

GSSURDURULEBILIRTUKETIM 290.054 500 .580    

Total GSBILINCLITUKETIM 6602.320 504     

GSSURDURULEBILIRTUKETIM 9423.375 504     

Corrected 
Total 

GSBILINCLITUKETIM 321.462 503     

GSSURDURULEBILIRTUKETIM 294.357 503     

Wilk’s Lambda testinden anlamlı bir sonuç elde edilmiş olması daha ileri testleri 
de olanaklı kılmaktadır. Bu aşamada nesneler arası etki testi uygulanarak her bir 
değişkenin etkisi değerlendirilmiştir. 

Yukarıdaki analiz sonuçlarında araştırma tüketicinin mensup olduğu iki kuşak 
olan X ve Y kuşakları üzerinden farklılığı incelediğinden Bonferroni düzeltmesi 
yapılarak değerlendirilecek anlamlılık düzeyi 0.05/2=0.0025 olarak alınmıştır. 
Kuşakları simgeleyen A2 değişkeninde farklılığın Anlamlılık Düzeyi=0.00 olan bilinçli 
tüketim eğilimi değişkeniyle ilişkili olduğu 0.61˃0.0025 olduğundan sürdürülebilir 
tüketim eğiliminin kuşaklararası farklılık göstermediği değerlendirilebilir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular Leonard-Barton’ın (1981), Shama ve 
Wisenblit’in (1984) ve Iwata’nın (2006) bulgularıyla kısmi paralellik arz etmektedir.  

Uygulanan hipotez testleri sonucunda bilinçli tüketim eğilimi ile; marka bilinci, 
moda bilinci, hazcılık, fiyat bilinci ve dürtüsellik arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı 
tespit edilirken mükemmeliyetçilik, seçenek karmaşası ve alışkanlık arasında bilinçli 
tüketim arasında bir bağ kurulamamıştır. Bu durum da mükemmeliyeti ön planda tutan, 
seçenek karmaşası içerisinde boğulan ve alışkanlık üzerine hep aynı tür ürünlere 
yönelen tüketicilerin bilinciyle hareket etmekten uzaklaştığı şeklinde açıklanmıştır. Elde 
edilen bu sonuç Kendall ve Sproles (1990) tarafından geliştirilen tüketici karar verme 
tarzlarının, gönüllü sadelik bilinciyle hareket eden tüketicilerde geçerli olmadığını 
ortaya koymuştur. 

Sürdürülebilir tüketim eğilimi ile ise mükemmeliyetçilik, moda bilinci, fiyat 
bilinci ve dürtüsellik arasında bir bağ varken; hazcılık, seçenek karmaşası ve alışkanlık 
ile sürdürülebilir tüketim eğilimi arasında bir bağ kurulamamıştır. Bu da hazcı tüketimin 
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bugünü düşünen yapısı ile uygun olduğu değerlendirilen bir sonuçtur. Burada da elde 
edilen sonuçlar; Kendall ve Sproles (1990) tarafından geliştirilen tüketici karar verme 
tarzlarının, gönüllü sade yaşam tarzını benimsemiş tüketicilerde tamamen geçerli 
olmadığına yönelik bir durum ortaya koymaktadır. 

Ayrıca araştırmada X ve Y kuşakları arasındaki fark üzerinde de durulmuştur. 
Bilinçli tüketim eğilimi ile X kuşağı arasında bulunan ilişki, yaş olarak X kuşağına 
mensup bireylerin daha olgun dönemlerinde olmasıyla da paralellik teşkil etmektedir. 
Literatürde benzer bir farklılık eğitim konusunda da tespit edilmiştir (Kipnis & Childs, 
2004). Sürdürülebilir tüketim eğilimi ile ilgili ise aynı bağ kurulamamıştır.  

Araştırmanın en önemli kısıtlarından biri sadece iki kuşağa bağlı kalınmış 
olmasıdır. Bu durum da örnekleme yönteminin kolayda örnekleme olmasından ve diğer 
kuşaklara mensup bireylere ulaşmanın zorluğundan kaynaklanmıştır. Araştırma 
kapsamında ulaşılan sessiz kuşak ve bebek patlaması kuşağına mensup bireylerin sayısı 
genelleme yapabilmek için yetersiz olarak değerlendirilmiştir. 

4. SONUÇ, KISITLAR VE SONRAKİ ÇALIŞMALARA YÖNELİK 
ÖNERİLER: 

Tüketim toplumunu oluşturan bireyler, var olmalarına araç olan tüketimi varlık 
amaçları olarak görme yanılgısına kapılmıştır. Bu durum kullanım yer ve amacından 
bağımsız olarak elde edilen ürünlerin insan hayatını kolaylaştırmak görevinden 
uzaklaşarak onu kontrol eder ve kısıtlar hale gelmesine neden olmuştur. Bu durum 
tüketimi tatmin edici ve mutluluk verici bir olgu olmaktan uzaklaşarak insanları sürekli 
bir yoksunluk hissine doğru itmiştir. Gönüllü sadelik algısı, tüketimi yeniden bir araç 
haline dönüştürmek üzere bireylerin daha bilinçli tüketmesi ve bunu kendi rızalarıyla 
yerine getirmelerini simgeleyen bir kavramdır. Araştırma sonuçları da bunu destekler 
nitelikte, gönüllü sadeliğin boyutları olarak daha bilinçli tüketme eğilimini ve daha 
sürdürülebilir tüketme eğilimini ortaya koymuştur. 

Bilinçli tüketim bireyin yaşamını devam ettirebilmesi için gereksinim 
duyduğundan fazlasını satın almaması iken, sürdürülebilir tüketim ise üretimle uyum 
içinde ve gelecek nesillerin potansiyel gereksinimlerini de göz önünde bulunduracak 
şekilde davranılmasıdır. Tüketiciler farklı tarzlarda süreçlerin ardından satın alma kararı 
vermektedirler. Bu konuda literatürde onlarca model ve çalışma yer almaktadır. 
Tüketici Karar Tarzları Envanteri de bu kapsamda ortaya konmuştur. Bu çalışmanın 
sonuçları tüketici karar tarzları envanterinde yer alan sekiz boyutu (mükemmeliyetçi-
yüksek kalite bilincine sahip tüketici, marka bilincine sahip-fiyat eşittir kalite 
düşüncesindeki tüketici, yenilik-moda bilincine sahip tüketici, eğlence seven-hazcı 
tüketici, fiyat bilincine sahip-paraya karşılık değer düşüncesindeki tüketici, dürtüsel 
davranan-dikkatsiz tüketici, aşırı seçenekten kafası karışan tüketici, alışkanlık sahibi-
markaya sadık tüketici) olarak belirlenmiştir.  

Uygulanan hipotez testleri sonucunda bilinçli tüketim eğilimi ile; marka bilinci, 
moda bilinci, hazcılık, fiyat bilinci ve dürtüsellik arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı 
tespit edilirken mükemmeliyetçilik, seçenek karmaşası ve alışkanlık arasında bilinçli 
tüketim arasında bir bağ kurulamamıştır. Bu durum da mükemmeliyeti ön planda tutan, 
seçenek karmaşası içerisinde boğulan ve alışkanlık üzerine hep aynı tür ürünlere 
yönelen tüketicilerin bilinciyle hareket etmekten uzaklaştığı şeklinde yorumlanmıştır. 
Bu durum literatürde daha önce belirlenmiş olan boyutlarla kısmen uyum 
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oluşturmaktadır. Tüketici karar tarzları envanterinin özelleştirilmiş farklı durumlara 
göre gözde geçirilmesi bir gereklilik oluşturmaktadır. 

Sürdürülebilir tüketim eğilimi ile ise mükemmeliyetçilik, moda bilinci, fiyat 
bilinci ve dürtüsellik arasında bir bağ varken; hazcılık, seçenek karmaşası ve alışkanlık 
ile sürdürülebilir tüketim eğilimi arasında bir bağ kurulamamıştır. Bu da hazcı tüketimin 
bugünü düşünen yapısı ile uygun olduğu değerlendirilen bir sonuçtur. Bu durum da 
tüketiciye sunulan sınırsız seçenek ve tüketicinin sadece haz amacıyla tüketmesini 
körükleyen tüketim toplumunun sürdürülebilir tüketim eğilimiyle tezat oluşturduğunu 
destekleyen bir sonuçtur. Tüketimin daha sürdürülebilir kılınması, tüketim toplumunun 
bu özelliklerinin ortadan kaldırılmasıyla olanaklı hale gelebilecektir. 

Ayrıca araştırmada X ve Y kuşakları arasındaki fark üzerinde de durulmuştur. 
Bilinçli tüketim eğilimi ile X kuşağı arasında bulunan ilişki, yaş olarak X kuşağına 
mensup bireylerin daha olgun dönemlerinde olmasıyla da paralellik teşkil etmektedir. 
Sürdürülebilir tüketim eğilimi ile ilgili ise aynı bağ kurulamamıştır. 

Araştırmanın en önemli kısıtlarından biri sadece iki kuşağa bağlı kalınmış 
olmasıdır. Bu durum da örnekleme yönteminin kolayda örnekleme olmasından ve diğer 
kuşaklara mensup bireylere ulaşmanın zorluğundan kaynaklanmıştır. Araştırma 
kapsamında ulaşılan sessiz kuşak ve bebek patlaması kuşağına mensup bireylerin sayısı 
genelleme yapabilmek için yetersiz olarak değerlendirilmiştir. 

Bundan sonraki araştırmalarda Z Kuşağı öncelikli olmak üzere, diğer kuşaklar 
arasındaki farklılaşmanın da incelenmesinin uygun olacağı, katılımcıların diğer 
demografik özellikleri göz önünde bulundurularak yapılacak çalışmaların da literatüre 
katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 
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Extensıve Summary 
 

Introduction 
The practices of simple life have been a condition that consumers have been 

forced to implement because of trying to restrict consumption mostly due to resource 
shortage throughout history. People have adopted an approach that reflects their wealth 
to their consumption habits and to view it as a sign of luxury consumption and waste 
status. Today, this approach continues its existence together with the consumer society. 
Businesses also see that they can sustain their assets in a competitive environment 
where they cannot sell more, and they are always leading consumers to consume more. 

In addition to its necessity, the voluntary tendency to make it a part of the life of 
the river can be in demand in some parts of the society. Among the various reasons on 
which it is based, the desire to have something new constantly emerges unhappy over 
human beings. 

Research Methodology and Findings 
In this study, the effect of the dimensions of voluntary simplicity perception on 

consumer decision making styles was investigated whether there was a difference 
between X and Y generations. In this context, two dimensions of voluntary simplicity 
perception were determined by using factor analysis, and eight dimensions of consumer 
decision styles were verified. Then, the relationship between dimensions of voluntary 
simplicity perception and consumer decision styles was examined through regression 
analysis. Finally, MANOVA analysis revealed whether there is a difference between 
generations. 

Survey method was used as a method in this research. The questionnaires 
developed in order to apply the method consist of three parts and the "Volunteer 
Simplicity Perception Scale" developed by Iwata (1997) with the help of the scales used 
by Elgin & Mitchell (1977), Leonard-Barton (1981) and "Consumer Decision Making 
Scale" developed by Kendall and Sproles (1990). The question of the year of birth 
asked within the demographic questionnaire has been prepared to include the 
generations of response options in terms of determining the identity of the participants. 
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A face-to-face interview method was chosen for the collection of data. Research 
generations X and Y belonging to the universe of all people living in Turkey, that 
among all those born in 1966-2000 years and still live. According to the 2011 
population and housing research, the research universe consists of 16,791,000 people. 
As a sampling method, "Convenience Sampling" method is preferred for non-random 
sampling methods to facilitate the selection of participants from both groups. In the 
selection of sample size, confidence interval method was applied, and it was determined 
as 385 at 95% confidence level. A survey was conducted with 504 people determined 
within the scope of the survey. 

For the voluntary simplicity scale, the Cronbach Alpha score was found to be 
0.792 and for the customer preference scale it was found to be 0.785. 

Leonard-Barton (1981) and Shama and Wisenblit (1984) developed two different 
volunteer simplicity perception scales as a result of volunteer simplicity research. The 
scale developed by Leonard-Barton, such as the recycling of scale products and the 
buying behavior of used goods, and the scale developed by Shama and Wisenblit, 
examine the tendencies of individuals as individual productions within the scope of 
voluntary simplicity, simple product, local vendor, individual assembly. Iwata 
developed a new scale using these two scales and presented three dimensions such as 
voluntary simple behavior, voluntary simple shopping tendency and voluntary simple 
behavior tendency. 

With the tendency of conscious consumption as a result of the hypothesis tests 
applied; When there is a meaningful relationship between brand awareness, fashion 
consciousness, hedonism, price awareness and impulsivity, there is no link between 
perfectionism, complexity of choice, and conscious consumption between habit. This 
situation was interpreted as a departure from the precaution of excellence, the dangers 
of the option complexity, and the departure from the consciousness of consumers who 
are always on the same type of product on habit. 

With the sustainable consumption tendency, there is a link between perfectionism, 
fashion consciousness, price awareness and impulsivity; there is no link between 
hedonism, option complexity and habit and sustainable consumption tendency. This is a 
result that is judged to be in accordance with the structure that thinks of junk 
consumption today. 

The study also examined the difference between the X and Y generations. The 
relationship between the conscious consumption tendency and the X quarter is 
paralleled by the fact that the age of the individuals belonging to the X chain is in the 
more mature periods. The same is not the case with regard to the sustainable 
consumption trend. 

Results and Conclusion 
Individuals who make up the consumer society are misled to see consumption as a 

means of existence as their means of existence. This has led to the control and 
restriction of the products obtained independently of the place and purpose of use, away 
from the task of facilitating human life. This has driven consumption away from being a 
satisfying and happening phenomenon, pushing people toward a constant sense of 
deprivation. 
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The sense of voluntary simplicity is a concept that symbolizes the conscious 
consumption of individuals and their fulfillment on their own to transform consumption 
into a tool. The results of the research also supported this tendency, indicating a 
tendency to consume more consciously as voluntary sewerage sizes and a tendency to 
consume more sustainably. 

While conscious consumption does not buy more than it needs to sustain an 
individual's life, sustainable consumption is treated in harmony with production and in a 
way that will take into account the potential needs of future generations. 

Consumers decide to buy after different processes in different styles. In this 
respect, there are dozens of models and studies in the literature. Inventory of Consumer 
Decision-Making Styles is also revealed in this context. The results of this study are 
based on the eight dimensions of consumer decision-style inventory (perfectionist-
consumer with high quality consciousness, brand consciousness-price equal quality 
conscious consumer, consumer with innovation-fashion consciousness, impulsive 
consumer, impulsive consumer, consumer with over-choice, consumer who is habit-
loyal to the brand). This situation is in accordance with the previously determined 
dimensions in the literature. 
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Özet 
Yönetim muhasebesi sisteminin ve risk yönetimi uygulamalarının firma 

performansının nitel ve nicel boyutları üzerindeki direkt ve ortak etkilerinin 
belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Yönetim muhasebesi sistemi 
içerdiği kapsamlı uygulamalar vasıtasıyla yönetsel kararları etkilemekte ve firma 
performansını değiştirebilmektedir. Risk yönetimi ise işletmenin bilançosunda yer alan 
varlık ve kaynakların tehlikelerden korunması için uygulanmaktadır. Yapısal eşitlik 
modeli kullanılarak üretim işletmelerine yönelik yapılan analiz sonuçları, yönetim 
muhasebesi sisteminin kapsayıcılığı ve entegresyonu artıkça firmanın finansal ve 
finansal olmayan performansının yükseldiğini göstermektedir. Yönetim muhasebesi 
ayrıca risk yönetimi için veri kaynağı oluşturarak, üretim firmalarının planlama ve 
kontrol yeteneklerini güçlendirmesine ve performanslarının artmasına destek 
olmaktadır. Araştırma bulgularına bağlı olarak uygulamacılara ve araştırmacılara 
yönelik değerlendirmeler ve öneriler yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yönetim muhasebesi, maliyet kontrol, risk yönetimi, firma 
performansı, yapısal eşitlik modeli 

Abstract 
The purpose of this study is to determine the direct and joint effects of the 

management accounting system and the risk management practices on the qualitative 
and quantitative aspects of firm performance. The management accounting system can 
influence managerial decisions and change the firm's performance through its extensive 
applications. Risk management is applied to the protection of the assets and resources 
contained in the balance sheet of the enterprise from the hazards. The results of the 
analysis of the manufacturing enterprises using the structural equation model show that 
the financial and non-financial performance of the manufacturing firms  increase due to 
the scope and integration of the management accounting system. Management 
accounting also creates data sources for risk management, helping manufacturing 
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companies strengthen their planning and control capabilities and increase their 
performance. Based on the findings of the research,  evaluations and proposals were 
made for practitioners and researchers. 

Keywords: Management Accounting, cost control, risk management, firm performance, 
structural equation model 

1. Giriş 
Bilanço kalemlerinde görülen daralmalar, üretim maliyetlerinde meydana gelen 

artışlar, kar marjlarındaki düşüşler ve işletme riskinde görülen yükselmeler, üretim 
firmalarının daha güçlü yönetim muhasebesi sistemine ihtiyaç duyduğunu ve kurumsal 
risk yönetimi uygulamalarını daha etkin biçimde hayata geçirmeleri gerektiğini 
göstermektedir. Yönetim muhasebesi sağladığı kritik bilgiler ile işletmenin risk 
yönetimi yapısını güçlendirirken yöneticilerin karar verme süreçlerini kolaylaştırmakta 
ve organizasyon performansına katkı yapmaktadır. Yönetim muhasebesinin günümüzde 
üstlendiği işlev, muhasebe kayıtlarının tutulmasından yatırım yapmaya, strateji 
belirlemeden şirket birleşmelerine kadar birçok ekonomik olaya ve faaliyete etki 
etmektedir. Yönetim muhasebesi sistemi işletmenin ihtiyaç duyduğu muhasebe kökenli 
veriyi hazırlayarak firmanın doğru hamleler ve stratejiler geliştirmesine katkı 
yapmaktadır. Chenhall (2003) ile Ismail ve Isa (2011)’te vurgulandığı üzere iyi 
tasarlanmış ve etkin kullanıma sahip yönetim muhasebesi sistemi yöneticilerin doğru ve 
rasyonel kararlar vererek firma performanslarını geliştirmesine yardım etmektedir. 
Belirsizlik koşulları altında firma varlıklarının korunması ise risk yönetimi sisteminin 
doğru tasarlanması ve işletme operasyonlarında etkin kullanımı ile mümkün olmaktadır. 
Risk yönetimi firmanın karşılaştığı tehlikeleri doğru olarak teşhis etmesine ve 
sorunların giderilmesine yardımcı olarak firma portföyünün korunmasına ve kurum 
performansının iyileşmesine etki eder (Beasley vd., 2005; Woods, 2009). Üretim 
firmalarının  ana faaliyet konuları itibarı ile yeniliğe ve teknolojik değişime sürekli açık 
kapı politikası uygulayarak rekabet dirençlerini yüksek düzeyde tutmaları 
gerekmektedir.  

Yüksek teknolojik değişim, firmaların belirsizliğe maruz kalmalarına ve riske 
maruz değerlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda yönetim muhasebesi ve 
risk yönetim işletme varlıklarını korunması birer kontrol ve karar destek mekanizması 
görevi üstlenmektedir. Yönetim muhasebesi sistemi içerdiği özel uygulamalar 
vasıtasıyla bilgi sağlayarak işletme kararlarının rasyonel biçimde verilmesini sağlarken, 
risk yönetimi firma değer ve varlıklarını koruyarak firma performansının gelişmesine 
katkı yapmaktadır. Nitekim işletmecilikte bir sistemi kullanmanın temel amacı firmanın 
performans hedeflerine ulaşarak nihai amaçlarını gerçekleştirmesidir. Bu bağlamda 
yönetim muhasebesi sistemi ve kurumsal risk yönetimi finansal planlama ve kontrol, 
kaynakların etkin kullanımını sağlayarak  değer oluşturmakta ve firma performansını 
geliştirilmesine yardım etmektedir. Bu bağlamda yönetim muhasebesi sisteminin ve risk 
yönetiminin firma performansı üzerindeki etkilerinin güncel bir analizini yapmak hem 
üreticiler için hem de araştırmalar için önemli bir değer taşımaktadır.  

Bu çalışmanın amacı yönetim muhasebesi sistemi ile risk yönetimi 
uygulamalarının firma performansı üzerindeki yansımalarını doğrudan ve birlikte etkiler 
bağlamında inceleyerek yöneticilere, üretim planlamacılarına ve araştırmacılara 
muhasebe orjinli bir perspektif sunmaktır. Çalışma, ekonomik gelişmenin ve 
kalkınmanın öncüllerinden olan üretim merkezli firmaları incelemesi ve güncel bir 
durum değerlendirmesi yapması açısından önemli katkı yapmaktadır. İkinci olarak 
yönetim muhasebesi sisteminin alt boyutlarının doğru ve detaylı olarak anlaşılması 
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uygulamacıların yönetim muhasebesi uygulamalarını daha iyi anlamalarına ve işletme 
yönetim muhasebesi sistemini etkin bir biçimde tasarlamalarına yardımcı olacaktır. Risk 
yönetimi ile yönetim muhasebesi sistemi arasındaki ilişkiyi ve bu iki faktörün firma 
performansı üzerindeki ortak etkilerini ele alan inceleme sayısı sınırlıdır. Bu bağlamda 
araştırma risk yönetimi ve yönetim muhasebesi sisteminin kurumsal performans 
üzerindeki etkisini göstermesi açısından literatüre önemli katkı yapmaktadır. 
Çalışmanın içerdiği yapısal eşitlik modeli bazlı analizler hem bütüncül etkileri hem de 
araştırmanın ana faktörlerine bağlı alt faktörlerin birbirileri ile olan bağıntılarını tespit 
etmesi açısından önemli ve değerli bulgular sunmaktadır. Bu bağlamda araştırma, 
gelecek çalışmalar için keşifsel ve öncül bir alt yapı imkanı vermektedir. 

Araştırmanın ikinci bölümünde, yönetim muhasebesi sistemi, kurumsal risk 
yönetimi ve firma performansı değişkenlerinin detaylı olarak ele alındığı literatür 
taraması ve değişkenler arası ilişkilerin bulunduğu hipotez geliştirme kısımları yer 
almaktadır. Üçüncü bölümde araştırmanın kavramsal çerçevesinde ortaya konulan 
teorik modelin pratik iş yaşamındaki karşılığının tespiti için yapılan uygulamaya dair 
metodolojik inceleme yer almaktadır. Metodolojik bölümde, uygulamanın örneklemi, 
ölçme araçlarının özellikleri, soru formunun uygulanması ve derlenmesi ile istatistiki 
analizler ve bulgular bulunmaktadır. Son olarak elde edilen bulgulara bağlı olarak 
yapılan değerlendirmeler, tespitler ve önerilerin bulunduğu sonuç ve tartışma kısmı ile 
çalışma tamamlanmaktadır.  

2. Temel Kavramlar  

2.1 Yönetim Muhasebesi Sistemi  
Yönetim muhasebesi gerek finansal muhasebenin geçmişe dayalı verilerini, 

gerekse maliyet muhasebesinin verilerini entegre etmesi açısından işletme geleceğini 
biçimlendiren bir nitelik göstermektedir. Bhimani ve Langfield-Smith (2007)’ye göre 
geleneksel yönetim muhasebesi yaklaşımı içe dönük ve finansal veri odaklı bir karakter 
gösterirken, modern yönetim muhasebesi sistemi dışa dönük ve finans dışı verileri de 
dikkate alan bir nitelik taşımaktadır. Bu değişim, yönetim muhasebesi sisteminin 
firmaların uzun ömürlü ve  sürdürülebilir olmasına katkıda bulunmuştur. Yöneticilerin 
stratejik seçimleri doğru belirlemesini, rekabet güçlerinin artmasını sağlamak gibi 
birçok nitel ve nicel yansımasının olmasına sebep olmuştur.  Eker (2009)’da Türk 
yöneticiler üzerinde gerçekleştirilen detaylı analizde yönetim muhasebesi sistemi 
tarafından üretilen bilginin yönetsel performansı etkileyen önemli bir faktör olduğu 
belirlenmiştir. Birçok araştırma, yalnızca muhasebe verisi olarak değil ayrıca 
yönetimsel çıkarımlar açısından işletme göstergelerinin, etkinlik ve verimlilik 
değerlerinin yükseldiğini buna bağlı olarak da yönetim muhasebesi sisteminin yaygın 
olarak tercih edilmesi gerektiği ortaya konmaktadır (Yücel ve Ahmetoğulları, 2015; 
Eker, 2009; Kılıç, 2017).  

İşletme tarafından benimsenen yönetim muhasebesi sistemi içerdiği uygulamaları 
kalite geliştirme, karlılık analizi, müşteri memnuniyet ve müşteri birim karlılığı, katma 
değer analizi, kritik düşünme, karar ağacı, hedef maliyetleme, aktivite bazlı 
maliyetleme, kaizen maliyetleme, kısıtlar teorisi uygulamalar aracılığıyla 
organizasyonun finansal ve finans dışı performans göstergelerinin gelişmesine katkı 
yapar. Tercih edilen yöntemler amaçları açısından değerlendirildiğinde özellikle rekabet 
üstünlüğü kazanılmasına dolayısıyla finans dışı performansın güçlenmesine katkı 
sağladığı görülmektedir. Öte yandan finansal başarının gelişmesinde karlılık analizi, 
ürün maliyet analizi, başa baş noktası analizi, müşteri karlılık raporu gibi yönetim 
muhasebesi uygulamaları etkin olmakta ve finansal performansı artırmaktadır. 
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Angelakis (2010)’da yönetim muhasebesinin içe dönük bir düşünce sistematiğinden dışa 
dönük bir bakış açısına evrilmesiyle bütçeleme, karlılık analizi gibi geleneksel yönetim 
muhasebesi uygulamalarının yanında daha çok firma performansının dış çevreyi dikkate 
alarak belirlediği strateji geliştirme ve performans geliştirme merkezli yöntemler 
kullanılmaya başlandığının altı çizilmektedir.  

IFAC (1998)’de etkin bir yönetim muhasebesi sisteminin dört temel işleve sahip 
olması gerektiği belirtilmektedir. Bu dört işlev sırasıyla; maliyet belirleme ve finansal 
kontrol, planlama ve kontrol için bilgi sağlama, operasyonlarda gereksiz kaynak 
kullanımının azaltılması ve son olarak değer oluşturma (value creation) şeklindedir. 
Aynı rapor içerisinde, firmaların bu işlevlere farklı oranlarda ve düzeylerde sahip 
olabileceği belirtilmiştir. Nitekim, gerek Abdel-Kader ve Luther (2008)’de elde edilen 
bulgular, gerekse Chenhall ve Langfield-Smith (1998)’de orta çıkan sonuçlar firmaların 
IFAC raporunda tanımlanan yönetim muhasebesi sisteminin işlevine firmaların farklı 
düzeylerde sahip oldukları tezini doğrulamaktadır.  

Üretim işletmelerinde nitelikli veri üreten yönetim muhasebesi sisteminin etkin 
olabilmesi için sistemin hem bilançoda yer alan finansal kalemleri hem de ürün gamının 
tamamı için detaylı ve özel raporlar sağlaması gerekmektedir. Dolayısıyla yönetim 
muhasebesi sisteminin firma performansına temel etkisi bilgi üretimi aracılığıyla 
olmaktadır. Sistemin ürettiği bilginin kaliteli olarak değerlendirilebilmesi için ise (i) 
kapsam genişliği, (ii) vakitlilik , (iii) entegre olma, (iv) birleştirici olmak üzere dört 
temel niteliği taşıması lazımdır (Bouwens ve Abernethy, 2000). Yönetim muhasebesi 
sisteminin birinci boyutu kapsamdır. Kapsam boyutu, sistem tarafından üretilen 
muhasebe bilgisinin bütün faaliyetler hakkında detaylı bilgiler sunmasını ve kapsayıcı 
olmasını ifade eder. Paydaşlar, firma operasyonları hakkında geniş kapsamlı bilgiye 
erişebilir. Kapsam boyutu, geçmiş ve gelecek bütün faaliyetler hakkında ve olasılıklara 
dair görüşleri içeren yönetim muhasebesi sisteminin temel bileşenidir. Kar-Zarar 
analizleri, hedef maliyetleme, kısıtlar teorisi şeklindeki yaklaşımlar maliyet muhasebesi 
sisteminin daha kapsayıcı nitelik taşımasına yardım eder ve firma performansını 
güçlendirir.  

Yönetim muhasebesi sisteminin ikinci alt boyutu vakitlilik (timeliness) olarak 
değerlendirilmektedir. Vakitlilik , paydaş ve yöneticilerin talep ettikleri muhasebe 
bilgisine zamanında ve derhal ulaşabilmelerini ifade eder. Yönetim muhasebesi sistemi 
bir karar destek mekanizması olduğuna göre verinin eskimeden kullanabilir olması 
sistemin kalitesini ve etkisini artırır. Tam zamanında üretim, değer zinciri analizi, 
toplam kalite yönetimi gibi çağdaş maliyet muhasebesi sistemlerinin yaygınlık 
kazanmasında yönetim muhasebesi sistemince üretilen verinin zamanında ve yerinde 
kullanılması önem arz etmektedir. Risk yönetimi gibi karmaşık süreçlerde verinin hızlı 
olarak tedarik edilmesi, riskin belirlenmesine ve problemin aşılabilmesine yardımcı 
olacaktır. Yönetim muhasebesi sisteminin üçüncü boyutu entegrasyondur. Entegrasyon, 
yönetim muhasebesi uygulamalarının işletmenin bütün departmanlarına, birimlerine ve 
operasyonlarına  uyarlanabilmesi ve faaliyetlerin sonuçlarına etki etmesini ifade eder. 
Yönetim muhasebesinin daha önce belirtildiği üzere nicel ve nitel performans 
üzerindeki etkisinin büyüklüğü, uygulamaların bütün faaliyetlere tesir etmesi ile 
orantılıdır. Etkin ve başarılı bir yönetim muhasebesi sistemi, firmanın bütün 
çalışmalarına, süreçlerine ve planlamalarına entegre olabilmelidir. Özellikle maliyet 
muhasebesi uygulamalarında yalnızca üretim bazlı bir bakış ile direkt giderler olarak 
hammadde ve işçilik giderleri dikkate alınmakta, diğer bölümlerin giderleri dönem 
gideri olarak gösterilmektedir. Bu bakış açısı departmanların faaliyet verimliliği ve 
performanslarının göz ardı edilmesi ve karar almada yeterince dikkate alınmaması 
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sonucunu beraberinde getirmektedir. Entegre yönetim muhasebesi uygulamaları 
firmanın her departmanına veya stratejik iş birimine etki ederek toplam performansı 
yükseltmektedir. 

Yönetim muhasebesi sisteminin dördüncü bileşeni, birleştirme (aggregation) 
olarak ifade edilmektedir. Etkin bir yönetim muhasebesi sisteminde uygulanan 
teknikler, firmanın farklı departmanlarından elde edilen veri setini birleştirerek firma 
hedefleri doğrultusunda kullanmayı sağlayacak özellikte olması gerekir. Bu bağlamda 
yönetim muhasebesi sistemi firmanın koordinasyonundan ve iletişim becerilerinden 
faydalanmaktadır. Farklı departmanların faaliyetlerinden elde edilen sonuçların 
birleştirilmesi ile daha doğru adımların atılması ve şirket stratejisinin geliştirilmesi 
mümkün olmaktadır. Özellikle ekonomik durumun değişkenliğine bağlı olarak Pavlatos 
ve Kostakis (2015)’te açıklandığı üzere, firmalar için yönetim muhasebesi sistemi temel 
faaliyet bileşenlerinden birisi haline gelmekte ve işletmenin bütün operasyonlarına etki 
etmektedir. Taşıdığı bütün alt boyutlar itibarı ile yönetim muhasebesi sistemi ve içerdiği 
uygulamalar aynı zamanda firmanın kontrol sisteminin ve de risk yönetim 
mekanizmasının gelişmesine ve başarısına etki ederek firmayı ileri taşımaktadır 
(Frezatti vd., 2011). Benzer yönelimli bir başka değerlendirmede ise yönetim 
muhasebesi sisteminin yukarıda belirtilen alt boyutlarının bütüncül etkisi ile elde edilen 
bilginin kullanımı firmanın başarısızlık riskini azaltarak firma performansını 
güçlendirdiği ifade edilmektedir (Lucas vd., 2013).  

2.2 Risk Yönetimi 

Firmalar yoğun rekabet ve maliyet faktörlerindeki değişime bağlı olarak 
varlıklarını yönetmekte zorlanabilmektedir. Bu nedenlerle risk yönetimi iş süreçlerinin 
temel fonksiyonlarından birisi haline gelmektedir. Yönetim kontrol sistemlerine yapılan 
vurgunun da artması ile birlikte risk yönetimine olan ilgi artmakta ve geleneksel risk 
yönetiminin yanısıra bütüncül (holistic) veya entegre risk yönetimi kavramları daha 
fazla kullanılır düzeye ulaşmaktadır (Hoyt ve Liebenberg, 2011). Üretim firmaları  
yapıları gereği, işletme aktiflerini yoğun ve sürekli bir biçimde kullanmakta buna bağlı 
olarak da riske maruz değeri hesap etmektedir. Bu döngü firmanın iş ve yönetim riskine 
tabi olması ile beraber sistemsel riskleride betimlemesine ve yönetmesine yol 
açmaktadır. Günümüz firma performansı, kurumsal risk yönetiminin başarısından 
bağımsız değildir. Birçok çalışma risk yönetimin kurumsal performansı önemli düzeyde 
etkilediğini ortaya koymaktadır (Hoyt ve Liebenberg, 2011; Gordon vd., 2009). Üretim 
işletmeleri istihdam sağlamaktan, ihracata kadar birçok makro ekonomik etkiye sahiptir. 
Bu nedenle üretim işletmelerinin performansında risk yönetiminin etkisini doğru 
belirlemek hem kurumsal değerlendirmeler hem de piyasa değerlendirmeleri için yol 
gösterici nitelik taşımaktadır. Bu minvalde, Soin ve Colier (2013) risk yönetiminin 
firma için taşıdığı önemin aslında hesaplanandan daha öte bir anlama sahip olduğunu, 
bu faaliyetlerin makro düzeyli olarak piyasa yapısına da etki ettiğini belirtmektedir.  

Risk yönetimi yapısı, işletme içerisinde risk yönetiminin organizasyonunu, 
uygulanacak politika ve prosedürlerin neler olacağını, kriz anlarındaki işlem adımlarını 
ifade eder. Risk yönetimi yapısında risk yöneticisi, risk uzmanı, risk analisti gibi 
profesyoneller firmanın etkin olarak riski değerlendirmesine ve anlamasına yardım eder. 
Risk yönetiminin ikinci alt boyutu ise risk yönetimi için seçilen yöntem ve tekniklerin 
etkin kullanımıdır. Banham (2004)’e göre, risk yönetimi vasıtasıyla firmalar  stratejik, 
piyasa, kredi, finans ve operasyonel risk gibi bir takım riskleri doğru biçimde 
yönetebilir. Bu bağlamda işletmelerin risk yönetimi için yaptıkları yatırımlarda artış 
görülmektedir (Frigo ve Anderson, 2009). Upchurch (2002)’de muhasebecilerin risk 
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yönetimi konusunda bilgi sahibi olmalarının, sistemin etkinliği için önemli bir destek 
sağlayacağı görüşü vurgulanmıştır.  

2.3 Firma Performansı 

Firma performansının değerlendirilmesinde birçok ölçüt ve değişken 
kullanılmaktadır. Ancak bütün ölçüt ve değerlendirmelerin ortak özellikleri dikkate 
alındığında firma performansının finansal ve finansal olmayan iki temel göstergesinin 
var olduğu görülmektedir. Nzuve ve Omolo (2012) bir organizasyonun performansının, 
piyasada varlığını sürdürüp sürdürmediği ile anlaşılabileceğini belirtmektedir. Firma 
performansı, hedeflere ulaşmada kaynakların verimli ve etkin olarak kullanılması 
şeklinde de tanımlamaktadır.  

Firma başarısında  finansal nitelikli  ve finans dışı performans göstergelerin 
olabilecek en optimum düzeyde olması önemli bir hedefdir. McKinnon ve Bruns (1992) 
tarafından Amerika’da gerçekleştirilen detaylı bir analizde firmaların finansal ve finans 
dışı performanslarının ölçülebilmesi için 96 farklı ölçüm unsurunun kullanılabileceği 
sonucu ortaya çıkarılmıştır. Aynı çalışmada satışların, karlılığın ve gelirin en önemli 
nicel göstergeler olduğu belirtilmektedir.  

Performans ölçümlerinde, işletmelerin organizasyon hedeflerini gerçekleştirmeyi 
belirleyen temel göstergeleri belirlenmelidir. Örneğin karlılık veya yıllık büyüme oranı 
birer temel göstergedir.  Gerek finansal gerekse finansal olmayan göstergelerin 
kullanımı işletmenin doğru ve rasyonel performansının tespitinde yaygın olarak tercih 
edilir. Yönetim muhasebesi sistemini oluşturan uygulamalar ve etkinlikler firmanın 
birçok finansal ve finans dışı performans göstergesine etki eder. Yücel (2010)’da 
yönetim muhasebesi sistemini başarıyla adapte etmiş ve etkin kullanan işletmelerin 
performansının yükseldiği ortaya konmuştur.  

2.4 Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Yönetim muhasebesinin firma performansı üzerindeki etkisini ele alan önemli 
sayıda araştırma olmakla birlikte risk yönetimi ve yönetim muhasebesini aynı 
araştırmada inceleyip firma performansına etkisini değerlendiren çalışma sayısı oldukça 
sınırlıdır. Rasid vd., (2014)’te hem yönetim muhasebesinin hem de risk yönetiminin 
firmanın performansını artırdığı tespit edilmiştir. Collier ve Soin (2013)’te elde edilen 
bulgular, yönetim muhasebesinin risk yönetimini etkileyen önemli bir faktör olduğu 
göstermektedir. Yönetim muhasebesi sistemince üretilen bilgi belirsizliği azaltarak 
karar vericilerin doğru seçimler yapmasının önünü açar. Firmanın departmanları ile 
entegre hale gelmiş bir yönetim muhasebesi sistemi durum değerlendirmesi 
yapılmasında ve sorunların anlaşılmasında uyarımlarda bulunarak kontrol ve planlamayı 
kolaylaştırır (Tuanmat ve Smith, 2011). Bu bağlamda risk yönetimi ve yönetim 
muhasebesi firmanın strateji belirlemesine ve performansını değerlendirmesine 
yardımcı olur. Risk yönetimi gerek işletmenin bütününde gerekse departman ve birim 
bazlı riskleri analiz ederek performansın firma hedeflerinden sapmasını engeller. Kopp 
(2005)’te işaret edildiği gibi, entegre ve kapsamlı bilgi risk yönetiminin efektif 
olmasında ve firma sonuçlarını etkilemesinde önemli bir parametredir. Bu bağlamda 
aşağıda yer alan hipotezler oluşturulmuştur. 

H1: Yönetim muhasebesi sistemi, firma performansını pozitif yönde ve anlamlı 
düzeyde  etkilemektedir.  

H2: Risk Yönetimi Uygulamaları, firma performansını pozititif yönde ve anlamlı 
düzeyde etkilemektedir. 
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H3: Yönetim muhasebesi sistemi ve risk yönetimi uygulamaları birlikte, firma 
performansını pozitif yönde ve anlamlı düzeyde etkilemektedir.  

 Yönetim muhasebesi sisteminin en önemli etkisi performansı sürdürülebilir hale 
getirmesidir. Eker (2009)’da sanayi firmalarından oluşan bir örneklem üzerine yapılan 
incelemede yönetim muhasebesi sisteminin, yönetsel performansı artıran önemli ve 
geçerli bir faktör olduğu tespit edilmiştir. Arsu vd. (2015)’te Kapadokya Bölgesi’nde 
bulunan otel işletmeleri ele alınmış ve yönetim muhasebesi uygulamalarının örgüt 
stratejilerini etkilemek suretiyle işletme performansına katkı yaptığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların yönetici ve sahiplerine 
yönelik olarak Kılıç (2017) tarafından yapılan analizde finans dışı performans 
göstergesi olarak yönetsel performansın yönetim muhasebesi sisteminden olumlu 
etkilendiği bulgusuna varılmıştır. Mia ve Chenhall (1994)’te yönetim muhasebesi 
sisteminin kapsam boyutunun firma yönetsel performansını geliştirdiği belirtmektedir. 
Gerdin (2005)’in sonuçları da bütünleşik ve entegre bilginin firma nitel ve nicel 
performansına katkı yaptığını göstermektedir. Esası itibarı ile yönetim muhasebesinin 
kapsam boyutu odak, miktar ve süre genişliği olmak üzere üç niteliği ifade eder. 
Bouwens (2002)’e göre yönetim muhasebe bilgisi dar ve geniş kapsamlı olarak 
değerlendirilmelidir. Günlük satış raporu, müşteri birim karı gibi dar kapsamlı 
muhasebe bilgisi, işletmenin sadece tarihi ve finansal verilerini sunmakta olup dinamik 
olmayan iş süreçlerinin değerlendirmesi için yeterli gelmektedir. Nitekim Özer ve Uyar 
(2010)’da belirtildiği üzere firmalar için muhasebe bilgi sistemleri öncelikle içe dönük 
veri üretmektedir.  

Diğer yandan geniş kapsamlı yönetim muhasebesi sistemi, firmanın zamanı daha 
geniş değerlendirmesini geçmişten ziyade geleceğe dünük hareket etmesini sağlar. 
İşletme içi faaliyetlerin yanı sıra dış çevreye, rekabet durumuna ve ekonomik 
gelişmeleri dikkate alarak elde edilen muhasebe verisi daha geniş ve detaylı niteliğe 
kavuşmaktadır. Davis ve Albright (2004) bu bağlamda geniş kapsamlı yönetim 
muhasebesi bilgisi kullanan firmaların finans dışı performanslarında iyileşmelerin 
olduğunun altını çizmektedir. Daniel ve Rietsperger (1991)’de otomobil üreticilerine 
yönelik olarak gerçekleştirilen bir analizde hızlı ve vakitli sağlanmış verilerle yapılan 
firma operasyonlarının müşteri beklentilerine ve taleplerine daha doğru ve tutarlı yanıt 
verdiğini göstermektedir.  

Mohamed ve Jones (2014) entegre bilginin yönetim muhasebesinin en önemli 
kazanımlarından birisi olduğunu ve karlılığı önemli düzeyde etkilediğini belirtmektedir. 
Macinati ve Pessina (2014)’ün İtalyan sağlık kurumlarına dair araştırmasında da benzer 
sonuçlara ulaşılarak yönetim muhasebesinin kurum stratejilerini belirlemeye etki 
ettiğini bununda finansal performansı anlamlı düzeyde farklılaştırdığı değerlendirmesi 
yapılmıştır. Lachmann vd. (2013)’te ise etkin bir yönetim muhasebesi uygulamasının 
hem nitel hem de nicel firma performansını belirgin düzeyde yükselttiği 
değerlendirmesi yapılmaktadır. Henri vd. (2016)’da yönetim muhasebesinin sağladığı 
maliyet bilgisinin yönetimsel kararları etkilediği tartışılmakta ve yönetim muhasebesi 
sistemini performansa direkt etki ettiği ifade edilmektedir. Literatür değerlendirmeleri 
bağlamında, yönetim muhasebesi sisteminin alt boyutları ile firma performansının 
finansdışı ve finansal alt boyutları arasında şu alt hipotezler geliştirilmiştir. 

H1a: Yönetim muhasebesi sisteminin kapsam alt boyutu, üretim işletmelerinin 
finans dışı performansını anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir. 

H1b: Yönetim muhasebesi sisteminin vakitlilik alt faktörü, üretim işletmelerini 
finans dışı performansını anlamlı ve pozitif şekilde etkilemektedir. 
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H1c: Yönetim muhasebesi sisteminin entegrasyon boyutu, firmaların finans dışı 
performansını artırmaktadır. 

H1d: Yönetim muhasebesinin birleştiricilik (bütünlük) boyutu, üretim 
işletmelerinin finans dışı performansına olumlu ve anlamlı olarak etki eder.  

H1e: Yönetim muhasebesi sisteminin kapsam boyutu, üretim işletmelerinin 
finansal performansını olumlu etkiler. 

H1f: Yönetim muhasebesi sisteminin vakitlilik alt boyutu, üretim firmalarının 
finansal performansını pozitif biçimde etkiler. 

H1g: Entegrasyon alt faktörü, işletmelerin finans dışı performansını anlamlı 
düzeyde ve olumlu katkı yapar.  

H1h: Yönetim muhasebesinin birleştiricilik boyutu, üretim firmalarının finansal 
performansına olumlu yönde etki eder.  

Araştımanın ikinci bağımsız değişkeni olan risk yönetimi iki alt faktörden 
oluşmaktadır. İlk faktör, risk yönetimi yapısı ve organizasyonudur. Bu alt faktör, 
işletme tarafından risk yönetiminin nasıl organize edildiğini ve yapılandırıldığını, riskin 
yönetilebilmesi için hangi politika ve ilkelerin tercih edildiğini ifade eder. Yönetimin, 
risk bakışı açısı, firmanın geçmiş riskleri nasıl yönettiği, risk yönetimi ile ilgili çalışan 
personel sayısı gibi etmenler risk yönetimi yapısını oluşturur. Risk yönetiminin 
yapılandırılması, işletme politika ve prosedürlerinin standartlaştırılarak koordineli 
biçimde uygulanmasını kolaylaştırır.  

Vlaar (2006), risk yönetimi yapısının hem kontrol hem de koordinasyon 
işlevlerini içermesi nedeniyle yönetsel süreçlerin daha hızlı ve doğru icra edilmesini 
etkileyeceği belirtmektedir. Fehle ve Tsyplakov (2005)’de risk yönetiminin şeffaf ve 
standart bir biçimde uygulanması sayesinde, firmaların ürün fiyatlandırma konusunda 
yaşadıkları belirsizlikleri azaltabileceği ve bunun da vergi açısından olumlu etkilerinin 
olacağı ifade edilmektedir. Diğer bir ifade ile güçlü bir risk yönetim yapısına sahip 
olmak, işletmelerin belirsizlikten kurtularak tehlikeleri azaltmasını ve organizasyonel 
performanslarının yükselmesini sağlamaktadır. Nahm vd. (2003)’te elde edilen bulgular, 
risk yönetimi yapısının üretim işletmeleri için karar verme süreçlerine direkt etki ettiğini 
ve firmanın başarısını yönlerdiğini göstermekte ve  risk yönetim yapısının en doğru 
şekilde organize edilmesini önermektedir.  

Mu vd. (2009) risk yönetim tekniklerinin ve stratejilerinin doğru ve etkin 
kullanımının firmaların yeni ürün geliştirme başarısını ve dolayısıyla örgütsel 
performansını etkileyen bir faktör olduğunu belirtmektedir. Tekniklerin çeşitliliği hem 
iç paydaşlara ait riskin hem de dış paydaşlara ait riskin tanımlanmasında önemli etki 
yapar. Örneğin gerek iç çevreyi gerekse işletme dışı çevreyi analiz eden SWOT analizi 
gibi teknikler bu yönüyle firmanın riski minimal seviyere düşürmesine katkı yaparak 
organizasyon hedeflerine ulaşılması için sağlıklı biçimde hareket edilmesini sağlar. Risk 
yönetiminin alt boyutları ile firma performansının alt boyutları arasındaki direkt 
ilişkileri gösteren hipotezler şu şekilde geliştirilmiştir. 

H2a: Kurumsal risk yönetiminin, risk yönetim yapısı alt faktörü üretim 
işletmelerinin finans dışı performansını olumlu etkiler. 

H2b: Firma risk yönetim tekniklerinin kapsamlı ve etkin kullanımı, finans dışı 
performansı olumlu yönde ve anlamlı düzeyde etkilemektedir.  
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H2c: Risk yönetim yapısı alt faktörü, üretim firmalarında finansal performansa 
anlamlı düzeyde ve pozitif şekilde katkı yapmaktadır. 

H2d: Risk yönetim tekniklerinin kapsamlı ve etkin kullanımı, firma finansal 
performansını anlamlı ve olumlu yönde geliştirir.  

Teorik çerçeve doğrultusunda geliştirilen hipotezlere bağlı olarak bu araştırma da 
ortaya konan  yapısal araştırma modeli Şekil 1’de görülmektedir. 

 
Şekil 1. Araştırma Yapısal Modeli 

 

 

3. Yöntem, Uygulama ve Bulgular 

3.1 Araştırma Örneklemi 
Araştırma evrenini üretim yapan özel kesim sanayi firmaları oluşturmaktadır. 

Ancak ulaşılabilirlik ve bu araştırmada kullanılan araştırma bütçesinin sınırlı olması 
nedenleri ile İstanbul’da faaliyet gösteren ve minimum 20 çalışanı olan üretim 
işletmeleri örneklem olarak alınmıştır. Firmaların muhasebe departmanlarında görev 
alan yönetici ve muhasebe çalışanlarına, anket formu zarf içerisinde iletilmiştir. Anket 
formlarının katılımcılardan geri alınmasından sonra 54 firmadan elde edilen verinin 
analiz için uygun olduğu tespit edilmiştir. Katılımcı firmaların 21 tanesi, makine/metal 
ve madeni eşya sektöründen, 6 tanesi gıda ve içecek, 16’sı tekstil ve konfeksiyon 
üreticilerinden, 8 tanesi elektronik ve elektirik üreticilerinden 3 tanesi ise kimya ve ilaç 
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerdir. Çalışan sayıları itibarıyla 20-40 arası 
personeli olan firma sayısı 19, 41-60 arası personeli olan firma sayısı 22, 61-80 arası 
personeli olan firma sayısı 5, 81-100 arası personeli olan firma sayısı 4 ve son olarak 
101 ve üzerinde çalışanı olan firma sayısı 4’tür. Soru formunu yanıtlayanların görev 
itibarı ile 47’si muhasebe çalışanı olarak, 7’si ise muhasebe departman sorumlusu veya 
yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Ortalama görev tecrübesi 6,2 yıldır.  

Risk Yönetimi 
1. Risk Yönetimi Yapısı 
2. Risk Yönetimi Tekniklerinin  
Yaygın ve Etkin Kullanımı 

Yönetim Muhasebesi Sistemi 
1. Kapsam 
2. Vakitlilik 
3. Entegrasyon 
4. Birleştirme 
 

Firma Performansı 
1. Finans Dışı Performans 
2. Finansal Performans 

H2 

H1 

H3 
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3.2 Ölçme Aracı, Güvenirlik ve Geçerlilik 

Analiz dahilinde bulanan faktörlerin ve değişkenlerin ölçümlenmesinde literatür 
taraması aşamasında tespit edilen ve önceki çalışmalarda yer alarak güvenilirliği ve 
geçerliliği kanıtlanmış ölçekler kullanılmıştır. Ölçeklerde yer alan soru maddeleri beşli 
Likert ölçeği kullanılarak hazırlanmıştır. Araştırmada yönetim muhasebesi 
uygulamaları, risk yönetimi ve son olarak firma performansı olmak üzere üç temel 
değişken yer almaktadır. Yönetim muhasebe değişkenini belirlemek için Chenhall ve 
Moris (1986), Agbejula (2005), Bouwens ve Abernethy (2000), Ismail ve Isa (2011) 
tarafından kullanılan sorular birleştirilerek ölçekler Türkçe ’ye tercüme edilmiş ve 
gerekli uyarlamalar yapılarak ankette yer almıştır. Risk yönetimi faktörü ile ilişkili 
sorular Subramaniam vd. (2011)’den adapte edilmiştir. Firma performansı, Isa ve 
Keong (2008) ile Mia ve Clarke (1999) bulunan sorulara bu çalışma için ilave edilen 
soruların bileşiminden elde edilen ölçek kullanılarak ölçümlenmiştir. Firma 
performansını, katılımcılardan algılanan performans olarak değerlendirmeleri 
istenmiştir. Faktör analizi sonucunda finansal performans ve finans dışı performans 
olarak iki boyutta belirlenmiştir. Ölçme aracının yabancı menşeili araştırmalardan elde 
edilmiş olmasına binaen soru formu, örnekleme ulaştırılmadan önce çeşitli 
üniversitelerde görev alan 3 muhasebe öğretim üyesi ve özel bir üretim işletmesinin 
muhasebe departmanında görev yapan 2 muhasebe çalışanı tarafından önce incelenmiş 
ve geri dönüşlere göre düzeltmeler yapılmıştır.  

Veri elde etmede kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerinin tespitine yönelik olarak 
faktör ve güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda KMO analizi yapılmış 
ve faktör analizi modeli oluşturularak test edilmiştir. Analize bağlı olarak Tablo 1’de 
sunulan standardize faktör yükleri ve faktör yapısına ait güvenirlik (Cronbach Alpha) 
değerlerine ulaşılmıştır.  

 

 

 

Tablo 1. Faktör Analizi ve Güvenirlik Değerleri 

Faktör Faktör  
Yükü   KMO Varyans % Cronbach 

α 

Yönetim Muhasebesi Sistemleri  
  

 
a) Kapsam   0,749 69,9 0,742 
Gelecek Olayları İçermektedir 0,773    
Gelecek Olayların Olasılığını Belirtmektedir 0,767    
Ekonomik Olmayan Bilgiler Vermektedir 0,753    
Organizasyon Dışına Yönelik Bilgi Sunmaktadır 0,749    
Finans Dışı Verimliliği Göstermektedir 0,726    
Finans Dışı-Piyasalar Hakkında Bilgi Verir 0,720    
b) Vakitlilik  0,802 64,8 0,786 
Derhal Temin edilebilmektedir 0,762    
Otomatik Elde Edilebilmektedir 0,714    
Sıklıkla Kullanılabilir 0,711    
Belirli bir olayın oluşumu göstermektedir 0,630    
c) Entegrasyon  0,766 62,5 0,804 
Bütün Faaliyetler hakkında doğru bilgi verir 0,778    
Farklı departmanlara etki etmektedir. 0,777    
Maliyet ve Fiyat Bilgisi verir 0,745    
Kararlara etki eder 0,729    
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d) Birleştirme   0,743 60,9 0,844 
Farklı kısımları birleştirir 0,730    
Olayların Etkilerini birleştirir 0,704    
Olayların etkilerini göstermektedir 0,682    
Farklı departmanların etkileri birleştirmektedir 0,679    
Karar Modeli sunar 0,678    
Eğer Olursa Analizine yardım eder 0,644    

Algılanan Firma Performansı     
a) Finans Dışı Performans   0,712 70,7 0,732 
Ürünlerin Kalitesi 0,762    
Ürün Sunumu 0,681    
Personel Geliştirme Çabalarının Yeterliliği 0,718    
Kaynakların Verimli Kullanımı 0,698    
b) Finansal Performans  0,733 72,8 0,791 
Satışların Karlılığı 0,606    
Yatırımların Getirisi 0,592    
Cari oran 0,646    
Stok Devir Hızı 0,687    

Risk Yönetimi 0,768    

a) Risk Yönetimi Yapısı  
   0,775      65,4         

0,752 
İşletmenizde efektif bir risk yönetim politikası vardır.  0,649    
İşletmede risk yönetimi doğru anlaşılmıştır.  0,780    
İşletme düzenli olarak iç kontrolün etkinliğini 
değerlendirir. 0,774 

  
 

Risk yönetimi kurum kültürünün bir parçası olarak 
içselleştirilmiştir. 0,759 

  
 

Formal süreç ve işler riski raporlamaktadır.  0,755    
İç kontrol seviyesi karşılaşılan riskler için uygundur. 0,732    
İşletme riskleri risklerini önem sırasına göre 
değerlendirmek için yeterli alt yapıya sahiptir.  0,726 

  
 

Risk değişimleri değerlendirilmekte ve 
raporlanmaktadır.  0,692 

  
 

b) Risk Yönetiminin Etkin Kullanımı  
   0,768     63,1         

0,781 
Beyin Fırtınası, Senaryo, SWOT analizi etkin olarak 
uygulanır 0,720 

  
 

Görüşmeler, Anketler yapılmalıdır 0,716    
Modelleme, İstatistik Analiz kullanılmalıdır 0,635    
Risk Kayıt sistemi veya rapor hazırlama yoluyla takip 
edilmelidir 0,719 

  
 

Temel bileşenler analizi ve KMO sonuçlarına göre yönetim muhasebesi sistemi 
değişkenini teoride belirtilen çerçeveye uygun şekilde kapsam, vakitlilik, entegrasyon 
ve birleştirme olmak üzere dört alt boyutunun olduğu belirlenmiştir. Analiz sonucunda 
risk yönetimi değişkeninin ise risk yönetimi yapısı ve risk yönetimi metotlarının etkin 
kullanımı olmak üzere iki alt boyut ortaya çıkmıştır. Hair vd. (2006)’da belirtildiği 
üzere ölçüm modellerinin geçerlilik özellikleri farklı uyum indekslerince 
değerlendirilmiştir. Tablodan da anlaşılabileceği üzere araştırmada kullanılan faktörler 
uyum indislerince doğrulanmaktadır. Bir diğer ifade ile belirtilen teorik araştırma 
modeli güvenirlik ve geçerlilik değerleri açısından doğru bir modeldir ve yapısal olarak 
kullanılmaya uygundur.  

Tablo 2. Araştırma Modelinin Geçerliliği 

  Uyum  
İndeksi 

Tavsiye Edilen 
Uyum Değeri  

Yönetim 
Muhasebesi 

Risk 
Yönetimi 

 Firma 
Performansı  
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Uygulamaları 
 χ2/df < 3,00 0,150 2,008 1,791 
 GFI > 0,90 0,95 0,96 0,94 
 CFI > 0,90 0.98 0,98 0,97 
 RMSEA < 0,08  0,01   0,03 0,06 
 RMR < 0,08 0,04 0,02 0,04 
 NFI ≈ 1,00 1,012 0,950 1,116 

 

χ2/df=Ki Kare/Serbestlik Derecesi, GFI: Goodness Fit Index (İyi Uyum İndeksi), CFI: 
Comparative Fit Index (Karşılaştırmalı Uyum İndeksi), RMSEA: Root Mean Square 
Error of Approximation ( Ortalama Karekök Hatası Yaklaşımı), RMR: Root Mean 
Square Residual (Ortalama Karekök Kalan Değeri), NFI: Normed Fit Index (Normlu 
Uyum İndeksi) 

Güvenirlik ve geçerlilik değerlerinin tespit edilmesinden sonra değişkenler arası 
eşdüzlemlilik probleminin olup olmadığının belirlenmesi ve değişkenler arası doğrusal 
ilişkilerin irdelenmesi için korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
değişkenlerine ait korelasyon değerleri ve tanımlayıcı istatistikler Tablo 3’te 
bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

Tablo 3. Korelasyon Matrisi ve Tanımlayıcı İstatistikler 
  AO  SS  KAPS  VAKT  ENTG  BİRL  RSYY  RYEK  FDPR  FNPR 

  KAPS  3,644   0,090  1        

  VAKT  2,961   0,158  0,143***  1       

  ENTG  3,240   0,297  0,168***  0,129**  1      

  BİRL  3,148   0,081  0,062  0,100  0,106  1     

  RSYY  3,921  0,264  0,282**  0,149**  0,170***   0,221*  1    

  RYEK  2,230  0,088  0,243**  0,134**  0,146***   0,156***  0,214**  1   

  FDPR  3,804  0,292  0,285**  0,200*  0,199**   0,267**  0,260**  0,182***  1  

  FNPR  3,349  0,173  0,348**  0,230*  0,226**   0,300**  0,266**  0,195***  0,240**  1 

 AO: Aritmetik Ortalama, SS: Standart Sapma, KAPS: Kapsam, VAKT: Vakitlilik, ENTG: Entegrasyon, 

BİRL: Birleştirme, RSYY: Risk Yönetimi Yapısı, RYEK: Risk Yönetiminin Etkin Kullanımı, FDPR: 

Algılanan Finans Dışı Performans, FNPR: Algılanan Finansal Performans 

*p<0,01; **p<0,05; ***p<0,10 

Korelasyon matrisine göre elde edilen verilerin aralarında  düşük veya orta 
düzeyde doğrusal ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç değişkenler arasında çoklu 
doğrusal bağıntı (multicollinearity) problemimin olmadığını gösterir. Yönetim 
muhasebesi sisteminin alt boyutlarının kendi aralarındaki korelasyon değerleri orta 
düzeydedir. Kapsam boyutu ile vakitlilik boyutu arasındaki parametre (r=0,143) olarak 
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tespit edilmiştir. İşletmenin yönetim muhasebesi sisteminin kapsamı artıkça güncelliği 
de artmaktadır. Kapsam ile entegrasyon arasındaki ilişki de pozitif yönlü ve anlamlı 
olarak belirlenmiştir (r=0,168). Ancak kapsam ile birleştirme boyutu arasında anlamlı 
bir bağıntı bulunmamıştır (r=0,062). Yönetim muhasebesi sistemi ile risk yönetimi 
arasındaki ilişki incelendiğinde, kapsam ile risk yönetimi yapısı arasında pozitif yönlü 
ve orta şiddetli bir doğrusal bağıntı olduğu sonucuna varılmıştır (r=0,282). Bir diğer 
ifade ile yönetim muhasebesi sisteminin kapsamlı olması ile risk yönetimi sistemi 
arasında doğrusal bir ilişki vardır. Kapsam ile risk yönetimi metotlarının etkinliği 
arasında anlamlı bağıntı bulunmuşutr (r=0,243). Yönetim muhasebesinin vakitlilik ve 
Entegrasyon boyutları ile yönetim muhasebesi yapısı arasındaki ilişkilerde istatiksel 
olarak kabul edilebilir seviyededir (r=0,149 ve r=0,170). Vakitliik boyutu ile risk 
yönetimin etkin kullanımı arasında (r=0,146) değerinde bir etkileşim mevcuttur. 
Entegrasyon ile risk yönetiminin etkinliği değişkenlerinin  korelasyonu (r=0,156) 
düzeyindedir. Vakitliliğin finans dışı performansla ilişkisi ile birleştiriciliğin finans dışı 
performans ile ilişkisi yakın değerlerdedir. Risk yönetim yapısı ile finans dışı 
performans arasındaki ilişki (r=0,260) değerinde doğrusal ve anlamlıdır. Risk yönetimi 
ile finansal performans arasında ise (r=0,266) düzeyinde bir korelasyon görülmektedir. 
Korelasyon matrisinde elde edilen sonuçlardaki tutarlılık faktör analizi sonuçları ile 
araştırmanın hipotezlerinde öngörülen bağıntılar ile örtüşmektedir.  

3.3 Hipotez Testleri ve Bulgular 
Araştırma verileri, AMOS (Analysis of Moment Structures) programı kullanılarak 

derlenmiş ve istatistiki analiz süreçlerine tabi tutulmuştur. Veriler maksimum olasılık 
yöntemi tercih edilerek sürece dahil edilmiştir. Bu yöntem ile örneklem verileri 
mümkün olan en yüksek değerde tahmin edebilme özelliği kazanmaktadır. Öncelikle 
araştırmanın teorik modeli test edilmiş ve elde edilen parametreler doğrultusunda revize 
edilmiş değerler yeniden analize tabi tutulmuştur. Bu aşamada araştırma değişkenleri 
arasındaki direkt ve endirekt ilişkilerin gücü ortaya konmuştur. Revize edilmiş modelde 
k anlamlı bulunmayan bağıntı değerleri elimine edilerek modelin açımlama gücü daha 
yüksek bir seviye ulaştırılmıştır. Şekil 2 ve  Tablo 4 araştırmanın teorik modeline bağlı 
olarak elde edilen bulguları göstermektedir.  
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RİSK 
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Şekil 2. Araştırmanın Teorik Modeli ve Değişkenler Arası Bağıntı 

Şekil 2’ye göre, işletmelerin uyguladığı yönetim muhasebesi sistemleri firmanın 
performansını olumlu yönde ve güçlü bir düzeyde anlamlı olarak etkilemektedir 
(γ=0,438 ve p=0,000). Elde edilen gamma (γ) değeri yönetim muhasebesi sisteminin 
işletme performansına direkt olarak etki ettiğini ortaya koymaktadır. İşletmelerin 
yönetim muhasebesi uygulamalarına yönelik olarak atacakları her doğru adım, işletme 
performansının artmasına yardımcı olur. Tablo 4’e göre yönetim muhasebesi sisteminin 
firma performansı bağımlı değişkeni üzerinde meydana getirdiği etkinin varyans değeri 
(R2=0,42) değerinde bulunmuştur. Bu durum tek faktörlü bir model için yüksek etkiye 
işaret eder ve yönetim muhasebesinin firma performansı üzerinde bağımsız değişken 
etkisi özelliği taşıdığını gösterir. Yapısal eşitlik modeli kurularak gerçekleştirilen 
analizlerde parametrelerin anlamlı bulunması kadar önemli olan bir diğer kriter ise test 
edilen modelin uyum indekslerince de doğru kabul edilmesidir. Tablo 4’de yer alan 
uyum indeksleri referans değerleri açısından (Bkz. Tablo 2) kabul edilebilir değerdedir. 
Dolayısıyla Hipotez 1’de  belirtilen “Yönetim muhasebesi sistemi, firma performansını 
pozitif yönde ve anlamlı düzeyde  etkilemektedir” tezi kabul edilmektedir. Şekil 1 ve 
Tablo 4 yer alan bulgular ışığında risk yönetiminin firma performansı üzerinde pozitif 
yönlü ve anlamlı olarak kabul edilecek bir değerde etki ettiği tespit edilmiştir (γ=0,318 
ve p=0,000).  Bulgular, risk yönetimi uygulamalarının, finansal ve finansal olmayan 
performansı pozitif değerde etkilemekte ve performansa olumlu katkı yaptığını 
göstermektedir. Risk yönetiminin firma performansına olan etkisine dair varyans değeri 
(R2=0,34) olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca risk yönetimi firma performansı bağıntısı 
incelendiğinde uyum indekslerinin de referans değerlere göre anlamlı olduğu ve 
modelin doğru olduğu teyit edilmektedir. Bu bağlamda Hipotez 2 kabul edilmiştir. 
Araştırma tasarımı açısından ele alındığında yönetim muhasebesi sisteminin firma 
performansı üzerindeki etkisinin, risk yönetiminin firma performansı üzerindeki etkisine 
oranla daha yüksek olduğu hem gamma katsayılarından hem varyans değerlerinden 
anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Hipotez 3’te bağımsız değişkenler olan yönetim 
muhasebesi sisteminin ve risk yönetiminin bağımlı değişkene olan ortak etkisinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Tablo 4’te ve Şekil 2’de belirtildiği üzere (Yönetim 
Muhasebesi Sistemi x Risk Yönetimi) → (Firma Performansı) bağıntısı istatistiksel 
olarak anlamlı ve pozitif yönlü olarak bulunmuştur (γ=0,529 ve p=0,000). Birlikte 
etkinin firma performansına meydana getirdiği varyans ise (R2=0,57)’dir. Modelin 
uyum indislerince de onanmasına istinaden Hipotez 3 kabul edilmiştir.  

Araştırma modelinin yapısal eşitlik modeli yöntemi ile test edilmesinin ardından 
bağımsız değişkenleri oluşturan alt faktörlerin (alt boyutların), bağımlı değişkenin alt 
boyutlarına olan direkt etkilerinin incelenmesi ve alt hipotezlerin testi yapılmıştır. Tablo 
5’te yer alan bulgulara göre, yönetim muhasebesinin kapsam boyutu firmaların finans 
dışı performansını anlamlı bir biçimde etkilemektedir (p=0,027).  Bu sonuca göre 
Hipotez 1a kabul edilmektedir. Yönetim muhasebesi sistemlerinin vakitlilik boyutu ile 
finans dışı performansı ele alan Hipotez 1b ret edilmiştir (p=0,105).  Entegrasyon 
boyutunun finans dışı performansa etkisi ise anlamlı olduğundan Hipotez 1c 
doğrulanmıştır (p=0,043). 

Tablo 4. Araştırma Modelinin Testi ve Değişkenler Arası Etkiler 
 

                                     Yol (Path) 

Direkt 

Etki  

 γ 

Birlikt

e Etki 

γ 

Varya

ns % 

p χ2/df RMSE

A 

RMR CFI GFI 

 

NFI 



 
M. Uyar 10/3 (2018) 144-172 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 158	  

Yönetim Muhasebesi Sistemleri → 

Firma Performansı 
0,438 - 42 0,000* 2,07 0,02 0,03 0,92 0,95 1,046 

Risk Yönetimi → Firma Performansı 0,318 - 34 0,000* 2,24 0,03 0,03 0,91 0,94 1,130 

Yönetim Muhasebesi x Risk 

Yönetimi → Firma Performansı 
- 0,529 57 0,000* 1,91 0,01 0,02 0,94 0,96 0,997 

χ2/df=Ki Kare/Serbestlik Derecesi, GFI: Goodness Fit Index (İyi Uyum İndeksi), CFI: Comparative Fit Index (Karşılaştırmalı 

Uyum İndeksi), RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation ( Ortalama Karekök Hatası Yaklaşımı), RMR: Root Mean 

Square Residual (Ortalama Karekök Kalan Değeri), NFI: Normed Fit Index (Normlu Uyum İndeksi) 

*p<0,01;**p<0,05;  ***p<0,10 

birleştirme boyutunun finans dışı performans üzerindeki etkisi de anlamlı ve kabul 

edilebilir olduğundan Hipotez 1d doğrudur (p=0,083). 

Tablo 5. Alt Faktörler Arası Bağıntılar 

Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişken 

Standart 

Katsayı 

p Hipotez  Hipotez 

Sonucu 

KAPS FDPR 0,118** 0,027 H1a Kabul 

VAKT FDPR 0,037 0,105 H1b Ret 

ENTG FDPR 0,111** 0,043 H1c Kabul 

BİRL FDPR 0,073*** 0,083 H1d Kabul 

KAPS FNPR 0,092*** 0,064 H1e Kabul 

VAKT FNPR 0,084*** 0,069 H1f Kabul 

ENTG FNPR 0,026 0,162 H1g Ret 

BİRL FNPR 0,067*** 0,099 H1h Kabul 

RSYY FDPR 0,110** 0,030 H2a Kabul 

RYEK FDPR 0,126* 0,008 H2b Kabul 

RSYY FNPR 0,088*** 0,094 H2c Kabul 

RYEK FNPR 0,093*** 0,081 H2d Kabul 

KAPS: Kapsam, VAKT: Vakitlilik, ENTG: Entegrasyon, BİRL: Birleştirme, 

RSYY: Risk Yönetimi Yapısı, RYEK: Risk Yönetiminin Etkin Kullanımı, FDPR: 

Algılanan Finans Dışı Performans, FNPR: Algılanan Finansal Performans 

*p<0,01;**p<0,05;  ***p<0,10 
Yönetim muhasebesi sisteminin kapsayıcılık özelliğinin finansal performansa 

etkisi pozitif yönlü ve anlamlı bulunduğundan Hipotez 1e onanmaktadır (p=0,064). 
Firmanın finansal performansı işletmede kullanılan yönetim muhasebesi 
uygulamalarının etki alanı artıkça yükselme göstermektedir. Vakitlilik boyutunun 
finansal başarıya etkisi anlamlıdır (p=0,069). Dolayısıyla firma yönetim muhasebesi 
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sistemi işlemelerin ve operasyonların vakitli olarak yapılmasını sağlamakta, bu değişim 
finansal getiriyi artırmaktadır ve Hipotez 1f kabul edilir. Entegrasyon boyutunun 
finansal performansa etkisi ise anlamlı bulunmamıştır ve Hipotez 1g ret edilmiştir 
(p=0,162). Kurumsal risk yönetiminin faktörünün risk yönetimi yapısı alt faktörü ile 
firma performansının finans dışı performans boyutu arasındaki bağıntı irdelendiğinde 
risk Hipotez 2a’nın onandığı görülmektedir (p=0,030). Dolayısıyla şirketin risk yönetim 
yapısı finans dışı nitel bileşenleri ve performansı etkilemekte ve artırmaktadır. İşletme 
tarafından kullanılan risk yönetimi metotlarının etkin kullanımı da risk yönetim yapısı 
alt faktörüne benzer olarak firmanın finans dışı performansını anlamlı ve pozitif yönde 
etkilemekte ve güçlendirmektedir. Bu nedenle Hipotez 2b doğrulanmıştır (p=0,008). 
Risk yönetimi yapısı alt boyutunun finans dışı gözlenen değişkenine etkisi de anlamlı 
bulunmuştur (p=0,094). Hipotez 2c kabul edilmekle beraber yönetim yapısının finansal 
performansa etkisi finans dışı performansa etkisine kıyasla daha düşüktür. Bu bulguya 
göre finansal durumun gelişmesinde risk yönetimi uygulamalarının dışında başka 
etmenlerin de rol oynadığı anlaşılmaktadır. Hipotez 2d ise risk yönetimi metotlarının 
finansal performansa tesirini tespit etmeyi hedeflemektedir. Buna göre firmalar 
tarafından tercih edilen risk yönetimi tekniklerinin etkin kullanımı firmanın finansal 
faaliyetlerine olumlu etki etmekte ve performansa katkı yapmaktadır (p=0,081). 
Bununla birlikte risk yönetimin alt boyutları itibarıyla firmanın daha çok finans dışı 
performansını etkilediği görülmektedir. Tablo 5’teki bulgulara göre bazı hipotezler ret 
edilmiştir. Yapısal eşitlik modellerinin bir niteliği olarak test modellerinin revize 
edilerek tekrar ölçümlemesi gerekir. Bu bağlamda zayıf test parametreleri modelden 
çıkarılarak modelin tekrar teste tabi tutulması doğru olmaktadır. Böylece teorik modelin 
doğruluğu ve açıklama gücünde artış mümkün olacaktır. Revize edilmiş yapısal eşitlik 
modeli ve buna dair detaylı bulgular Şekil 3 ve Tablo 6’da bulunmaktadır.  

 
Şekil 3. Revize Edilmiş Yapısal Model 

Şekil 3’te yer alan istatistiki değerlere göre, firma yönetim muhasebesi sistemi 
firmanın algılanan başarısını olumlu ve anlamlı düzeyde etkilemektedir (γ=0,463 ve 
p=0,000). Elde edilen gamma değerindeki değişim bir önceki analizde ortaya çıkan 
sonuç olan (γ=0,438 ve p=0,000)’ye göre Δγ=0,025 olmuştur. Bu değişim, revize 
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edilmiş modelin yapısal olarak daha anlamlı ve yüksek etki derecesine ulaştığını teyit 
etmektedir. Dolayısıyla Hipotez 1’de belirtilen yapısal ilişki istatistiksel olarak 
doğrulanmıştır. Tablo 6’da belirtildiği üzere varyans değerinde meydana gelen değişim 
ΔR2=%2 olmuştur. Diğer bir ifade ile modelin revize edilmesiyle birlikte yapısal 
modelin bilimsel anlamlılığı artmıştır ve bağımsız değişkenin bağımlı değişken 
üzerindeki etkisi yükselmiştir. Hipotez 2’de ifade edilen bağıntıya ait istatistiki değer, 
modelin revize edilmesiyle daha yüksek bir anlamlılığa ulaşmıştır. Bir önceki aşamada 
yapılan analize göre gamma değeri ve anlamlılık γ=0,336 ve p=0,000 olarak tespit 
edilmiştir.  İkinci aşama test sonuçlarında elde edilen bulgular gamma değerinde 
meydana gelen farkın Δγ=0,018 olduğunu göstermektedir. Zayıf parametrelerin elimine 
edilmesi ile birlikte modelin açımlama gücü ve anlamlılık seviyesi artmıştır. Bu 
bağlamda Hipotez 2 yapısal model sonuçlarına göre kabul edilmiştir. Kurumsal risk 
yönetim algılanan işletme performansını olumlu ve anlamlı değerlerde etkilemektedir. 
Varyans düzeyinde ise ΔR2=%1 ölçeğinde olumlu yönde bir değişim vardır. Bağımsız 
değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki ortak etkilerinin değerlendirildiği Hipotez 3, 
revize edilen model sonuçlarına göre anlamlı bulunmuştur (γ=0,557 ve p=0,000). 
Revize edilmiş model katsayında belirlenen değişim bir önceki aşamaya nazaran 
Δγ=0,028 değerinde artış göstermiştir. Bu adımda tespit edilen varyans değişimi ise 
ΔR2=%2 olarak ölçülmüştür. Hipotez 3, risk yönetimi ve yönetim muhasebesinin firma 
performansını birlikte olumlu etkileyen faktörler olduğunu kanıtlamaktadır. Revize 
edilmiş modelin uyum indeksleri teorik modelin doğruluğunu teyit etmektedir. Bir 
araştırma modelinin doğru  değişkenlerden oluşup oluşmadığını  ve modelin teorik 
olarak doğru tasarlanıp tasarlanmadığını gösteren GFI (Goodness Fit Index), Tablo 6’da 
yer alan değerlere göre araştırma modelinin yapısal olarak iyi uyuma sahip olduğunu 
göstermektedir (GFI=0,96). Ayrıca bir modelin standardize edilmiş parametreleri 
bağlamında normale yakınsaklığını ölçen NFI değeri de araştırma modelinin iyi uyuma 
sahip olduğunu doğrulamaktadır (NFI=0,991).  

Yapısal modelin, zayıf değerler elimine edilerek tekrar test edilmesiyle ortaya 
çıkan ve alt faktörler arası bağıntıları gösteren istatistiki bulgular Tablo 7’de yer 
almaktadır. Kapsam boyutunun finans dışı performansa olan etkisi revize edilmiş model 
sonuçlarına göre de anlamlı olarak tespit edilmiş ve H1a kabul edilmiştir (p=0,007). 
Araştırma, yönetim muhasebesi sisteminin işletme içerisindeki kapsayıcılığı artıkça 
finans dışı performansın olumlu biçimde değiştiğini ortaya koymaktadır. Entegrasyon 
boyutu da finans dışı performansı anlamlı olarak değiştirmektedir (p=0,039). 
Birleştirme alt boyutu ile finans dışı performans ilişkisi doğrulanmaktadır (p=0,071). 
Kapsam alt faktörü finansal performansa olumlu katkı yapmaktadır (p=0,050). Ancak 
yönetim muhasebesi sisteminin kapsam boyutu, daha çok finansal performans alt 
faktörünü etkilemektedir. Yönetim muhasebesinin entegrasyon alt boyutu da finans dışı 
performansa olumlu katkı sağlamaktadır (p=0,055). Yönetim muhasebesinin birleştirme 
alt faktörü finans performansına olumlu olarak değiştiren ve güçlendiren bir özellik 
taşımaktadır (p=0,092). Risk yönetimi yapısı ve risk yönetimi yöntemlerinin etkin 
kullanımı alt faktörleri finans dışı performansı artırmaktadır (p=0,026 ve p=0,004). Risk 
yönetimi faktörünün alt boyutlarının firma finansal performansına etkilerine göre düşük 
olmakla birlikte anlamlı olarak tespit edilmiştir (p=0,082 ve p=0,076). 

 

 

 

 



 
M. Uyar 10/3 (2018) 144-172 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 161	  

Tablo 6. Revize Edilmiş Test Sonuçları 

Yol (Path) 

Direkt 
Etki  
 γ 

Birlikte 
Etki 
γ %R2 ΔR2 p χ2/df RMSEA RMR CFI 

 
GFI NFI 

Yönetim 
Muhasebesi 
Sistemleri 
→ Firma 
Performansı 

0,463 - 44 2 0,000 2,00 0,02 0,02 0,93 0,96 1,037 

Risk 
Yönetimi 
→ Firma 
Performansı 

0,336 - 35 1 0,000 2,19 0,02 0,02 0,93 0,95 1,094 

Yönetim 
Muhasebesi 
x Risk 
Yönetimi 
→ Firma 
Performansı 

- 0,557 59 2 0,000 1,73 0,01 0,01 0,95 0,98 0,991 

χ2/df=Ki Kare/Serbestlik Derecesi, GFI: Goodness Fit Index (İyi Uyum İndeksi), CFI: Comparative Fit 
Index (Karşılaştırmalı Uyum İndeksi), RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation ( Ortalama 
Karekök Hatası Yaklaşımı), RMR: Root Mean Square Residual (Ortalama Karekök Kalan Değeri), NFI: 
Normed Fit Index (Normlu Uyum İndeksi) 
*p<0,01;**p<0,05;  ***p<0,10 

Tablo 7. Revize Edilmiş Değerlere Göre Alt Faktörler Arası Bağıntılar 

Bağımsız 
Değişken 

Bağımlı 
Değişken 

Standart Katsayı p Hipotez  Hipotez 
Sonucu 

KAPS FDPR 0,121* 0,007 H1a Kabul 
VAKT FDPR Çıkarıldı Çıkarıldı H1b Çıkarıldı 
ENTG FDPR 0,130** 0,039 H1c Kabul 
BİRL FDPR 0,081*** 0,071 H1d Kabul 
KAPS FNPR 0,106** 0,050 H1e Kabul 
VAKT FNPR 0,089*** 0,055 H1f Kabul 
ENTG FNPR Çıkarıldı Çıkarıldı H1g Çıkarıldı 
BİRL FNPR 0,081*** 0,092 H1h Kabul 
RSYY FDPR 0,118** 0,026 H2a Kabul 
RYEK FDPR 0,126* 0,004 H2b Kabul 
RSYY FNPR 0,094*** 0,082 H2c Kabul 
RYEK FNPR 0,099*** 0,076 H2d Kabul 
KAPS: Kapsam, VAKT: Vakitlilik, ENTG: Entegrasyon, BİRL: Birleştirme, RSYY: 
Risk Yönetimi Yapısı, RYEK: Risk Yönetiminin Etkin Kullanımı, FDPR: Algılanan 
Finans Dışı Performans, FNPR: Algılanan Finansal Performans 

Tablo 7’de bulunan revize edilmiş test skorları, firma finans dışı performans 
üzerinde etkisi en yüksek olan yönetim muhasebesi alt boyutunun entegrasyon 
olduğunu göstermektedir. Finansal performansa ise en çok kapsam boyutunun etki ettiği 
standardize edilmiş katsayılardan görülmektedir. Firma performansının finans dışı 
boyutu en risk yönetimin en çok kullanılan tekniklerin etkinlik boyutunda 
etkilenmektedir. Finans performansı ise alt boyutlardan birbirine yakın değerlerde 
etkilenmektedir. Ancak görece finans performansı, finans dışı performansa göre daha 
düşük seviyelerde risk yönetimi uygulamalarından etkilenmektedir. Araştırmanın ana 
hedef olmamakla birlikte, çalışmanın bilimsel perspektifine katkı yapmak amacıyla 



 
M. Uyar 10/3 (2018) 144-172 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 162	  

modelde risk yönetimi değişkenin ara değişken (mediator variable effect) etkisi de 
incelenmiştir. Ara değişken etkisini gösteren değerler  Tablo 8’de yer almaktadır. 

Tablo 8. Risk Yönetimine Ait Ara Değişken Etkisi Sonuçları 

Test Z-Değeri Std. Hata Değeri p 

Sobel Testi 3,382 0,0242 0,006 

Aroian Testi 3,375 0,0388 0,007 

Goodman Testi 3,398 0,0135 0,001 

Risk yönetimi, yönetim muhasebesinin firma performansına etkisini bir ara 
değişken olarak etkilemektedir. Sobel testi sonucu, risk yönetiminin ileri araştırmalarda 
yüksek güvenilirlik ve anlamlılık seviyesinde ara değişken şeklinde bulunması 
gerektiğini gösterir (Std Hata=0,0242 ve p=0,006). Sobel testi sonuçları ile örtüşür 
şekilde hem Aroian testi sonuçları (Std. Hata=0,0388 ve p=0,007) hem de Goodman 
testi sonuçları (Std. Hata=0,0135 ve p=0,001), risk yönetiminin yönetim muhasebesi ile 
firma performansı arasında kullanılabilecek ara değişken etkisine haiz bir faktör olduğu 
görüşünü anlamlı yapmaktadır. İstatistiki analiz süreçlerinin sonuncusu olarak kurumsal 
niteliklere göre faktör değerleri arasında anlamlı bir farklılaşmanın var olup olmadığının 
belirlenmesi için ANOVA analizi yapılmıştır. 

Tablo 8’de bulunan verilere göre yönetim muhasebesi sistemi değişkenine dair 
ortalama değerler açısından sektör parametreleri arasında anlamlı bir farklılık tespit 
edilememiştir (F-Değeri=5,428 ve p=0,207). Firmaların bulunduğu sektör değişse bile 
yönetim muhasebesi sisteminin firma için taşıdığı değer ve önem değişmemektedir. 
Elde edilen bulguya göre yönetim muhasebesi sistemi bütün sektörler için benzer etkiye 
sahiptir. Risk yönetimi faktörü açısından ise sektör ortalamaları arasında istatistiki 
olarak anlamlı bir fark görünmektedir (F-Değeri=10,834 ve p=0,087). Her sektörün 
kendi iç özelliklerine bağlı olarak risk yönetimine dair değerlendirmesinde farklılık 
bulunmaktadır. Risk yönetimine dair en yüksek ortalama tekstil/konfeksiyon sektörüne 
ait iken en düşük ortalama gıda/içecek üreticilerinde bulgulanmıştır. Algılanan firma 
performansı faktörü ile ilgili ortalama  değerler sektöre göre anlamlı olarak 
farklılaşmaktadır (F-Değeri=12,053 ve p=0,065). Kurumların bulunduğu sektöre göre 
firma performansına dair ortalamaları değişim gösterdiği anlaşılmaktadır. İşletmelerin 
çalışan sayıları bakımından ortalamaları arasında kategorik bir farklılığın bulunup 
bulunmadığına dair inceleme sonucuna göre yönetim muhasebesi sistemi çalışan 
sayısından etkilenmektedir (F-Değeri=17,662 ve p=0,039). Risk yönetimi değişkeni de 
firmaların çalışan sayısı değiştikçe farklılaşmaktadır. Görece fazla çalışana sahip 
firmaların aritmetik ortalama değerleri daha yüksek olarak tespit edilmiştir (F-
Değeri=14,137 ve p=0,048). Firma performansı faktörüne ortalamaların da çalışan 
sayısına bağlı olarak anlamlı biçimde farklılaştığı sonucuna varılmıştır (F-
Değeri=12,236 ve p=0,060). Diğer bir anlatımla çalışan sayısı değiştikçe algılanan firma 
performansı değişmektedir.  
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Tablo 9. Kurumsal Özelliklere Dair ANOVA Analizi 
Firmaların Faaliyet Gösterdiği Sektöre ANOVA 
 Elektronik-

Elektrik 
Kimya-
İlaç 

Tekstil-  
Konfeksiyon 

Gıda-     
İçecek 

Makine
/Metal-
Madeni 
Eşya 

F-Değeri p  

Aritmetik Ortalama 
Yönetim 
Muhasebesi 
Sistemi 

3,593 3,440 3,716 3,488 3,387 5,428 0,207 

Risk Yönetimi 3,528 3,604 3,825 3,331 3,552 10,834 0,087*** 
Firma 
Performansı  

3,609 3,405 3,830 3,619 3,420 12,053 0,065*** 

Firmaların Çalışan Sayısına Göre ANOVA 
 20-40 

Çalışan 
41-60 
Çalışan 

61-80 
Çalışan 

81-100 
Çalışan 

101 ve 
Üzeri 
Çalışan 

F-Değeri p  

Aritmetik Ortalama 

Yönetim 
Muhasebesi 
Sistemi 

3,392 3,401 3,647 3,870 3,948 17,662 0,039** 

Risk Yönetimi 3,730 3,471 3,482 3,016 3,729 14,137 0,048** 
Firma 
Performansı  

3,285 3,629 3,569 3,301 3,711 12,236 0,060*** 

*p<0,01; **p<0,05; ***p<0,10 

Tartışma ve Sonuç 
Bu araştırmada yönetim muhasebesi ve risk yönetiminin firma performansı 

üzerindeki direkt ve ortak etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yönetim muhasebesi 
işletme faaliyetlerinin doğru ve verimli biçimde planlanmasını ve kontrol edilmesini 
mümkün kılan ve özellikle finansal faaliyetlerin hedeflenen değerlere ulaşması için 
kaçınılmaz olan bir sistemi tanımlar. Risk yönetimi ise işletmenin sistematik ve 
sistematik olmayan risklere karşı varlıklarını ve portföyünü koruyabilmesi için 
yapabileceği çalışmaları gösterir. Sermayenin sınırlı olduğu düşünüldüğünde karlılığın 
ve verimliliğin bir işletme için hayati göstergeler olduğu açıkta anlaşılmaktadır. 
Yönetim muhasebesi nitel ve nicel performansı detaylı analizler sonucunda ortaya çıkan 
bilgiler doğrultusunda etkilemekte ve yöneticilerin karar verme süreçlerini 
şekillendirmektedir. Risk yönetimi ise firmanın riske maruz varlıklarına ve değerlerine 
dair risk unsurlarının tanımlama, izleme ve ortadan kaldırma işlevlerini ifa etmektedir. 
İstanbul’da değişik sektörlerde faaliyet gösteren üretim işletmelerinden elde edilen 
verilere dayalı yapılan bu çalışmada şu sonuçlar elde edilmiştir.  

Yönetim muhasebesi sistemi içerdiği değerli yöntem ve uygulamalar aracılığıyla 
firmanın hem finansal hem de finansal olmayan performansını anlamlı düzeyde pozitif 
doğrultuda etkilemektedir. Standardize edilmiş ilişki katsayılarına göre bu etkinin 
şiddeti 0,463 değerinde gerçekleşmektedir. Buna bağlı olarak yönetim muhasebesi 
sisteminin etkinliğinde ve gelişiminde meydana gelecek iyileşme işletmenin 
performansını yaklaşık olarak %40’lık toplam  bir etki yapacaktır. Araştırmanın elde 
ettiği  bu sonuç ile Pavlatos ve Kostakis (2015), Gerdin (2005) ve Frezatti vd. (2011)’in 
ortaya koyduğu sonuçlar birbirini teyit etmektedir. Bu etkinin direkt gözlenmesi teknik 
olarak çok kapsamlı bir incelemeyi ve uzun vadeli bir değerlendirmeyi gerekmektedir. 
Ancak yönetim muhasebesi sisteminin işletmenin bütün birimleri ile entegre biçimde 
çalıştığı dikkate alıntığında toplam etkinin %40’lar civarında olması pratikte de 
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mümkün olmaktadır. Yöneticiler ve muhasebe uygulamacıları, bu yönüyle yönetim 
muhasebesi sisteminin firma içindeki kapsayıcılığını artırmalıdır. Yönetim muhasebesi 
uygulaması sadece muhasebe departmanının bir faaliyeti olarak görülmemelidir. Finans, 
araştırma geliştirme, insan kaynakları departmanlarıda yönetim muhasebesinin nitel ve 
nicel uygulamalarının kapsama alanında bulunmalıdır. Alt hipotezlerde araştırılan 
bağıntılar da göstermektedir ki yönetim muhasebesinin alt boyutları ile firmanın 
finansal ve finans dışı performansı arasında önemli ve anlamlı ilişkiler mevcuttur. Bu 
bağlamda yönetim muhasebesi sistemi tarafından işletmeye sağlanan bilgilerin 
kapsayıcı ve vakitli olması firmanın doğru stratejik hamleleri ve kararları 
gerçekleştirmesine olanak vermektedir. Hipotez testi sonuçlarında ortaya konan diğer 
bir bulguya göre de yönetim muhasebesi sisteminin firmanın ilgili departmanları ile 
entegrasyonu artıkça, katkı derecesi artmakta ve finans dışı başarıyı yükseltmektedir.  

Risk yönetimi, işletmelerin finansal ve nitel bileşenlerine dair tehdit algılarını 
tanılayan ve problemlerin çözümü için gereken önlemlerin alınmasını sağlayan bir 
yönetim kontrol aracıdır. Bu araştırmada elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, risk 
yönetimi uygulamalarının organizasyonel yapısı belirgin hale geldikçe işletmelerin 
performansına yaptığı katkı artmaktadır. Yapısal eşitlik modeli kullanılarak 
gerçekleştirilen ampirik değerlendirmede risk yönetiminin firma performansı üzerindeki 
olası bütün etkilerine ait gamma katsayısı 0,336 olarak tespit edilmiştir. Bu değer risk 
yönetiminin finansal ve finans dışı organizasyon performansı üzerinde yadsınanamaz 
veya göz ardı edilemeyecek bir tesirinin olduğunu kanıtlamaktadır. Ortaya çıkan bu 
bulgu, yöneticilerin risk yönetiminin hem yönetsel başarı hem de kurumsal 
sürdürülebilirlik açısından değerli olduğunu anlamaları gerektiğini göstermektedir. 
Diğer bir ifade ile risk yönetimi uygulamalarına gerekli önemi veren bir işletmenin 
performansı ile gerekli önemi vermeyen bir firmanın performansı arasında kayda değer 
bir fark olacaktır. Risk yönetiminin hem yapısı hem de kullandığı tekniklerin etkinliği 
firma kaynaklarını disipline etmekte ve gereksiz giderlerden, yanlış yatırımlardan uzak 
durmasını sağlamaktadır. Özellikle üretim işletmeleri kur riski, faiz riski gibi sistemsel 
risklere karşı önceden önlem almalıdır. Bu bağlamda risk yönetimi kur ve faiz riskinin 
işletme için oluşturabileceği negatif ve pozitif sonuçları tanımlayarak firmanın zarar 
görme olasılığını azaltmaktadır. Dolayısıyla risk yönetimi kullandığı tekniklerin 
yaygınlığı ve etkinliği vasıtasıyla firmanın hedeflerini gerçekleştirmesinin önünü 
açmaktadır.  

Yönetim muhasebesi ve risk yönetimi özü itibarı ile işletmenin birer alt sistemi ve 
bileşenidir. İşletmelerin açık sistemler olmasına istinaden düzgün ve etkili çalışan alt 
sistemler üst sisteminde başarısını etkileyecektir. Nitekim yapısal eşitlik modelinde 
revize edilmiş sonuçlara göre yönetim muhasebesi sistemi ve risk yönetimi faktörlerinin 
firma performansı üzerindeki ortak etkisine dair gamma katsayısı 0,557 düzeyinde 
gerçekleştmiştir. Varyans değerinde ise tekil etkilere göre çoklu etkinin daha yüksek bir 
düzeye ulaştığı sonucuna varılmıştır. Teorik olarak elde edilen bu sonucun iş 
hayatındaki karşılığı şu anlama gelmektedir; eğer bir işletme risk yönetimi sistemi ile 
yönetim muhasebesi sistemini etkin olarak birlikte kullanabilirse, işletmenin hem 
ekonomik başarısı artacak hem de firmanın finans dışı göstergelerinde önemli düzeyde 
iyileşme olacaktır. Bu nedenle işletmelerin etkin çalışan yönetim muhasebesi sistemine 
ve risk yönetim sistemine ihtiyacı vardır. Bunlardan birisinin eksikliği işletmenin 
rasyonel ve verimli operasyonlar gerçekleştirme olasılığını azaltacaktır. 

Üretim firmalarının bulunduğu sektöre ve çalışan sayılarına göre, araştırma 
değişkenlerine dair düşüncelerinde farklılık olup olmadığını belirlemek için ANOVA 
analizi yapılmıştır. Firmaların yönetim muhasebesi sistemine dair ortalamaları açısından 
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sektörlere göre anlamlı bir fark mevcut değildir. Ancak, risk yönetimi ve firma 
performansına dair algılar yönünden sektörlere göre farklılık söz konusu olmaktadır. 
Diğer bir ifade ile yönetim muhasebesi sistemi üretimin bütün sektörlerinde benzer 
etkiler yaparken, risk yönetiminin yaptığı etki sektörden sektöre değişim 
göstermektedir. Çalışan sayıları açısından ortalamalar arası farklılık olup olmadığı 
incelendiğinde yönetim muhasebesi, risk yönetimi ve de firma performansı 
değişkenlerinde anlamlı bir fark gözlenmektedir. Firmaların çalışan sayısı değiştikçe 
değişkenlerin birbirileri üzerindeki etkisi farklılaşmaktadır. Bu bulgu aslında bir takım 
işletmelerin risk yönetimi ve yönetim muhasebesini özümseyerek faaliyet gösterirken, 
diğer bir kısım üretim işletmesinin yeterince bu sistemlerden yararlanmadığını 
göstermektedir. 

Çalışmanın ana hedefi olmamakla birlikte risk yönetimi değişkeninin ara değişken 
olması durumunda anlamlı bir bağlantının mevcudiyeti ortaya çıkmıştır. Sobel, Aroian 
ve Goodman testlerinin her üçünde de risk yönetimin anlamlı olarak ara değişken 
etkisine sahip olduğu bulunmuştur. Bu sonuç, bir üretim işletmesinin risk yönetimi 
sistemini kullanmaya başlaması halinde yönetim muhasebesi sisteminin de etkinliğinin 
artacağını ve firma performansının yükseleceğini göstermektedir. Dolayısıyla risk 
yönetimi sistemini oluşturmamış firmaların vakit kaybetmeksizin, bu yönde bir 
organizasyona gitmeleri firmanın başarısını olumlu olarak etkileyecektir. 

Çalışmada elde edilen bulgular ışığında yöneticilere, uygulamacılara, paydaşlara 
ve araştırmacılara dönük olarak yapılan öneriler şunlardır: 

Yönetim muhasebesi, zaman zaman firmalar tarafından yeterince dikkate 
alınmamakta ve göz ardı edilmektedir. Bu durum firmanın performansında ciddi 
düzeylerde eksiklik olduğunu gösterir. Bu nedenle yöneticiler, firmalarının bütün 
faaliyetleri ile entegre bir yönetim muhasebesi sistemi oluşturmalıdır. 

Risk yönetimi, maliyetli ve karmaşık bir süreçtir. Ancak nitel ve nicel performans 
üzerinde anlamlı ve etkili sonuçlar meydana getirmektedir. Maliyet baskısı ile risk 
yönetimini uygulamaktan kaçınılmamalıdır. Dinamik ve belirsiz küresel iş ortamında, 
riskin her an analiz ve yönetimi firma için değerli katkılar sağlayacaktır. Yöneticiler ve 
uygulamacılar firmalarının risk yönetim yapılarını ve tekniklerini gözden geçirmeli ve 
güncelleyerek işlerlik kazandırmalıdır.  

Risk yönetimi ve yönetim muhasebesinin kurum performansı üzerindeki ortak 
etkisi oldukça yüksektir. Bu nedenle birisinden birisinin olmaması işletme için bir 
dezavantajdır. Yöneticiler bu nedenle her iki sistemin de kurum içinde var olmasını 
sağlamalıdır. 

Paydaşlar ve yatırımcılar, yatırm veya benzeri ekonomik kararlar vermeden önce 
ilgilendikleri işletmenin risk yönetim yapısını ve yönetim muhasebesi sistemin varlığını 
teyit ettirmelidir.  

Bu araştırmada maliyet ve erişebilirlik imkanlarının kısıtlılığı nedeniyle örneklem 
çapı oldukça sınırlıdır. Daha kapsayıcı ve anlamlı sonuçların bulunması için 
araştırmacılar, gelecek çalışmalarda daha büyük örneklemlerle ve/veya üretim dışı 
sektörlere dair çalışmalar gerçekleştirebilir.  

Araştırmanın devamı niteliğinde, yönetim muhasebesi sisteminin ve risk 
yönetiminin bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerdeki etkisi araştırılarak üretim 
kesimi ile karşılaştırması yapılabilir. 
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Extensive Summary 

1. Introduction 
The contraction in balance sheet items, increases in production costs, reductions 

in profit margins and increases in operating risk indicate that manufacturing companies 
need a more robust management accounting system and  corporate risk management 
practices. The critical information provided by the management accounting strengthens 
the risk management structure of the business and facilitates the decision making 
processes of the managers and contributes to the organizational performance. The 
function that the management accountant has today is affecting many economies and 
activities, from keeping accounting records to investing, to setting up a strategy, to 
merging companies. The management accounting system contributes to the 
development of the right actions and strategies of the company by preparing the 
accounting data needed by the operator. As emphasized by Chenhall (2003) and Ismail 
and Isa (2011), a well-designed and efficient management accounting system helps 
managers improve their firm performance by making accurate and rational decisions. 
Protecting firm assets under uncertainty conditions is possible through proper design of 
the risk management system and effective use in business operations. Risk management 
affects the ability of the firm to accurately identify and mitigate the threats it faces, 
thereby protecting the firm's portfolio and improving corporate performance. 

High technological change causes firms to be exposed to uncertainty and risk 
exposure increases. In this context, management accounting and risk management are 
the control and decision support mechanisms for the protection of business assets. 
While the management accounting system provides information by means of special 
applications that are included in the rational form of business decisions, risk 
management contributes to the improvement of firm performance by protecting firm 
values and assets. In this context, the management accounting system and corporate risk 
management create value by providing effective use of resources and help improve firm 
performance. In this context, an analysis of the impacts of management accounting 
system and risk management on firm performance is of great value for both 
manufacturers and researchers. 

The objective of this study is to present a perspective to managers, production 
planners and researchers with an accounting perspective, by examining the management 
accounting system and the implications of risk management practices on firm 
performance directly and jointly. The study makes an important contribution to the 
review of production-oriented firms, which are the predecessors of economic 
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development and development, and to the evaluation of a current situation. Secondly, an 
accurate and detailed understanding of the sub-dimensions of the management 
accounting system will help practitioners better understand the management accounting 
practices and effectively design the business management accounting system. The 
number of studies examining the relationship between risk management and the 
management accounting system and the common effects of these two factors on firm 
performance is limited. In this context, the literature makes a significant contribution in 
terms of the effectiveness of the risk management and management accounting system 
on institutional performance. The structural equation modeling analyzes included in the 
study provide important and valuable findings in terms of identifying both the holistic 
effects and the sub-factors related to the main factors of the research. In this context, 
research provides an exploratory and premise infrastructure for future studies. 

In the second part of the research, literature review where the variables of 
management accounting system, corporate risk management and firm performance are 
discussed in detail, and hypothesis development parts where the inter-variable 
relationships are found. In the third chapter, the theoretical model, which is put forward 
in the conceptual framework of the research 

2. Conceptual Framework and Hypotheses 
The number of studies evaluating risk management and management accounting 

in the same research and evaluating the effect on firm performance is very limited. 
Rasid et al. (2014) found that both management accounting and risk management 
improved the performance of the firm. The findings of Collier and Soin (2013) show 
that management accounting is an important factor influencing risk management. The 
information generated in the management accounting system opens the way for decision 
makers to make the right choices by reducing uncertainty. As Kopp (2005) points out, 
integrated and comprehensive information is an important parameter for effective risk 
management and for influencing firm outcomes.  

 In Eker (2009), it has been determined that the in-process management 
accounting system on a sample of industrial firms is an important and valid factor in 
improving managerial performance. The results of Gerdin (2005) also show that 
integrated and integrated information contributes to the firm's qualitative and 
quantitative performance. According to Bouwens (2002) management accounting 
information should be considered narrow and comprehensive. Mohamed and Jones 
(2014) point out that integrated information is one of the most important acquisitions of 
management accounting and significantly impacts profitability. Lachmann et al. (2013) 
estimates that an effective management accounting application significantly improves 
both qualitative and quantitative firm performance. Henri et al. (2016) argues that the 
cost information provided by the management account affects managerial decisions, and 
it is stated that the management accounting system has a direct effect on performance. 
The structuring of risk management makes it easier to standardize and enforce business 
policies and procedures in a coordinated manner. Vlaar (2006) states that the risk 
management structure involves both control and coordination functions, thus affecting 
the faster and more accurate execution of managerial processes. In Fehle and Tsyplakov 
(2005), it is stated that the application of risk management in a transparent and standard 
way can reduce the uncertainties experienced by firms about product pricing and this 
will have positive effects in terms of taxes. In other words, having a strong risk 
management structure allows businesses to get rid of uncertainty and reduce risks and 
improve their organizational performance. Nahm et al. (2003) finds that the risk 
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management structure has a direct impact on decision making processes for production 
operations and that it is leading the company's success and recommends that the risk 
management structure be organized in the most accurate manner. Mu et al. (2009) states 
that the correct and effective use of risk management techniques and strategies is a 
factor affecting firms' success in developing new products and organizational 
performance. The diversity of techniques has an important impact on both the internal 
stakeholder and the external stakeholder. In this context, the following hypotheses have 
been established. 

H1: The management accounting system affects firm performance positively and 
significantly. 

H2: Risk Management Practices affect firm performance positively and 
significantly. 

H3: The management accounting system and risk management practices together 
affect firm performance positively and significantly. 

3. Sampling, Analysis and Findings 

The research universe constitutes from the private manufacturing firms in 
Istanbul-Turkey. Sample consists of 54 companies that are   21 are machinery / metal 
and metal goods , 6 are food and beverages, 16 are textile and apparel producers, 8 are 
electronic and electrical producers, and 3 are chemical and pharmaceutical. 

According to statistical values, the firm management accounting system affects 
the perceived success of the firm positively and significantly (γ = 0.463 and p = 0.000). 
The change in the obtained gamma value was Δγ = 0.025 according to the result of the 
previous analysis (γ = 0.438 and p = 0.000). This change confirms that the revised 
model is structurally more meaningful and achieves a high degree of effectiveness. 
Therefore, the structural relationship in Hypothesis 1 is statistically verified. As shown 
in Table 6, the change in the value of the variance was ΔR2 = 2%. In other words, with 
the revision of the model, the structural significance of the structural model increased 
and the effect of the independent variable on the dependent variable increased. The 
statistical value of the correlation expressed in hypothesis 2 has reached a higher 
significance by revising the model. According to the analysis made in the previous step, 
gamma value and significance were determined as γ = 0,336 and p = 0,000. The 
findings obtained in the second stage test results show that the difference in the gamma 
value is Δγ = 0.018. With the elimination of weak parameters, the level of clarification 
power and meaningfulness of the model has increased. In this context Hypothesis 2 is 
accepted according to the structural model results. Corporate risk management affects 
perceived business performance positively and significantly. At the variance level, there 
is a positive change in the ΔR2 = 1% scale. Hypothesis 3, in which the common effects 
of the independent variables on the dependent variable were evaluated, was found to be 
significant according to the revised model results (γ = 0.557 and p = 0.000). The change 
in the revised model coefficient showed an increase in Δγ = 0.028 compared to the 
previous step. The variance change detected in this step is measured as ΔR2 = 2%. 
Hypothesis 3 demonstrates that risk management and management accounting are 
factors that positively affect firm performance. The compliance indices of the revised 
model confirm the validity of the theoretical model. The GFI (Goodness Fit Index), 
which indicates whether a research model is made up of the correct variables and 
whether the model is theoretically correctly designed, shows that the research model has 
good structural fit (GFI = 0,96). In addition, the NFI value of a model that measures 
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normality convergence in the context of standardized parameters confirms that the 
research model has good fit (NFI = 0.991). 

Conclusion 

The management accounting system influences both the financial and non-
financial performance of the firm in a positive direction in a meaningful way through its 
valuable methods and practices. According to the standardized coefficient of gamma, 
the magnitude of this effect is 0,463. The improvement of the effectiveness of the 
management accounting system will have a total impact of approximately 40% on the 
performance of the manufacturers. The results of this study have comfirmed with 
Pavlatos and Kostakis (2015), Gerdin (2005) and Frezatti et al. (2011). Direct 
observation of this effect is technically very comprehensive and requires a long term 
evaluation. However, considering that the management accounting system works in an 
integrated manner with all the departments of the business, it is possible in practice to 
have around 40% of the total effectiveness. Managers and accounting practitioners 
should increase the inclusion of the management accounting system within the firm. 
Management accounting practice should not be regarded as an activity of the accounting 
department only. It should be covered by qualitative and quantitative applications in 
finance, research and development, human resources departments. The relations 
investigated in sub-hypotheses also show that there are significant and important 
relationships between the sub-dimensions of management accounting and the financial 
and non-financial performance of the firm. In this context, the fact that the information 
provided to the management by the management accounting system is inclusive and 
timely allows the firm to make the right strategic moves and decisions. According to 
another finding found in the hypothesis test results, the integration of the management 
accounting system with the relevant departments of the company increases the level of 
the non-financial success. 

Management accounting and risk management are sub-systems and components 
of the business with a high reputation. Successful and efficient subsystems that operate 
in the sense that they are open systems will affect their success in the top system. As a 
matter of fact, according to the revised results in the structural equality model, the 
gamma coefficient for the joint effect of the management accounting system and risk 
management factors on firm performance was realized at the level of 0,557. In the case 
of variance value, the multiple effect has reached a higher level than the individual 
effects. Theoretically, the result of this conclusion in business life means; if an 
enterprise can effectively use the risk management system and the management 
accounting system effectively, both the economic success of the business will increase 
and there will be a significant improvement in the company's non-financial indicators. 
For this reason, enterprises need effective  management accounting system and risk 
management system. The lack of one of these will reduce the manufacture's ability to 
perform rational and efficient operations. 
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Özet 
Bu araştırmada akademisyenlerin psikolojik sağlamlığını ve mutluluklarını 

etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine odaklanılmıştır. Bu kapsamda sosyal ve 
örgütsel destek araştırmanın bağımsız değişkenleri olarak belirlenmiş ve model 
oluşturulmuştur. Çalışmada ayrıca psikolojik sağlamlığın mutluluk üzerine etkisi de 
incelenmektir. Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi’nde çalışan 271 akademisyen araştırmanın örneklemini teşkil etmektedir. 
Kolayda örneklem metodu kullanılarak, örneklemden anket tekniği kullanılarak elde 
edilen veriler, SPSS ve Lisrel programları kullanılarak yapısal eşitlik modeli ile analiz 
edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde, hem sosyal desteğin hem de örgütsel desteğin, 
psikolojik sağlamlık ve mutluluk üzerinde pozitif etkileri olduğu görülmüştür. Ayrıca 
psikolojik sağlamlığın, mutluluk üzerinde de pozitif etkisi olduğu sonucu elde 
edilmiştir. Boyutlar bazında analiz yapıldığında, akademisyenlerin mutluluklarının 
belirleyicilerinin arkadaş desteği, örgütsel adalet ve psikolojik sağlamlık olduğu 
bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre akademisyenlerin mutlulukları üzerine en 
yüksek etkide bulunan değişken psikolojik sağlamlıktır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Destek, Örgütsel Destek, Psikolojik Sağlamlık,  Mutluluk. 
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Abstract 

This research focuses on determining the factors that affect the psychological 
resilience and happiness of academicians. In this context, social and organizational 
support was determined as independent variables of the research, then the model was 
created. The study also examines the effect of psychological resilience on happiness. In 
this study, 271 academicians working at Süleyman Demirel University and Mehmet Akif 
Ersoy University constitute the sample of the researcher. The data obtained using 
convenience sampling method and sample survey technique were analysed with SPSS 
and Lisrel programs using the structural equation model. As a result of the analysis, 
both social support and organizational support were found to have positive effects on 
psychological resilience and happiness. In addition, it was concluded that 
psychological resilience has a positive effect on happiness. When dimensions were 
analysed on a case-by-case basis, it was found that the determinants of the happiness of 
academicians are friend support, organizational justice and psychological resilience. 
According to the results of the research, it is the variable "psychological resilience" 
which has the highest effect on the happiness of the academicians.  
Keywords Social Support, Organizational Support, Psychological Resilience, 
Happiness. 

1. Giriş 

Birey sosyal yaşamında ve iş yaşamında birçok olayla karşı karşıya kalmaktadır. 
Bu olayların bir kısmı bireyin psikolojik durumunu olumlu olarak etkilemekte, bir kısmı 
ise olumsuz olarak etkilemektedir. Bu etkiler, çalışanların mutluluk düzeylerini de 
etkilemektedir. Çalışanların çevrelerinden görmüş oldukları destek, özellikle olumsuz 
durumlarla başa çıkma konusunda oldukça önemlidir. Psikolojik sağlamlık açısından 
örgüt ve sosyal çevreden alınan destekler çalışana güç veren, sosyal hayatında ve iş 
hayatında karşılaştıkları sorunlarla başa çıkmalarını kolaylaştıran, nihayetinde onların 
mutlu olmalarına yardım eden unsurlar arasında sayılabilmektedir. Bu kapsamda, bu 
çalışma ile örgütsel destek, sosyal destek unsurlarının psikolojik sağlamlık ve mutluluk 
üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu doğrultuda, iki kuram temel alınmış, çalışmanın alt 
yapısı bu kuramlarla oluşturulmuştur. Bu kuramlar “Psikolojik Sağlamlık Kuramı” ve 
“Kaynakların Korunması Kuramı”dır. 

Psikolojik Sağlamlık Kuramı son 70-80 yıldır geliştirilmekte olan bir teoridir. 
Günümüzde psikolojik sağlamlık ailelerde, topluluklarda, iş yerlerinde hatta askeri 
alanlarda ele alınmaktadır. Psikolojik sağlamlık teorisi, insanların ve sistemlerin güçlü 
yönlerini ele alarak, zorlukların üstesinden nasıl gelmeleri gerektiğini göstermektedir 
(VanBreda,  2001, s. 1). Bir başka deyişle psikolojik sağlamlık, olumsuz bir olayla 
karşılaşıldığında riskler ve koruyucu etkenlerin etkileşime geçmesi ile bireyin 
karşılaştığı duruma uyum sağlamasını ifade etmektedir. Koruyucu etmenler olumsuz 
durumla karşılaşmış olan bireyin risk faktörlerini azaltan, olumsuz durumun etkilerini 
hafifleten etmenlerdir. Garmezy (1987) yaptığı çalışmada koruyucu faktörleri üçe 
ayırmıştır. Bu sınıflandırmada koruyucu faktörler bireysel faktörler, aile ile alakalı 
faktörler ve aile dışı faktörlerden oluşmaktadır (Karaırmak, 2006, ss. 129-133). 

Çalışmanın temelini oluşturan bir diğer kuram ise, Hobfoll tarafından 1989’da 
ortaya atılan Kaynakların Korunması Kuramı’dır. Bu kurama göre kişiler, değer 
verdikleri kaynakları edinmek, korumak, varlığını artırmak ve saklamak istemektedirler 
(Cömert ve Yürür, 2017, s. 21). Kurama göre bireylerin değer verdikleri kaynaklar ise 
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dört şekilde gruplandırılmaktadır. Bunlar “nesnel kaynaklar, koşullar, kişisel özellikler 
ve enerji” şeklinde sıralanmaktadır (Kahya ve Şahin, 2016, s. 95). Bireyin sahip olduğu 
ve koruyarak varlığını artırmak istediği kişisel özelliklerinden biri ise psikolojik 
sermayesidir. Psikolojik sermaye özyeterlilik, iyimserlik, uyum ve psikolojik 
dayanıklılık boyutlarından oluşmaktadır. Bu çalışmada bireyin psikolojik sermaye 
yapısında yer alan ve bireyin olumsuz bir durumla karşı karşıya kalması halinde bu 
zorluk sonrasında kendini toparlayarak başarılı bir şekilde yaşamını idame ettirmesini 
ifade eden psikolojik dayanıklılık boyutu ele alınmıştır (Basım vd. 2013, s. 99). 

2. Kavramsal Çerçeve 

Bu başlık altında araştırmanın bağımsız ve bağımlı değişkenleri kavramsal açıdan 
ele alınacak ve bunların birbirleriyle olan ilişkisi alt başlıklar halinde incelenecektir. 

2.1. Psikolojik Sağlamlık 
Psikolojik sağlamlık üzerinde durulması ve incelenmesi gereken önemli bir 

konudur. Bir yandan mental sağlığın korunmasında ve kaybedilen sağlığın yeniden 
kazanılmasında, diğer yandan stres ve negatif olayların tolere edilebilmesinde psikolojik 
sağlamlık karşımıza çıkmaktadır (Bitmiş vd., 2013, s. 30). 

Türkçe’ye birçok farklı çevirisi bulunan “resilience” kelimesi esneklik anlamına 
gelir ve kelime anlamı olarak orijinal haline dönme yeteneğini ifade eder (Baltacı ve 
Karataş, 2014, s. 458). Yapılan çalışmalarda “resilience” kavramının çevirisi olarak 
“Psikolojik Sağlamlık” (Gizir, 2007; Karaırmak, 2007; Erarslan, 2014; Doğan, 2015; 
Arslan, 2015), “Kendini Toparlama Gücü” (Terzi, 2006; Işık, 2016), “Yılmazlık” 
(Gürgan, 2006; Kaner ve Bayraklı, 2010; Çakar vd., 2014) ve “Psikolojik Dayanıklılık” 
(Basım ve Çetin, 2011; Bitmiş vd.,  2013; Işık, 2016a) terimleri kullanılmıştır.   

Psikolojik sağlamlıkla alakalı olarak birçok farklı tanım mevcuttur. Yapılan 
tanımlardan yola çıkılarak psikolojik sağlamlık kavramı, bireyin yaşamış olduğu 
travmalara, tehditlere, trajedilere, ailesel ve ilişkisel sorunlara, sağlıkla ilgili sıkıntılara 
ve çalışma ortamı veya ekonomik problemler gibi olumsuzluklara karşın sağlıklı bir 
şekilde hayatına devam etmesini ve geleceğe umutla bakabilmesi olarak ifade edilebilir 
(Masten ve Coatsworth, 1998, s. 205; Luthar vd., 2000, s. 3; Masten, 2001, s. 228; 
Sameroff, 2005, s. 3; Luthar, 2005, s. 1; Fleming ve Ledogar, 2008, s. 7; Baltacı ve 
Karataş, 2014, s. 458; Basım ve Çetin, 2011, s. 2). 

Sağlıklı bireylerin genel niteliklerinin belirlenmesi üzerine yapılan çalışmalar, 
yaşanması muhtemel olumsuzlukları önleme ve bu olumsuzluklara müdahale edebilme 
açısından önemli bir yere sahiptir (Arslan, 2015, s. 3). Psikolojik sağlamlığı yüksek olan 
bireyler, bir travmayı atlattıktan sonra önceki durumlarına hızlı bir şekilde dönüş 
yapabilen kişilerdir (Baltacı ve Karataş, 2014, s. 459). Bu özellik kimi bireylerde 
doğuştan getirdikleri bir özellik olmakla birlikte bazı bireyler bu özelliği karşılaştıkları 
sorunlar karşısında sonradan öğrenirler (Basım ve Çetin, 2011, s. 2). 

Psikolojik sağlamlıkla ilgili önemli kavramlardan biri de koruyucu faktörlerdir. 
Koruyucu faktörler sağlıklı bir bireyin karşılaşabileceği olumsuzlukları azaltma etkisine 
sahip olduğu gibi bir yandan da karşılaşılan olumsuzluklara olumlu yaklaşabilmede 
bireye katkı sağlar (Erarslan, 2014, s. 8). Koruyucu faktörler arasında sağlamlık, 
adaptasyon ve alışma gibi bireysel, ailesel ve bireyin çevresi ile iyi ilişkilere sahip 
olması gibi çevresel faktörlerin varlığı ve bunların bireyin hayatındaki olumsuzluklara 
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karşı tampon işlevi görmesi sayılabilir (Öz ve Yılmaz, 2009, s. 84; Baltacı ve Karataş, 
2014, s. 459). 

Yapılan çalışmalarda psikolojik sağlamlıkla birçok kavram arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Gizir (2007) yaptığı çalışmada risk ve koruyucu faktörlerle olan ilişkiye 
bakarken, Karaırmak (2007) duygusal kişisel faktörlerle, Terzi (2008) içsel koruyucu 
faktörlerle, Güloğlu ve Karaırmak (2010) benlik saygısı ile, Kaner ve Bayraklı (2010) 
aile içi faktörlerle, Karaırmak ve Siviş Çetinkaya (2011) benlik saygısı ve denetim 
odağı ile, Baltacı ve Karataş (2013) çocuklarda depresyon ile, Bitmiş vd. (2013) 
örgütsel özdeşleşme ve tükenmişlik ile, Özer ve Deniz (2014) duygusal zeka kişilik 
özelliği ile, Çakar vd (2014) yaşam doyumu ve özyeterlikle, Arslan(2015) olumlu 
olumsuz duygular ve özyeterlikle ve Arslan ve Balkıs (2016) duygusal istismar ve 
problem davranışlar ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Rutter 
1987’de yaptığı çalışmada koruyucu faktörler üzerinde dururken, Adger (2000) sosyal 
sağlamlık ve ekolojik sağlamlık arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bonanno (2004) 
çalışmasında insan kapasitesi ile ilişkiyi ele almış ve bireyin esneklik kapasitesinin 
hafife alındığı görüşünü savunmuştur. Luthar 2005 ve 2013 yıllarında psikolojik 
sağlamlığın çocuk psikososyal gelişimine etkisini ele almıştır. Fleming ve Ledogar 
(2008) kültürel ve toplumsal dayanıklılık üzerine, Folke ve arkadaşları (2010) ise 
dayanıklılık, uyumluluk ve dönüştürülebilirliğin entegre edilmesi üzerine çalışmışlardır. 

2.2. Örgütsel Destek 
Örgütsel destek örgütün, üyelerinin iyiliği konusunu önemsemesini, şikayetleriyle 

ilgilenmesini, sorunları olan çalışanlara yardım etmeye çalışmasını, çalışan refahına 
önem vermesini ve onlara adil davranmasını ifade etmektedir (Eisenberger vd., 1986, s. 
501; Asad ve Khan, 2003, s. 139; Kurtessis, 2015, s. 2). Çalışanlarda örgütsel destek 
algısının sağlanması için bir takım koşulların sağlanması gerekmektedir. Örgütte, 
örgütsel adaletin ve yönetsel desteğin sağlanması, örgütsel ödüller ve iş koşulları, 
çalışanların örgütsel destek algısını etkilemektedir (Nayır, 2013, s. 90). 

Örgütsel adalet, çalışanın örgütle alakalı algıladığı genel adalet algısını ifade 
etmektedir. Örgütsel adalet iki ana temele oturtulmaktadır. İlki çalışanların iş karşılığı 
elde ettikleri ücret, fayda ve ödüllerle alakalı olarak algıladıkları, ikincisi ise bu ücret, 
fayda ve ödüllerin kazanılması ile ilgili olarak uygulanan yöntemlerle alakalı olarak 
algılanan adalettir (Çakar ve Yıldız, 2009, s. 70). 

Örgütsel desteğin bir boyutu da yönetici ile olan iletişimi kapsayan ve örgütsel 
desteğin algılanmasında oldukça önemli bir yere sahip olan yönetici desteğidir. Yönetici 
ile kurulan iletişim, yöneticinin örgüt çerçevesinde uyguladığı düzenlemeler ve verdiği 
mesajlar, yöneticiden gelen övgü ve onay, yönetici desteğinin algılanmasında büyük bir 
etkiye sahiptir (Akbaş Tuna ve Boylu, 2016, s. 510). 

Çalışanların kurumları için gösterdiği çabalar çeşitli şekillerde ödüllendirilmeye 
devam edildiği müddetçe çalışanlar, örgütsel desteği algılamaya devam etmektedir 
(Giray ve Şahin, 2012, s. 2). Örgütler, destekledikleri ve devam etmesini diledikleri 
davranışları ödüllendirirler. Ödüllendirme övgü, para veya terfi biçiminde 
olabilmektedir. Örgütler ödüllendirme politikaları vasıtasıyla örgütlerdeki davranışları 
olumlu yönde etkileyebilmektedir (Kaplan, 2010, ss. 13-14). 

Örgütsel destek, hem çalışana hem de örgüte katkı sağlayan bir davranıştır. 
Örgütsel desteğin sağlandığı kuruluşlarda, çalışanların psikolojik olarak daha iyi 
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olmaları kuruluşa da yansıyacak, karşılıklı çıkarlar korunmuş olacaktır. Akın (2008) 
yaptığı çalışmada örgütsel davranışın çalışan ve kuruluş için avantajlarını sıralamıştır. 
Örgütsel olarak desteklenen birey, kendisini örgütün bir parçası olarak gördüğünden işi 
için gösterdiği çabada artış olacaktır. Diğer yandan psikolojik olarak daha güçlü 
hissettiğinden yaratıcılık ve sorumluluk yetisi gelişecek, stres ve tükenmede azalma 
gözlemlenecektir. Örgütsel destekle birlikte örgüte bağlılığı artmış olan bireyin 
devamsızlığı da azalarak iş tatmini ve performansı artacaktır (Akın, 2008, ss. 144-147). 

 Örgütsel destekle alakalı yapılmış çalışmalarda, örgütsel destek çeşitli 
kavramlarla birlikte incelenmiştir. Turunç ve Çelik (2010), örgütsel desteğin iş 
performansına etkisini incelemiştir. İplik (2014) örgütsel vatandaşlıkla ilişkisine, 
Tanrıverdi ve Kılıç (2017) ise örgütsel yabancılaşma ile ilişkisine odaklanmışlardır. 
Rhoades ve arkadaşları 2001 yılında yaptıkları çalışmada örgütte duygusal bağlılıkla 
ilişkisine bakmışlardır. Yine 2012 yılında Hussain ve Asif, örgütsel destekle örgütsel 
bağlılık arasındaki ilişkiyi ele almıştır. Allen vd. (2003) destekleyici insan kaynakları 
uygulamaları bakımından örgütsel desteği incelemişlerdir. 

2.3. Sosyal Destek 
Dumont ve Provost’a göre sosyal destek, alınan desteğin türü ve sosyal destek 

kaynakları olmak üzere iki kategoride incelenmektedir. Sosyal destek türü enstrümental, 
bilgilendirici ve duygusal olmak üzere üçe ayrılırken, sosyal destek kaynaklarını ise 
aile, arkadaşlar ve yabancı çevre oluşturmaktadır. Yine sosyal destek kaynakları 
kapsamında resmi kaynakları profesyonel insanlar, ajanslar vb. oluştururken, resmi 
olmayan destek ebeveynler, arkadaşlar ve diğer çevre tarafından sağlanmaktadır (Greeff 
ve Fillis, 2009, s. 280). Bu çalışmada resmi olmayan sosyal kaynaklar arasında yer alan 
aile, arkadaşlar ve özel bir kişiden sağlanan destek üzerinde durulmaktadır. 

Sosyal destek, bireyin korunduğuna ve sevildiğine, saygı duyulduğuna ve 
karşılıklı yükümlülükleri bulunan bir grubun üyesi olduğuna inandığı önemli bir 
husustur (Cobb, 1976, s. 300). Sosyal destek bireyin çevresiyle olan ilişkilerini 
kapsamaktadır. Bireyin sosyal çevresi ise aile, arkadaşlar ve özel bir kişi olmak üzere üç 
farklı ortam olarak değerlendirilmektedir. Sosyal çevre ile alakalı olarak bireyin aldığı 
ve algıladığı destek de birbirinden farklıdır. Yapılan çalışmalar algılanan desteğin, 
alınan sosyal desteğe göre psikolojik sağlık üzerinde daha etkili olduğunu ortaya 
koymuştur (Çeçen, 2008, ss. 416-417). 

İnsanlar arasındaki destekleyici etkileşimler, yaşam stresinin olumsuz sağlık 
sonuçlarına karşı koruyucu görev üstlenmektedir (Cobb, 1976, s. 300). Sosyal destek 
bağlamında yürütülen birçok çalışma eşinden, arkadaşlarından ve aile üyelerinden daha 
yüksek düzeyde psikolojik destek gören bireylerin, daha az destek gören bireylere göre 
daha sağlıklı olduğunu göstermektedir. Yine yapılan çalışmalarda, sosyal destek ile 
zihinsel sağlık arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır (Cohen ve Wills, 
1985, ss. 310-311). Öyle ki son zamanlarda uzmanlar, bireylerin ve toplumun daha 
sağlıklı olması için aile, arkadaş ve yakın çevreden gelen destekten daha fazla 
faydalanmaya yönelmektedirler. Bu çevrenin desteği doğal destek olarak 
adlandırılmakta ve psikolojik sorunların çözümünde önemli yer tutmaktadır (Eker vd., 
2001, s. 18). 

Sosyal destek birçok kavramla birlikte çalışılmıştır. Kaşıkçı vd. (2009) yaptıkları 
çalışmada sosyal destek ve benlik saygısı üzerine çalışırken, Altay vd. (2010)  
tükenmişlikle alakası üzerinde, Batıgün ve Kılıç (2011) internet bağımlılığı ile ilişkisi 
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üzerinde durmuşlardır. Traş ve Arslan (2013) ergenlerde sosyal yetkinlik kavramını, 
algılanan sosyal destek açısından incelemiştir. Malkoç ve Yalçın ise 2015’te yaptıkları 
çalışmada sosyal desteğin psikolojik dayanıklılık, başa çıkma ve iyi oluş ile ilişkisini 
incelemişlerdir. 2016’da Terzi tarafından yapılan çalışmada ise algılanan sosyal destek 
ve psikolojik dayanıklılık irdelenmiştir. Sosyal destek kavramı ile alakalı yurtdışında da 
bir takım çalışmalar yapılmıştır. Sarason vd. (1983) sosyal destek anketini 
tanımlamışlardır. 1985’te Cohen ve Syme, “Sosyal Destek ve Sağlık” adında bir kitap 
yayımlarken aynı yıl Cohen vd. sosyal desteğin bileşenlerini incelenmişlerdir. Malecky 
ve Demaray (2002) çocuk ve ergenlerde algılanan sosyal desteğin ölçülmesi üzerinde 
çalışmış, Greeff ve Fillis 2009’da yaptıkları araştırmada tek ebeveynli ailelerde sosyal 
desteğin psikolojik sağlamlıkla ilişkisi üzerinde durmuşlardır. 2015’te Feeney ve 
Collins tarafından yapılan çalışmada ise sosyal destek, ilişkiler yoluyla gelişen yeni bir 
teorik bakış olarak tanımlanmıştır. 

2.4. Mutluluk 
Mutluluk, yaşamın bütününde genel olarak alınan hazzı ifade eder. Bir başka 

deyişle mutluluk, bireyin yaşamını nasıl değerlendirdiği ve yaşamdan aldığı doyumla 
alakalıdır (Bülbül ve Giray, 2011, s. 114). Birey bu doyuma olumlu duyguları sıklıkla, 
olumsuz duyguları nadiren yaşayarak ve yaşamdan en yüksek derecede memnuniyet 
duyarak ulaşır. Bu üç etmen öznel iyi oluşun üç bileşeni şeklinde de adlandırılabilir 
(Lyubomirsky vd., 2005, s. 115). 

Sosyal bağlar, mesleki hayatta yaşanan deneyimler ve boş zamanda yapılan 
faaliyetler mutluluğun temelini oluşturur. Mutluluğun kaynağı üç boyuttan 
oluşmaktadır. Bu boyutlar yaşamdan haz alma, hayatın anlamını keşfetmek ve bir 
durum, birey veya yaşanmışlığa yönelmek, bağlanmak veya yoğunlaşmaktan meydana 
gelir (Alver vd., 2010, ss. 13-14). 

Mutlulukla alakalı yapılan çalışmalar, mutluluğun olumlu duygusal sonuçlarının 
yanı sıra olumlu fiziksel sonuçları da beraberinde getirdiğini göstermektedir. Mutlu bir 
birey kendini iyi hissetmesinin ve pozitif duygulara sahip olmasının yanı sıra diğer 
bireylerle başarılı bir iletişime, yüksek yaşam enerjisine ve kreatifliğe sahiptir. Mutluluk 
bu olumlu sonuçların dışında bireye, daha kuvvetli bir bağışıklık sistemi ve başarılı bir 
kariyere sahip olma ve daha uzun bir yaşam fırsatı sunmaktadır (Doğan vd., 2013, s. 
392). 

Olumlu sonuçları beraberinde getirdiği belirlenen mutluluğun derecesi ise üç ayrı 
faktörle belirlenmektedir. Bunlar; belirlenen nokta, yaşam şartları ve kasıtlı 
faaliyetlerdir. Belirlenen nokta, bireyin kronik mutluluk noktasıdır ve sabittir. Bu kronik 
mutluluk bireyin sahip olduğu genetik özellikleri ifade eder ve mutluluk derecesinin 
%50’sini oluşturur. Yaşam şartları ise mutluluk derecesinin %10’unu oluşturur ve 
bireyin bulunduğu kültürel ve ulusal coğrafi bölgenin yanı sıra yaş, medeni durum, 
gelir, dini aidiyet ve cinsiyet gibi demografik özellikleri ifade eder. Yaşam şartları aynı 
zamanda bireyin geçmişte yaşadığı kişisel travmaları veya olumlu yaşanan olayları da 
kapsar. Kasıtlı faaliyetler ise bireyin katılmayı kendi seçebileceği faaliyetlerdir. Bu 
faaliyetler düzenli egzersiz yapmak, bazı bilişsel aktivitelere katılmak ve iyilik yapmak 
gibi olumlu faaliyetleri içerir ve bireyin mutluluk düzeyini %40 oranında etkiler 
(Lyubomirsky vd., 2005, ss. 116-118). 

 Doğan ve Sapmaz (2012) yaptıkları çalışmada mutluluk ölçeğini üniversite 
öğrencileri ile çalışmışlardır. Gülcan ve Nedim Bal (2014) iyimserliğin mutluluk 
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üzerindeki etkisini, Kırık ve Sönmez (2017) ise iletişimle mutluluk ilişkisini 
incelemişlerdir. Easterlin 1995’te yaptığı çalışmada gelirdeki artışın mutluluğu artırıp 
artırmadığını incelemiş, Frey ise 2008’de yaptığı çalışmada tam tersine mutlulukla 
ekonomiyi inceleyerek bireylerin manevi değerlere önem vermesinin ekonomiyi 
etkileyeceğini belirtmiştir. Lü vd. (2014), dışadönüklük, nevrotiklik ve mutluluk 
arasında arabulucu olarak psikolojik sağlamlık üzerinde durmuştur. 

2.5. Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

Bireyin sosyal çevresinden edindiği desteği ifade eden sosyal destek, psikolojik 
sağlamlığı etkileyen önemli bir faktördür. Ganellen ve Blaney 1984’te yaptıkları 
çalışmada, sosyal destek ile psikolojik sağlamlık arasında pozitif yönlü bir ilişki elde 
etmişlerdir. Elde ettikleri bulguları değerlendiren Ganellen ve Blaney, bireyin edindiği 
sosyal destek seviyesi arttıkça, psikolojik sağlamlığının da arttığı şeklinde yorum 
yapmışlardır (Ganellen ve Blaney, 1984, s. 159). 

Psikolojik sağlamlığı etkileyen bir başka faktör de örgütsel etmenlerdir. Birim içi 
etkileşimin desteklenmesi, liderlik, olumlu rol model ve kurumsal politikaların adil 
şekilde uygulanması, çalışma arkadaşlarıyla sağlanan koordinasyon ve bağlılık 
psikolojik sağlamlığı olumlu yönde etkilemektedir (Meredith vd., 2011). 

Lü ve arkadaşları, 2014’te yaptıkları araştırmada psikolojik sağlamlığı kişilik ve 
mutluluk arasında aracı olarak tanımlamışlardır. Psikolojik sağlamlık önemli bir 
psikolojik kaynaktır, negatif olumsuz deneyimlerin ardından değişikliğe adapte olma 
esnekliğini sağlamaktadır. Bu yönüyle psikolojik sağlamlık hastalıklarda ve olumsuz 
sonuçlardan kaçınarak olumlu sonuçları edinmeye hizmet eder. Bir başka deyişle 
psikolojik sağlamlık mutluluğun önemli bir kaynağı olarak görülebilir (Lü vd., 2014, s. 
129). 

Mutluluğun gerçekleşmesi birçok belirleyiciye bağlıdır. Bu nedenle mutluluk 
üzerine yapılan çalışmaların en önemli görevlerinden biri mutluluğu neleri etkilediğinin 
belirlenmesidir. Nitekim en önemli bulgulardan biri, kişinin hayatının maddi olmayan 
yönlerinin, özellikle de aile üyeleri, arkadaşlar ve komşular arasındaki sosyal ilişkilerin 
önem taşıdığıdır (Frey, 2008, s. 4). Bu sosyal ilişkiler ve sosyal çevreyle olan iyi 
etkileşim bireyin iyi olma hissine ve iyilik durumuna katkı sağlamaktadır (Gülcan ve 
Nedim Bal, 2014, s. 43). 

Örgütlerin çalışanlarına değer vermesi, hem çalışanların mutlu olmalarına hem de 
örgüt ile duygusal bağ kurmalarına yardımcı olmaktadır. Örgütsel destek kavramı, 
işverenlerin çalışanın rahatlığını dikkate alması ve mutluluğunu artırıcı faaliyetlerde 
bulunması anlamına gelmektedir (Turunç ve Çelik, 2010, s. 185). Bu tanımdan 
anlaşılmaktadır ki örgütsel destek, çalışanın mutluluğuna odaklanmakta, yani çalışan 
mutluluğunu beraberinde getirmektedir. 

3. Araştırmanın Yöntemi 
Bu bölümde araştırmanın amacı, örneklemi, araştırma modeli ve hipotezler ile 

veri toplamada kullanılan ölçüm araçlarına yer verilmiştir.   
3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada akademisyenlerin sosyal ve örgütsel destek düzeyleri, psikolojik 
sağlamlık ve mutluluk seviyeleri ölçümlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca sosyal 
ve örgütsel desteğin, psikolojik sağlamlık ve mutluluk üzerine olan etkileri de tespit 
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edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada son olarak ise psikolojik sağlamlığın, 
akademisyenlerin mutluluk düzeylerini nasıl etkilediği de araştırılmıştır.    

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Çalışmanın evrenini Süleyman Demirel Üniversitesi (2339) ve Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi’nde (853) görev yapan toplam 3192 akademisyen oluşturmaktadır. 
Örneklem olarak ise bu üniversitelerde görev yapan akademisyenler seçilmiştir. 
Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak, elektronik olarak hazırlanan anket linki 
akademisyenlerin mail adreslerine gönderilmiş ve katılım sağlamaları istenmiştir. 
Çalışma 8 Ocak - 19 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve toplamda 271 kişi 
anket çalışmasına katılmıştır. Literatürde yapısal eşitlik modeli ile yürütülen 
araştırmalarda, normal dağılım gösteren durumlarda asgari örneklem sayısının 100 
olması, kabul edilen örneklem sayısının ise 200 ve üzeri olması yeterli görülmektedir 
(Tanaka vd., 1990). Bu nedenle çalışmada kullanılan 271 anketin yeterli olduğunu 
söylemek mümkündür. 

Araştırmaya katılanlardan %40,2’si kadın, %59,8’i ise erkektir. Katılımcıların 
%65,6’sı evli olup %9,1’i lisans, 40,6’sı yüksek lisans ve 50,4’ü doktora mezunudur. 
Katılımcıların unvan bazında dağılımlarına bakıldığında, %5,8’i profesör, %6,9’u 
doçent, %27,5’i yardımcı doçent, %22,1’i araştırma görevlisi, %26,4’ü öğretim 
görevlisidir. Katılımcıların bulunduğu örgütte çalışma sürelerinin ortalaması 9,8±7,49 
yıl, yaş ortalaması ise 36,02±7,65’dir. 

3.3. Ölçüm Araçları 

Araştırmada veri toplamada anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket formu 4 
ölçekten oluşmakta olup ölçeklere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.  

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (MSPSS): Algılanan sosyal 
desteğin ölçeği Zimet ve arkadaşları (1988) tarafından geliştirilmiş ölçeğin Türkçe’ye 
uyarlaması Eker ve arkadaşları (2001) tarafından yapılmıştır. Aile desteği, arkadaş 
desteği ve özel bir insan desteği olarak 3 boyut ve 12 maddeden oluşan ölçek 7’li likert 
tarzındadır. Bu araştırmada gerçekleştirilen Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 
sonucunda ölçekten hiçbir madde atılmamış olup uyum iyiliği değerleri kabul edilebilir 
düzeydedir (RMSEA:0,057, x2/df:89,88/48 NFI:0,98, NNFI:0,98, CFI:0,99, GFI:0,95, 
AGFI:0,91). Boyutların güvenilirlik değerleri de (aile desteği α = .826, arkadaş desteği 
α = .908, özel bir insan desteği α = .966) ölçeğin güvenilirliğinin yüksek olduğunu 
göstermektedir. 

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği (AÖDÖ): Algılanan örgütsel desteğin 
ölçülmesinde Nayır (2011)’ın geliştirmiş olduğu 65 maddeden oluşan ölçeğin, yine 
Nayır tarafından 2011’de oluşturulan kısa formu kullanılmıştır. Örgütsel adalet, yönetim 
desteği, örgütsel ödüller ve iş koşulları olmak üzere üç alt ölçekten oluşan AÖDÖ, 28 
maddeden meydana gelmiştir. Katılımcılar bu maddeleri 5’li likert tarzında 
cevaplandırmışlardır. Bu araştırmada gerçekleştirilen DFA sonucunda örgütsel adalet 
boyutunun 4 maddesi, yönetim desteği boyutunun 1 maddesi, örgütsel ödüller ve iş 
koşulları boyutunun 1 maddesi işlerlik göstermemektedir. DFA sonucunda ölçeğin 
uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu anlaşılmıştır (RMSEA:0,052, 
x2/df:311,68/179, NFI:0,98, NNFI:0,99, CFI:0,99, GFI:0,90, AGFI:0,87). Boyutların 
güvenilirlik değerleri de (örgütsel adalet α = .934, yönetim desteği α = .916, örgütsel 
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ödüller ve iş koşulları α = .897) ölçeğin güvenilirliğinin yüksek olduğunu 
göstermektedir. 

Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (KPSÖ): Psikolojik sağlamlığın ölçülmesinde 
Smith ve arkadaşları (2008) tarafından geliştirilen, Doğan (2015) tarafından Türkiye’de 
geçerlik ve güvenilirliği incelenmiş olan ve 6 maddeden oluşan tek boyutlu ölçek 
kullanılmıştır. Katılımcılar ifadelere beşli Likert ölçeğine göre cevap vermişlerdir. Bu 
çalışmada KPSÖ’nün 2 maddesi işlerlik göstermemektedir. KPSÖ’nün uyum iyiliği 
değerlerinin iyi uyum düzeyinde olduğu tespit edilmiştir (RMSEA:0,033, x2/df:1,29/1, 
NFI:1,00, NNFI: 1,00, CFI: 1,00, GFI: 1,00, AGFI: 0,98). Ölçeğe ait Cronbach alfa 
katsayısının α=.845 olması ölçeğin güvenilirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu (OMÖ-K): Mutluluğun ölçülmesinde 2002 
yılında Hills ve Argyle tarafından geliştirilmiş ve 2011’de Doğan ve Çötok tarafından 
Türkiye’de geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan ölçek kullanılmıştır. OMÖ-
K tek boyutlu olup 7 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan sorular 5’li likert 
ölçeğine göre cevaplandırılmıştır. DFA sonucunda 1 maddenin çalışmadığı tespit 
edilmiştir. OMÖ-K’nın uyum iyiliği değerleri iyi uyum düzeyindedir (RMSEA:0,044, 
x2/df:10,65/7, NFI:0,99, NNFI: 0,99, CFI: 1,00, GFI: 0,99, AGFI: 0,96). Bu çalışmada 
Oxford mutluluk ölçeğinin Cronbach alfa katsayısı α=.817 değerini alarak oldukça 
güvenilir bir ölçek olduğunu kanıtlamıştır. 

Uyum iyiliği ve Cronbach alfa katsayıları bağlamında tüm ölçeklerin yapısal 
olarak geçerlilik ve güvenilirlikleri test edilmiş ve sonuçta ölçeklerin tamamının geçerli 
ve güvenilir ölçekler oldukları sonucuna varılmıştır. 

3.4. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmada önerilen model Şekil 1’de gösterilmiştir. 
Şekil 1: Önerilen Araştırma Modeli 

 
Önerilen model doğrultusunda geliştirilen hipotezler aşağıda verilmiştir. 

H1: Sosyal Destek, Psikolojik Sağlamlığın anlamlı bir yordayıcısıdır. 

H2: Örgütsel Destek, Psikolojik Sağlamlığın anlamlı bir yordayıcısıdır. 
H3: Sosyal Destek, Mutluluğun anlamlı bir yordayıcısıdır. 
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H4: Örgütsel Destek, Mutluluğun anlamlı bir yordayıcısıdır. 

H5: Psikolojik Sağlamlık, Mutluluğun anlamlı bir yordayıcısıdır. 
4. Araştırmanın Analizleri ve Bulguları 

Bu başlık altında çalışmada elde edilen bulgular, tablolar yardımıyla alt başlıklar 
halinde aşağıda verilmeye çalışılmıştır. 

4.1. Betimsel İstatistikler ve Değişkenler Arası İlişkiler 
Araştırmada ele alınan değişkenlere ait aritmetik ortalama ve çarpıklık/basıklık 

değerleri aşağıda çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 1’de ayrıca değişkenler arası ilişkileri 
belirlemeye yönelik olarak yapılan pearson korelasyon analizi sonuçları da görülebilir.  

 
Çizelge 1: Betimsel İstatistikler ve Değişkenler Arası İlişkiler 

Değişkenler 
(N= 271) 𝐱 Çarpıklık Basıklık 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Aile Desteği 6,17 -1,034 ,307 (,826)        
2. Arkadaş 
Desteği 5,48 -,833 ,145 ,400** (,908)       

3. Özel Bir 
İnsan Desteği 4,58 -,420 -1,162 ,278** ,529** (,966)      

4. Örgütsel 
Adalet 2,98 -,069 -,488 ,192** ,198** ,155* (,934)     

5. Yönetim 
Desteği 3,54 -,541 -,033 ,296** ,246** ,200** ,701** (,916)    

6. Örgütsel 
Ödüller ve İş 
Koşulları 

2,77 ,016 -,439 122* ,142* ,149* ,771** ,687** (,897)   

7. Psikolojik 
Sağlamlık 3,46 -,317 -,402 ,202** ,241** ,178** ,192** ,156* ,167** (,845)  

8. Mutluluk 3,43 -,373 -,191 ,368** ,386** ,279** ,361** ,298** ,282** ,581** (,817) 

(p<0.05 için * ve p<0.01 için **). Parantez içerisindeki değerler boyutların güvenilirlik katsayılarını göstermektedir.  

Araştırma verilerinin normal dağılım gösterip göstermediği çarpıklık basıklık 
değerleri incelenerek test edilmiştir. Test sonuçlarına çizelge 1’den bakılabilir. Çizelge 
1 incelendiğinde verilerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin ± 1,5 aralığında olduğu 
tespit edilmiştir. Schumacker ve Lomax (2004, s. 69)’a göre, çarpıklık ve basıklık 
katsayılarının ±1,5 aralığında değerler alması durumunda verilerin normal dağılım 
gösterdiği söylenebilir.    

Korelasyon analizi sonuçlarına göre tüm değişkenler arasında pozitif yönlü ve 
anlamlı ilişkiler olduğu çizelge 1’den tespit edilmektedir. Çizelge 1’e göre değişkenler 
arasındaki ilişkinin en yüksek olduğu boyutlar sırasıyla, psikolojik sağlamlık ile 
mutluluk (r= 0,581, p<0.01), arkadaş desteği ile mutluluk (r= 0,386, p<0.01), aile 
desteği ile mutluluk (r= 0,368, p<0.01), örgütsel adalet ile mutluluk (r= 0,361, p<0.01), 
yönetim desteği ile mutluluk (r= 0,298, p<0.01), aile desteği ile yönetim desteği (r= 
0,296, p<0.01) ve örgütsel ödüller ve iş koşulları ile mutluluk (r= 0,282, p<0.01) 
şeklindedir.  

4.2. Hipotez Testlerine Yönelik Bulgular 
Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla önerilen araştırma modeline ilişkin 

yapısal model kurulmuş ve Lisrel 8.8 programı ile uyum iyiliği değerleri test edilmiştir. 
Elde edilen uyum iyiliği değerlerinin (RMSEA:0,033, x2/df: 954,30/740, NFI:0,96, 
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NNFI: 0,99, CFI: 0,99, GFI: 0,85, AGFI: 0,83) kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu 
görülmektedir. 

Şekil 2’de görüldüğü gibi psikolojik sağlamlık üzerinde, sosyal desteğin alt 
boyutlarından olan aile desteği (β= 0,15, p<0,05) ve arkadaş desteğinin (β= 0,24, 
p<0,05) pozitif yönlü ve anlamlı etkisi bulunmaktadır. Özel bir insan desteğinin anlamlı 
etkisi tespit edilememiştir. Bu durumda H1 hipotezinin kısmen kabul edildiği 
söylenebilir. Yine şekil 2’den görüleceği üzere psikolojik sağlamlık üzerinde, örgütsel 
desteğin alt boyutlarından olan örgütsel adalet (β= 0,18, p<0,05) boyutunun pozitif 
yönlü ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Örgütsel desteğin diğer iki alt boyutunun 
psikolojik sağlamlık üzerinde anlamlı bir etkisi gözlemlenmemiştir. Bu doğrultuda H2 
hipotezi de kısmen kabul edilmiştir. 3 numaralı hipotezde sosyal desteğin, mutluluk 
üzerine olan etkisi incelenmektedir. Sosyal desteğin alt boyutlarından olan arkadaş 
desteği (β= 0,21, p<0,05) boyutunun mutluluğu pozitif ve anlamlı bir şekilde açıkladığı, 
aile desteği ve özel bir insan desteği boyutlarının ise anlamlı bir etki yapmadığı şekil 
2’den tespit edilmiştir. Bu sebeple H3 hipotezi de kısmen kabul edilmiştir. Örgütsel 
desteğin, mutluluk üzerine olan etkisine bakıldığında sadece örgütsel adalet (β= 0,26, 
p<0,05) boyutunun pozitif yönlü ve anlamlı bir etkide bulunduğu diğer iki boyutun ise 
anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Bundan dolayı H4 hipotezi kısmen kabul 
edilmiştir. Son olarak psikolojik sağlamlığın, mutluluk üzerine olan etkisinin test 
edildiği 5 numaralı hipotez sonuçlarına bakıldığında (β= 0,57, p<0,05), pozitif yönlü ve 
anlamlı bir etki tespit edilmiştir. Bu doğrultuda H5’ün kabul edilmesine karar 
verilmiştir.  

Şekil 2: Yapısal Eşitlik Sonuç Modeli 

 
Sonuç modelinde görüldüğü üzere mutluluğu açıklayan değişkenler psikolojik 

sağlamlık, örgütsel adalet ve arkadaş desteğidir. Bu değişkenler mutluluğu R2=0,62 
düzeyinde açıklamaktadır. Yine modelde görüleceği üzere psikolojik sağlamlık 
değişkeni, örgütsel adalet, arkadaş desteği ve aile desteği değişkenleri tarafından 
yordanmaktadır. Bu değişkenlerin psikolojik sağlamlığı açıklama düzeyi ise R2= 0,18 
olarak tespit edilmiştir. 
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5. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada sosyal destek ve örgütsel desteğin, psikolojik sağlamlığa ve 
mutluluğa olan etkisi araştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre hem sosyal desteğin hem 
de örgütsel desteğin, psikolojik sağlamlık ve mutluluk üzerinde pozitif etkileri olduğu 
tespit edilmiştir. Aynı tespitler psikolojik sağlamlığın, mutluluk üzerindeki etkisinde de 
yapılmıştır.  

Yapılan araştırmada sosyal destek boyutlarından aile desteği ve arkadaş 
desteğinin, örgütsel destek boyutlarından ise sadece örgütsel adaletin, psikolojik 
sağlamlık üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. 
Akademisyenlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin, aile ve arkadaşlarından alacağı 
destek ile yukarı çekilebileceği, aynı zamanda örgütsel adaletin sağlanmasının da 
psikolojik sağlamlık üzerinde anlamlı etki yapabileceği bu çalışmayla ortaya 
koyulmuştur. Güngörmüş vd. (2015), Meredith vd. (2011) ile Wilks ve Spivey (2010)’in 
yaptıkları çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

Bu çalışmada akademisyenlerin mutluluklarının belirleyicilerinin arkadaş desteği, 
örgütsel adalet ve psikolojik sağlamlık olduğu bulunmuştur. Akademisyenlerin 
mutlulukları üzerine en yüksek etkide bulunan değişken psikolojik sağlamlıktır. 
Psikolojik olarak kendini sağlam hisseden bireylerin, zorluklarla mücadele edebilmeleri 
ve üstesinden gelebilmeleri, onları daha da güçlendirerek mutluluk düzeyleri üzerinde 
olumlu etki yapmaktadır. Lü vd. (2014) yaptıkları çalışmada, psikolojik sağlamlığın 
mutluluğu olumlu yönde etkilediğine yönelik sonuçlar bulmuşlardır.  Mutluluk 
belirleyicilerinden birisinin aile desteği olmaması, onun yerine arkadaş desteğinin 
mutluluğu anlamlı şekilde açıklaması da karşımıza çıkan diğer bir bulgudur. İnsanları 
mutlu eden ve mutluluklarının sürekliliğini sağlayan faktörlerden birisi pek tabi ki 
arkadaş desteğidir. Çalışma saatleri esnek olan, takım çalışmasına ihtiyaç duyan ve 24 
saatin uyku haricinde önemli bir kısmını işyerinde arkadaşları ile geçiren 
akademisyenlerin mutluluklarının açıklanmasında arkadaş desteğinin, aile desteğine 
göre daha ön planda olması çokta şaşırtıcı bir sonuç değildir. Frey ise 2008’de yaptığı 
çalışmada, mutluluğu arkadaş desteği ile birlikte aile desteğinin de etkilediği bulgusunu 
elde etmiştir. 

Araştırmanın maddi ve zaman kısıtları nedeniyle iki Devlet üniversitesinde 
yürütülmesi önemli bir kısıttır. Sayı ve nitelik olarak farklı örneklemlerle 
gerçekleştirilecek tekrar çalışmaları daha sağlıklı ve genellenebilir sonuçlara ulaşma 
imkânı tanıyacaktır. Ayrıca anketlerin doldurulmasında kişilerin öz 
değerlendirmelerinin esas alınması ve sosyal beğenirlik etkisinin varlığının 
değerlendirmeye alınmamış olması, birer sınırlılık olarak yine göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
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Extended Summary 
Introduction 

Many events in social life and work life affect the psychological state of 
employees either positively or negatively. These effects also play a role in employees' 
happiness levels. The support that employees get from their surroundings is particularly 
important in dealing with adverse situations. In terms of psychological resilience, the 
support received from the organization and the social environment can be considered as 
elements that empower the workforce, facilitate their success, and ultimately help them 
to be happy. In this context, firstly the social and organizational support levels, 
psychological resilience and happiness levels of the academicians were tried to be 
measured. The study also attempted to determine the effects of social and organizational 
support on psychological resilience and happiness. Finally, the study also examined 
how psychological resilience affects academicians' happiness levels.    

Method 

The universe of the study is the academicians who work at universities. As a 
sample, academicians who are working at Süleyman Demirel University and Mehmet 
Akif Ersoy University were selected. Using the convenience sampling method, the 
electronically prepared questionnaire link was sent to the mail addresses of the 
academicians and they were asked to participate. The study was conducted between 
January 8 and January 19, 2018 and a total of 271 people participated in the survey. 
40.2% of the participants are women, and 59.8% are men. 65.6% of the participants are 
married, 9.1% have a bachelor's degree, 40.6 have a master's degree and 50.4% have a 
Ph.D. When we look at the distribution of participants by title, 5.8% are professors, 
6.9% are associate professors, 27.5% are assistant professors, 22.1% are research 
assistants, and 26.4% are lecturer. The average tenure in the organization in which 
participants were a part of was 9.8 ± 7.49 years and the average age was 36.02 ± 7.65. 
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In the research, data were collected through questionnaire technique. The 
questionnaire consists of 4 scales and the information about the scales is presented 
below.  

Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS): Perceived social 
support scale was developed by Zimet et al. (1988). The adaptation of the scale to 
Turkish was performed by Eker et al. (2001). The scale consists of 3 dimensions and 12 
items as family support, friend support and special person support. As a result of the 
Confirmatory Factor Analysis (CFA) carried out in this study, no element was removed 
from the scale and the goodness of fit values are at an acceptable level 
(RMSEA:0.057/df:89.88/48, NFI:0.98, NNFI:0.98, CFI:0.99, GFI:0.95, AGFI:0.91). 
The reliability values (family support α = .826, friend support α = .908, special person 
support α = .966) of the dimensions also indicate that the reliability of the scale is high. 

Perceived Organizational Support Scale (POS): When the perceived 
organizational support was being measured, the scale developed by Nayır (2011) 
consisting of 65 items and the short form created by Nayır in 2011 were used. It consists 
of organizational justice and three subscales management support, organizational 
awards and business conditions and has 28 items. Participants answered these items in a 
5-point likert style. As a result of the DFA conducted in this research, 4 items of 
organizational justice dimension, 1 item of management support dimension, 1 item of 
organizational awards and business conditions dimension are not functional. It was 
understood that the goodness of fit values are at an acceptable level according to the 
DFA result.(RMSEA:0.052, x2/df:311.68/179, NFI:0.98, NNFI:0.99, CFI:0.99, 
GFI:0.90, AGFI:0.87). The reliability values (organizational justice α = .934, 
management support α = .916, organizational awards and business conditions α = .897) 
indicate that the reliability of the scale is high. 

Brief Psychological Resilience Scale (BPWS): When measuring the 
psychological resilience, the one-dimensional scale developed by Smith et al. (2008) 
and of which the validity and reliability were checked by Doğan (2015) in Turkey, and 
consists of 6 items, was used. Participants gave answers according to the five-point 
Likert scale. In this study, 2 items of this scale did not work. The goodness of fit values 
of the BPWS were found to be at the compliance level. (RMSEA: 0.033, x2/df:1.29/1, 
NFI: 1.00, NNFI: 1.00, CFI: 1.00, GFI: 1.00, AGFI: 0.98). The Cronbach alpha 
coefficient of the scale is α = .845, which indicates that the reliability of the scale is 
high. 

Oxford Happiness Questionnaire (OHQ): The scale which was developed by 
Hills and Argyle in 2002 to measure happiness and of which the validity and reliability 
studies were carried out by Doğan and Çötok in 2011 was used. OHQ is one-
dimensional and consists of 7 items. The questions on the scale were answered 
according to the 5 point likert scale. It was determined that 1 item did not work 
according to the DFA result. The goodness of fit values of the OHQ were found to be at 
the compliance level. (RMSEA: 0.044, x2/df: 10.65/7, NFI: 0.99, NNFI: 0.99, CFI: 1.00, 
GFI: 0.99, AGFI: 0.96). In this study, the Cronbach alpha coefficient of the Oxford 
happiness scale was taken as α = .817, which proved it to be a very reliable scale. 

In the context of goodness of fit and Cronbach's alpha coefficients, all scales were 
tested for structural validity and reliability, and as a result, all of the scales were found 
to be valid and reliable scales. 
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In line with the research model, the following hypotheses were tried to be tested: 

H1: Social support is a significant predictor of psychological resilience. 
H2: Organizational support is a significant predictor of psychological resilience. 

H3: Social support is a significant predictor of happiness. 
H4: Organizational support is a significant predictor of happiness. 

H5: Psychological resilience is a significant predictor of happiness. 
Conclusion and Discussion 

In this study, the effects of social support and organizational support on 
psychological resilience and happiness were investigated. As a result of the analysis, 
both social support and organizational support were found to have positive effects on 
psychological resilience and happiness. The same can be said in the case of the effect of 
the psychological resilience on happiness.  

It was determined that family support and friend support from the social support 
dimension and organizational justice from the dimension of organizational support had 
a positive and significant effect on the psychological resilience. It has been shown in 
this study that the psychological resilience levels of academicians can be increased with 
the support from the family and friends and at the same time organizational justice can 
have a significant effect on psychological resilience. In the studies conducted by 
Güngörmüş et al. (2015), Meredith et al. (2011) and Wilks and Spivey (2010) similar 
results were obtained. 

In this study, it was found that the determinants of the happiness of the 
academicians are friend support, organizational justice and psychological resilience. It is 
the variable "psychological resilience" which has the highest effect on the happiness of 
the academicians. The fact that individuals who feel psychologically resilience are able 
to deal with their difficulties and overcome them, makes them stronger and creates a 
positive impact on their happiness levels. In their study, Lu et al (2014) found that 
psychological resilience affected happiness positively.  Another finding is that in the 
case of the absence of the family support, the friend support affects the happiness 
significantly. One of the factors that makes people happy and ensures the continuity of 
their happiness is of course friend support. It is not surprising that the friend support is 
more significant than the family support is more than enough to explain the happiness 
of the academicians who have flexible working hours, need teamwork and spend a 
considerable amount of time with their friends at work. In Frey's study conducted in 
2008, he found that the happiness is affected by both the friend support and the family 
support. 

Due to the time and material limitations of the research, it is an important limit for 
it to be carried out in two state universities. Repeated studies with samples different in 
number and quality will provide a chance to reach more reliable and generalizable 
results. In addition, the fact that the self-evaluations of the people were taken as the 
basis and the fact that the existence of social desirability effect was not taken into 
consideration should also be considered as a limitation. 
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Özet 
Günümüzde yoğun rekabet şartlarında faaliyet gösteren işletmelerin performans 

analizi yapmaları büyük önem taşımaktadır. Performans analizleri genellikle periyodik 
dönemler halinde yapılmaktadır. Buna ek olarak bazı durumlarda performans algısında 
ki değişikliklerle performans analizi yapılabilmektedir. İşletmelerde ki performans 
analizinin amacı diğer tüm ticari işletmeler de olduğu gibi otel ve restoran işletmelerinin 
karlılık düzeyini yükseltmektir. Bu nedenle işletmeler için olağan ve olan dışı yapılan 
performans analizleri ve performans algısı büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada 
Türkiye'de turizm yoğun olarak bulunduğu Nevşehir ilinde faaliyet gösteren otel ve 
restoran işletmelerinde ki üst düzey çalışanlara anket uygulanmıştır. Katılımcılara, anket 
formunda performansı etkileyen yenilik, süreklilik ve esneklik ile ilgili sorular 
yöneltilmiştir. Cevapları analiz etmek için parametrik testlerden "t" testi ve ANOVA 
testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinde 
ki yöneticilerin demografik özelliklerine göre işletme performansı algılarında farklılık 
olduğu belirlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Performans, Performans Algısı, Yenilik, Süreklilik, Esneklik 
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Abstract 

Today, performance analysis of companies operating under intense competition 
conditions is very important. Performance analyzes are usually carried out periodically, 
and in some cases performance analysis can be performed depending on performance 
perception. The main purpose of working in this context is to measure performance 
perceptions of hotel and restaurant businesses. The study, which operates in Turkey's 
Cappadocia region as a busy tourist hotel which is built on and senior employees in the 
restaurant business. Participants were directed to expressing perceptions of innovation, 
continuity, and flexibility that affect performance. The "t" test and the ANOVA test 
were used to analyze the answers. According to the results of the analysis, it was 
determined that there is a difference in the perception of the management performance 
according to the demographic characteristics of the managers operating in the 
accommodation and catering businesses. 

Kaywords: Performance, Perception of Performance, Innovation, Maintain, Flexibility 
1. GİRİŞ 

Değişen toplum ve küreselleşen dünya ile birlikte işletmelerin pazar payları 
büyümüştür. Pazar payı büyüyen işletmeler kendilerini rekabetçi faaliyetlerin içinde 
bulmuşlardır. Rekabetle baş edebilmek için ise işletmenin performansının ölçülmesi ve 
buna bağlı olarak da yapılması gereken değişikliklerin belirlenmesi gerekmektedir. 
Fakat söz konusu değişikliklerin yapılabilmesi için işletmede görev yapan üst düzey 
yöneticilerin işletme performansıyla ilgili performans algılarının takibini yapmaları 
gerekmektedir. Bu gereklilik işletmede var olan performans değişikliklerini belirlemek 
için performans ölçümünün ilk adımı sayılabilir. Ancak söz konusu bu durumun 
gerçekleşmesi iyi tasarlanmış bir performans ölçüm sistemiyle mümkün olabilir. 
(Karaman, 2009). Bu nedenle işletmeler, iyi tasarlanmış bir performans ölçüm sistemi 
kullanarak performans algısını hatasız ölçmelidir. 

Performans, işletmenin ulaşmaya çalıştığı hedefler ve gerçekleştirilmek istediği 
durumları ifade etmektedir.  İşletme performansı, işletmenin ileride nerede, hangi 
konumda ve hangi büyüklükte olmak istediğini belirtmektedir (Arslantürk, 2009). Bu 
bağlamda performansı, bireyler ve şirketlerin hedeflerine ulaşma düzeyinin bir ölçümü 
(Erdoğan ve Yıldırım, 2015) olarak tanımlamak mümkündür. Hedeflere ulaşma 
düzeyini belirlemek için performans analizi yapılmaktadır. Performans analizi ile 
işletmenin potansiyel gelişme kapasitesi ile ilgili bilgiler elde edilerek örgütün 
gelişmesine yönelik planlamalar yapılmaktadır (Ege ve Şener, 2013). Bu nedenle asıl 
görevi işletmenin performansını arttırmak olan yönetici (Taşbaşı, 2013) çevresinde 
gelişen her türlü faaliyette dikkatli olmalıdır. İşletme performansına yönelik algısını 
esnek, sürekli ve yenilikçi bir anlayış içerisinde değerlendirmelidir.  

2. PERFORMANS KAVRAMININ TANIMI 
Performans Türk Dil Kurumun Çevrim içi sözlüğüne göre "başarım" anlamına 

gelmektedir. Bir başka ifadeyle kişinin yapabileceği en iyi derece, herhangi bir eseri, 
oyunu, işi vb.ni ortaya koyarken gösterilen başarı olarak ifade edilmiştir (TDK, 
http://www.tdk.org.tr 16.12.2017). Sosyal bilimlerde ise performans kavramı daha çok 
işletme faaliyetleri ile ilişkilendirilmektedir. Bu yönden bakıldığında performans, 
işletmenin ulaşmaya çalıştığı hedefler ve gerçekleştirilmek istediği durumlar ifade 
etmektedir.  İşletme performansı, işletmenin ileride nerede, hangi konumda ve hangi 
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büyüklükte olmak istediği belirtmektedir (Arslantürk, 2009). Bu bağlamda performansı, 
bireyler ve şirketlerin hedeflerine ulaşma düzeyinin bir ölçümü (Erdoğan ve Yıldırım, 
2015) olarak tanımlamak mümkündür. 

Performans genel anlamda üretim ile ilişkili kullanılmaktadır. Bu bağlamda 
performans ölçümü belirli bir süre içerisinde üretilmesi hedeflenen mal ve hizmetin ne 
kadarının üretilip üretilmediğini tespit etmektedir. Ayrıca performans ölçümü, 
işletmenin belirlemiş olduğu amaçlarına ulaşma düzeyini belirlemek için (Taşbaşı, 
2013) yapılan her tülü iş ve işlemi içermektedir. Bunun yanı sıra performansı işgörenin 
motivasyonu ile yeteneğinin arasındaki ilişki de etkilemektedir. Ayrıca performans 
işlevine göre "etkinlik", "verim" ve "çıktı" kavramlarıyla birlikte kullanılmaktadır 
(Helvacı, 2002). Örneğin, bir üretim işlemi sonunda elde edilen verimlilik düzeyi, 
üretim süreci içerisinde çalışan işgörenin performansına bağlı olarak hesaplanmaktadır 
(Arslantürk, 2009). 

3. PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve PERFORMANS ALGISI  
İşletmeler rekabetçi pazar koşullarında avantajı sağlamak için performanslarını 

belirlemek ve işletme faaliyetlerini sürekli revize etmek zorundadırlar. Bunun için bir 
işletmenin kaynaklarının belirlenmesi ve yönetilebilmesi yeteneği (Iswati ve Anshori, 
2007) olan işletme performansının sürekli takip edilmesi gerekmektedir. Performans 
değerlendirme süreci, planlı ve tekrarlanabilir çalışmaları içeren bir süreçtir. 
Yöneticiler, işletmenin ne kadar başarılı olduğunu belirlemek ve işletmelerinin 
gelecekte ki faaliyetleri ile ilgili karar almak amacıyla performans değerlendirme 
işlemlerini döngüsel bir şekilde sürekli yapmaktadırlar (Baynal ve Karasakal, 
2011).Ayrıca performans değerlendirme işlemlerinden işletmenin mevcut durumu ve 
varsa eksiklikleri hakkında bilgi edinilmektedir. Dahası işletmenin potansiyel gelişme 
kapasitesi ile ilgili bilgiler elde edilerek örgütün gelişmesine yönelik planlamalar 
yapılmaktadır (Ege ve Şener, 2013). Gelişim hedefi tamamlandıktan sonra tekrar bir 
performans değerlendirilme işlemi yapılarak sürece tekrar başlanır ve böylece 
performans değerlendirme işlemleri döngüsel bir şekilde süreklilik arz etmektedir. 

Performans değerlendirme sisteminin başarılı olması için (Koseoğlu, 2005; 
Taşbaşı, 2013). 

• İşletme hedeflerin doğru tespit edilmesi,  

• Üst yönetimin performans algısı ile istekliliği ve karlılığı  

• Performans değerlendirme kriterlerinin doğru belirlenmesi,  

• Değerlendirme uygun bir metot seçilmesi,  

• Hedeflere ulaşabilecek çalışma gruplarının belirlenmesi,  

• Faaliyet alanlarının doğru ayrıştırılması ve önceliklere göre sıralanması,  

• Değerlendirmenin belli bir zaman dilimindeki faaliyetleri kapsaması,  

• İşin gerektirdiği yetkinlikleri ne derece yerine getirildiğinin belirlenmesi, 

• Performans ölçülerinin günün şartlarına göre yeniden revize edilmesi 
gerekmektedir. 

Ayrıca performans değerlendirme işlemleri yapılırken aşağıdaki başlıklara dikkat 
edilmesi gerekmektedir (Bekele, 2014). 
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• Resmi Değerlendirme sistemi olmalıdır. 

• Sık sık yapılmalıdır. 

• Denetçiler, değerlendirme süreciyle ilgili daha fazla bilgiye sahip olmalıdır. 

• Çalışanlar derecelendirmelerine itiraz etme şansı olmalıdır. 

• Organizasyon ortamı, rekabetçi olmaktan ziyade işbirliğine dayalı olmalıdır 

• Örgütün planı, aynı zamanda yalnızca gücü onaylamaktan ziyade zayıflıklarla 
ilgilenmelidir. 

Performans değerlendirme, yöneticiler açısından önemlidir. Yöneticiler işletme 
performanslarının sürekli artması için çaba sarf etmektedirler. Bu nedenle işletme 
performansı hakkında sürekli düşünmekte ve performansı işletmenin hedefleri 
doğrultusunda değerlendirmektedirler. Söz konusu faaliyetlerin temelinde yöneticinin 
performans algısı yatmaktadır. Rutin bir süreçte performans değerlendirilmesi 
yapılırken yöneticinin işletme performansı algısında olumsuz bir durum ortaya 
çıktığında performans değerlendirme süreci rutinin dışına çıkabilmektedir.  Bu nedenle 
asıl görevi işletmenin performansını arttırmak olan yönetici (Taşbaşı, 2013) çevresinde 
gelişen her türlü faaliyette dikkatli olmalıdır. İşletme performansına yönelik algısını 
esnek, sürekli ve yenilikçi bir anlayış içerisinde değerlendirmelidir. 

4. PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN TARİHÇESİ 

1700'lü yılların sonunda sanayi devrimiyle birlikte çalışma hayatında 
performansın planlanması sayılabilecek yeni faaliyetlere başlanmıştır. 1776 yılında 
Adam Smith; işbölümü kavramını ileri sürerek işçi sayısını arttırmadan iş miktarında 
önemli bir artışın olabileceğini iddia etmiştir (Uysal, 2015). Bu dönemde Adam Smith 
üretim süreci, insanlar arası beşeri ilişkiler ve verimlilik üzerine araştırmalar yapmış 
(Dişkaya, 2006) ve iş bölümünün performansı geliştireceği kanaatine varmıştır. Daha 
sona 1900’lü yılların başlarında ABD'de kamu hizmeti veren çalışanların performansları 
sistematik ve biçimsel olarak değerlendirilmeye başlanmıştır (Yarbağ, 2016).  

Performans değerlendirmenin gelişim süreci literatürde iki aşamaya ayrılmıştı. İlk 
aşama, 1880’li yıllar ile 1980’li yıllar arasında olup, bu aşamada performansın 
göstergesi olarak kar, yatırımların geri dönüşümü, verimlilik gibi finansal ölçütler 
dikkate alınmıştır (Baynal ve Karasakal, 2011). Söz konusu dönemde finansal 
performansın iyi olması işletme performansının da iyi olduğunu anlamına gelmekteydi. 
Sonraki ikinci aşama 1980’li yılların sonu ve 1990’lı yılların başında ortaya çıkmıştır. 
Bu dönemde, geleneksel performans ölçüm sistemlerinden memnuniyetsizlikler baş 
göstermiştir. Bu memnuniyetsizlikler performansın “dengeli” ve “çok boyutlu” 
ölçülmesiyle giderilmeye çalışılmıştır (Tural, 2007). Daha sonraki dönemlerde ise 
performans değerlendirme sistemleri ihtiyaca ve duruma göre revize edilerek farklı 
performans değerlendirme teknikleri geliştirilmiştir. 

5. PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN AMACI  

Performans değerlendirme, bir bireyin ya da bir takımın etkin çalışma durumunun 
gözden geçirilerek ve değerlendirilerek iş performansının ortaya çıkarılmasıdır (Üner, 
2005). Performans değerlendirmenin asıl amacı çalışanın değerlendirilmesi ve gelişimi 
için fırsatlar sunulmasıdır. Bununla birlikte performans değerlendirmenin diğer bir 
amacı işveren ve işgören arasında ki iş ilişkilerini ve iletişimi işletme yararına 
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geliştirilmesidir (Işığıçok, 208). Bu bağlamda performans değerlemenin iki amacının 
olduğu söylenebilir (Mercanlıoğlu, 2012). 

• Birincisi, organizasyonun elemanlara kendi performansları konusunda iş 
niteliklerine dayanan geri dönüt vermesini sağlar.  

• İkincisi, çalışanlarla yöneticiler arasında bilgi alışverişini ve çalışanların 
katkısını sağlayan bir forum oluşturur. 

Performans değerlendirmesi sonucunda çalışanların bireysel amaçları örgütsel 
amaçlara doğru yönlendirmekte, işletmeye temel değerlerin çalışalar tarafından 
benimsenerek sürdürülmesi sağlanmaktadır (Uysal, 2015). Söz konusu bu faaliyetleri 
gerçekleştirebilmek için çalışanların kendi becerilerini arttırmak, işletmeye katkılarını 
sürekli bir şekilde arttırmak, işletme içerisine bireylerin ve grupların sorumluluk 
üstlenmesini sağlamak, çalışanları bütün yönleriyle ele alarak başarılarını 
ödüllendirmek, eksiklerin giderilmesi için imkan ve eğitim sağlamak gerekmektedir 
(Tunçer, 2013). 

6. PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN NEDENLERİ 

Performans değerlendirme faaliyetleri yapılarak işletme ve çalışanların mevcut 
performansları belirlenir. Performans değerlendirme teknikleri kullanan firmalar 
gerçekte stratejik öncelikleri doğrultusunda performans önlemlerini almak için faaliyette 
bulunurlar (İttner vd., 2003). Performans belirlemenin sonucunda bazı önlemler alırlar. 
Örneğin, yeni ürün üretimi, sürekliliğin sağlanması, çalışanın işe devamı, işten 
çıkarması ve rotasyonu gibi kararlar alınabilir. Ayrıca ücretlendirme sistemlerine gerekli 
bilgiler sunularak performansa dayalı ücret sistemlerinin daha sağlıklı ve adaletli 
işlemesi sağlanabilir (Yarbağ, 2016). Bu bağlamda performans değerlendirme 
nedenlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. 

• Ücret yönetimi sağlamak, 

• Kariyer faaliyetlerini belirlemek ve geliştirmek, 

• Stratejik planlama yapmak, 

• Eğitim ihtiyacını belirlemek, 

• Çalışanı işten ayırma kararının almak, 

• Rotasyon, iş genişletmek, iş zenginleştirmek, 

• İş fırsatlarında esnekliği sağlamak, 

• İşletmenin devamlılığını sağlamak,  

• Piyasada ki yeniliklere ayak uydurmak için performans değerlendirme işlemleri 
yapılır. 

7. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
7.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

İşletmeler değişen piyasa koşullarında diğer işletmelerle rekabet edebilmek için 
işletme faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak zorundadırlar. Bu nedenle işletmeler bazı 
önlemler ve ileriye dönük yatırım karaları almaktadırlar. Söz konusu bu kararlardan 
önce mutlak performans değerlendirmesi yapmaları gerekmektedir. Performans 
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değerlendirmesi yapılan işletmelerde yöneticilerin ve çalışanların davranışları 
performansı arttırmaya yönelik değişmektedir (Kaplan ve Norton, 1992). Bu durum 
performans analizi yapan işletmeyi rekabette üstün konuma getirebilmektedir. 

Performans değerlendirilmesi rutin bir süreçte yapıldığı gibi olağan üstü 
durumlarda yapılabilmektedir. Olağan üstü durumlarda yönetici olumsuz durumu fark 
ederek performans değerlendirmesinin yapılamasına kanaat getirebilmektedir. İşletmede 
yapılan performans değerlendiresi çalışanları olumu yönde etkilemektedir ve ileride 
gerçekleşecek değişikliklerin çalışan tarafından desteklenmesini sağlayacaktır (Bekele, 
2014).  Bu nedenle performans değerlendirmenin ilk basamağı sayılacak performans 
algısı çok önemlidir.  

Çalışmada, yüksek performansın çok önemli olduğu otel ve restoran 
işletmelerinde ki performans algısını ölçmek amaçlanmıştır. Literatür tarandığında söz 
konusu işletmelerde ki performans ölçümü ve değerlendirilmesi üzerine çalışmalar 
olduğu gözlemlenmiştir. Fakat performans algısı üzerine yapılmış çalışmalar sınırlı 
sayıda olduğu belirlenmiştir. Ayrıca işletmelerde ki performans algısını ölçen çok az 
çalışmaya rastlanılmıştır. Bu nedenle yapılan çalışma büyük önem arz etmektedir. 

7.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Günümüzde birçok işletme yüksek performansa ihtiyaç duymaktadırlar. Fakat 
Turizm sektörünün bel kemiği olan yiyecek-içecek ve konaklama işletmeleri 
performans ölçümüne daha çok ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle çalışmanın 
örneklemi olarak Nevşehir ilinde faaliyet gösteren yiyecek-içecek ve konaklama 
işletmeleri seçilmiştir. Bu bağlamda Nevşehir ili içerisinde 65 otel, 51 restoran işletmesi 
olmak üzere toplamda 116 işletmeye ulaşılmıştır. 

7.3. Araştırmanın Sınırlılıkları  
Performans algısını belirlemek için anket formu kullanılmıştır. Anket seçilen 

sektörde ki üst düzey personele uygulanmıştı. İş yoğunluğu nedeniyle personele 
ulaşmakta zorluklar yaşanmıştır. Ayrıca iş yoğunlu olmayan bazı üst düzey personel ise 
sebep bildirmeden çalışmayı yapmak istememişlerdir. Ayrıca anket çalışması sadece 
yiyecek-içecek ve konaklama işletmeleri kapsamaktadır. Diğer hizmet sektöründe ki 
işletmeler için genellemek doğru olmayacaktır.  

7.4. Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmada veri toplamak amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. Ittner vd.nin 
2003'te yayınlamış oldukları " Performance implications of strategic performance 
measurement in financial services firms" (Finansal hizmetler firmalarında stratejik 
performans ölçümünün performans üzerindeki etkileri) adlı makalelerinden 
faydalanılarak anket formu oluşturulmuştur. Söz konusu anket formunda işletme 
faaliyetleri 3 boyutta ele alınmıştır. Bu boyutlar; esneklik, yenilik ve sürekliliktir. 
Esnekliğe ait 4, yeniliğe ait 4 ve sürekliliğe ait 3 soru bulunmaktadır. Toplamda 
katılımcıya 11 soru yöneltilmiştir. Anket formu 5 likert olarak hazırlanmıştır. 
Katılımcılardan, kesinlikle katılmıyorum (1) ile kesinlikle katılıyorum (5) yönergeleri 
doğrultusunda sorulara uygun buldukları numarayı vermeli istenmiştir.  

Anketlerden elde edilen veriler SPSS veri analizi programına girilmiştir. Yapılan 
güvenirlilik analizi sonucu ölçeğin güvenilir olduğu (Cronbach’s Alpha=0,89) 
bulunmuştur. Güvenilirlik katsayısının 0,80-1,00 arasında olması ölçeğin 
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güvenilirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir (Alpar, 2010).  Verilerin dağılımlarına 
bakıldığında ise verilerin normal dağılım gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Veri sayısı 
116 olduğundan Kolmogorov-Simirnov (Lilliefors) testi sonucu incelenmiş olup, 
performans algısı verilerinin anlamlılık değeri 0,120 olarak elde edilmiştir. Bu değerin 
0,05’ten büyük olması nedeniyle verilerin normal dağılıma uygunluk gösterdiği 
söylenebilir. Bu sebeple araştırmada parametrik analiz testlerinden ANOVA ve 
bağımsız örneklem t testi uygulanması uygun görülmüştür. Çalışma kapsamında üst 
düzey yöneticilerin performans algısı bazı demografik özelliklerle karşılaştırılarak 
anlamlı farkların olup olmadığı araştırılmıştır.  

7.5. Araştırmanın Bulguları 
İşletmelerin performans algısını ölçen çalışmamızda aşağıda ki veriler elde 

edilmiştir. Elde edilen veriler tablolar halinde verilmiştir. 
Tablo 1: Araştırmacıların demografik özellikleri 

Demografik Özellikler n (116) % 

Cinsiyet 
Kadın 36 31,0 

Erkek 80 69,0 

Medeni Durum 
Evli 81 69,8 

Bekâr 35 30,2 

Yaş 

25-34 22 19,0 
35-44 64 55,2 

45 yaş ve üstü 30 25,9 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 24 20,7 

Lise 31 26,7 

Ön lisans 22 19,0 

Lisans 33 28,4 

Lisansüstü 6 5,2 

Çalışma Süresi 

1 Yıldan az 6 5,2 

1-5 yıl 25 21,6 

6-10 yıl 47 40,5 

11-20 yıl 31 26,7 

21 yıl ve üstü 7 6,0 
 
İşletme Türü 

Restoran 51 44,0 

Otel 65 56,0 

 
 
Konum 

İşletme Sahibi 18 15,5 

Müdür 62 53,4 

Müdür Yardımcısı 21 18,1 

Alan Şefi 15 12,9 

Tablo 1’de araştırmaya katılanların kişisel değişkenlerine ilişkin yüzde ve frekans 
dağılımları yer almaktadır. Tablo incelendiğinde araştırmaya katılanların yaklaşık %69 
’unun erkek, % 69,81’inin evli olduğu görülmektedir. Yaş grupları arasındaki dağılımda 
%55,2 ile en fazla 35-44 yaş aralığında olduğu, eğitimde %28,4 ile lisans 
mezunlarından oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların çalışma süreleri incelendiğinde 
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ise çalışanların % 40,5’inin 6-10 yıl arasında mevcut işletmede çalıştıkları 
görülmektedir.  Tablo verileri incelendiğinde katılımcıların %56’sının otel çalışanı ve 
%53,4’ünün müdür konumunda çalıştıkları görülmektedir.   

Tablo 2: Katılımcıların Performans Algılarının Cinsiyetlerine Göre Farklılığına 
İlişkin "t" Testi 

 Grup İstatistiği Test İstatistiği 
 n Ort. S.S. T P 
Kadın 36 3,23 0,8 

-3,415 0,01 
Erkek 80 3,77 0,6 

Araştırmaya katılan yöneticilerin cinsiyetlerine göre performans algısı 
düzeylerinin farklılık gösterip göstermediğini incelemek üzere t-testi yapılmış ve 
sonuçları Tablo 2'de verilmiştir. Tablo 2'deki verilere göre araştırmaya katılanların 
performans algısı cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0,05). 
Analiz sonucunda işletmelerde görev yapan erkek yöneticilerin performans algısı 
düzeylerinin kadın yöneticilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 3: Katılımcıların Performans Algılarının Evlilik Durumuna Göre 
Farklılığına İlişkin "t" Testi 

 Grup İstatistiği Test İstatistiği 
 n Ort. S.S. T P 
Evli 81 3,55 0,74 

-1,232 0,22 Bekâr 35 3,74 0,75 

Araştırmaya katılan yöneticilerin medeni durumlarına göre performans algısı 
düzeylerinin farklılık gösterip göstermediğini incelemek üzere t-testi uygulanmış ve 
sonuçları Tablo 3 aktarılmıştır.  Tablo 3'teki verilere göre araştırmaya katılan 
yöneticilerin performans algısı düzeylerinin medeni durumlarına göre bir farklılık 
göstermediği belirlenmiştir (p=0,22>0,05).  

Tablo 4: Katılımcıların Performans Algılarının Restoran ve Otel İşletmelerine 
Göre Farklılığına İlişkin "t" Testi 

 Grup İstatistiği Test İstatistiği 
 n Ort. S.S. t P 
Restoran 51 2,93 0,43 

-14,02 0,00 Otel 65 4,13 0,47 

Araştırmaya katılan yöneticilerin çalıştıkları işletme türleri ile performans algısı 
arasında farklılık gösterip göstermediğini incelemek üzere t-testi yapılmış ve sonuçları 
Tablo 4’te verilmiştir. Tablo 4’teki verilere göre araştırmaya katılan yöneticilerin 
çalıştıkları işletme türüne ile performans algıları arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmaktadır (p<0,05). Analiz sonucunda otel işletmelerde görev yapan yöneticilerin 
performans algı düzeylerinin restoran yöneticilerine göre daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. 

Tablo 5: Katılımcıların Performans Algısının Alt Boyutu Olan Esnekliğin 
Restoran ve Otel İşletmelerine Göre Farklılığına İlişkin "t" Testi 

 Grup İstatistiği Test İstatistiği 
 n Ort. S.S. t P 
Restoran 51 2,88 0,48 

-12,695 0,00 Otel 65 4,17 0,57 
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Araştırmaya katılan yöneticilerin çalıştıkları işletme türleri ile esneklik 
performans algılarının arasında farklılık olup olmadığını incelemek üzere t-testi 
yapılmış ve sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. Tablo 5’teki verilere göre araştırmaya 
katılan yöneticilerin çalıştıkları işletme türüne ile esneklik performans algısı arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Analiz sonucunda otel işletmelerinde 
görev yapan yöneticilerin esneklik performans algı düzeylerinin restoran yöneticilerine 
göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 6: Katılımcıların Performans Algısının Alt Boyutu Olan Yeniliğin Restoran 
ve Otel İşletmelerine Göre Farklılığına İlişkin "t" Testi 

 Grup İstatistiği Test İstatistiği 
 n Ort. S.S. T P 
Restoran 51 3,05 0,51 

-11,106 0,00 Otel 65 4,11 0,50 

Araştırmaya katılan yöneticilerin çalıştıkları işletme türü ile yenilik performans 
algısı arasında farklılık olup olmadığını incelemek üzere t-testi yapılmış ve sonuçları 
Tablo 6’da verilmiştir. Tablo 6’da ki verilere göre araştırmaya katılan yöneticilerin 
çalıştıkları işletme türü ile yenilik algıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 
(p<0,05). Analiz sonucunda otel işletmelerde görev yapan yöneticilerin yenilikçi 
performans algı düzeylerinin restoran yöneticilerine göre daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. 

Tablo 7: Katılımcıların Performans Algısının Alt Boyutu Olan Sürekliliğin 
Restoran ve Otel İşletmelerine Göre Farklılığına İlişkin "t" Testi 

 Grup İstatistiği Test İstatistiği 
 n Ort. S.S. T P 

Restoran 51 2,84 0,55 
-13,036 0,00 

Otel 65 4,12 0,49 

Araştırmaya katılan yöneticilerin çalıştıkları işletme türü ile süreklilik performans 
algısı arasında farklılık olup olmadığını incelemek üzere t-testi yapılmış ve sonuçları 
Tablo 7’de verilmiştir. Tablo 7’deki verilere göre araştırmaya katılan yöneticilerin 
çalıştıkları işletme türüne ile süreklilik algıları arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmaktadır (p<0,05). Analiz sonucunda otel işletmelerde görev yapan yöneticilerin 
süreklilik algı düzeylerinin restoran yöneticilerine göre daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. 
Tablo 8: Katılımcıların Performans Algılarının Yaş Durumuna Göre Farklılığına 

İlişkin "t" Testi 
 Grup İstatistiği Test İstatistiği 
Yaş n Ort. S.S. F P Tukey 

HSD 25-34 22 3,68 0,60 
2,502 0,86 - 35-44 64 3,47 0,81 

45 yaş ve üstü  30 3,83 0,67 

Araştırmaya katılan yöneticilerin yaşlarının performans algısı ile farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmış 
ve sonuçları Tablo 8'te görülmektedir. Analiz sonucuna göre 0,86 (p<0,05) anlamlılık 
düzeyi ile katılımcıların yaşları ile performans algıları arasında anlamlı farklılık 
belirlenmemiştir. 
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Tablo 9: Katılımcıların Performans Algılarının Eğitim Durumuna Göre 
Farklılığına İlişkin "t" Testi 

 Grup İstatistiği Test İstatistiği 
 n Ort. S.S. F p Tukey 

HSD İlköğretim 24 3,57 0,88 

0,620 0,64 - 
Lise 31 3,65 0,75 
Ön lisans 22 3,47 0,65 
Lisans 33 3,61 0,76 
Lisansüstü 6 4,00 0,37 

Tablo 9'da araştırmaya katılan yöneticilerin eğitim seviyeleri ile performans algısı 
arasında bir farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) testi sonucunda, katılımcıların performans algıları ile eğitim 
seviyeleri arasında anlamlı farklılığın olmadığı söylenebilir (p<0,05).  

Tablo 10: Katılımcıların Performans Algılarının Çalışma Durumuna Göre 
Farklılığına İlişkin "t" Testi 

 Grup İstatistiği Test İstatistiği 
 n Ort. S.S. F p Tukey HSD 
1 yıldan aza 6 2,54 0,52 

4,385 0,00 a ile b,c,d, e 
1-5 yılb 25 3,56 0,82 
6-10 yılc 47 3,58 0,86 
11-20 yıld 31 3,80 0,71 
21 yıl ve üstüe 7 3,94 0,55 

Tablo 10'de yer alan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi sonucuna göre; 
katılımcıların performans algıları işletmede çalışma süresine göre farklılık 
göstermektedir (p<0,05). Buna göre turizm sektöründe çalışma süresi bir yıldan az olan 
yöneticilerin performans algısı düzeylerinin daha uzun çalışan yöneticilerden daha 
düşük olduğu görülmektedir.  

Tablo 11: Katılımcıların Performans Algılarının işletmede ki Statülerine Göre 
Farklılığına İlişkin "t" Testi 

 Grup İstatistiği Test İstatistiği 
 n Ort. S.S. F p Tukey HSD 

İşletme Sahibia 18 4,43 0,39 

113,65 0,00 

a ile b,c,d 

b ile c,d 

c ile d 

 

Müdürb 62 4,28 0,49 

Müdür Yardımcısıc 21 3,76 0,28 

Alan Şefid 15 4,09 0,30 

Tablo 11'de araştırmaya katılan yöneticilerin işletmedeki konumları ile 
performans algısı arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla 
yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi sonucunda, katılımcıların performans 
algısı ile işletme konumları arasında anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir (p<0,05).   
Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için yapılan Tukey testi 
sonucunda işletme içindeki konumun arttıkça yöneticilerin performans algı düzeylerinin 
de arttığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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8. SONUÇ VE TARTIŞMA 

1700'lü yılların sonunda sanayi devrimiyle birlikte çalışma hayatında 
performansın planlanması sayılabilecek yeni faaliyetlere başlanmıştır. Söz konusu 
dönemde Adam Smith üretim süreci, insanlar arası beşeri ilişkiler ve verimlilik üzerine 
araştırmalar yapmış (Dişkaya, 2006) ve iş bölümünün performansı geliştireceği 
kanaatine varmıştır. 

Bu dönemden günümüze kadar performans değerlendirmeye yönelik çok çeşitli 
faaliyetlerde bulunulmuştur. Performans değerlendirme, işletmenin belirlemiş olduğu 
amaçlarına ulaşma düzeyini tespit etmek için (Taşbaşı, 2013) yapılan her tülü iş ve 
işlemi içermektedir. Bu bağlamda performans değerlendirmenin asıl amacının 
verimliliği ölçmek ve kar elde etmek olduğu söylenebilmektedir. Bu sebeple birçok 
işletme 3 aylık veya 6 aylık dönemlerde performans değerlendirme faaliyetlerinde 
bulunurlar. Fakat otel ve restoran işletmeleri gibi turizm faaliyetlerine bağımlı 
işletmelerde performans değerlendirme rutin bir şekilde yapılamamaktadır. Bunun 
yerine üst düzey yöneticilerin performans algılarına göre performans değerlendirme 
yapılabilmektedir. Özellikle rutin değerlendirmenin yapılamadığı işletmelerde 
performans algısı büyük önem arz etmektedir. Bu tür işletmelerde performans 
değerlendirmenin ilk basamağı performans algısı olacağı söylenebilir. 

Çalışmada otel ve restoran işletmelerin de faaliyet gösteren üst düzey çalışanların 
performans algısını ölçmek için 3 boyutlu bir anket uygulanmıştır. Ankette yenilik, 
süreklilik ve esneklik ile ilgili sorular sorularak işletme performans algılarını 
belirlemeye çalışılmıştır. Anket çalışmasına 36 kadın 80 erkek olmak üzere toplamda 
116 kişi katılmıştır.  

İşletmede çalışan yöneticilerin cinsiyetlerine göre erkek çalışanların kadın 
çalışanlara göre performans algısının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada 
kadın ve erkek yöneticilerin performans algılarında ki farklılık araştırılmıştır. Ancak bu 
sonucun nedenleri araştırma kapsamına dahil edilmemiştir. Kadın yöneticilerin erkek 
yöneticilere göre performans algılarının neden düşük olduğu gelecek çalışmaların 
konusu olabilir. Çalışan kişinin işletmede ki çalışma süresi arttıkça performans algısının 
da arttığı belirlenmiştir. Turizm sektöründe iş gören devir hızının yüksek olması 
çalışanların aynı işletmede uzun süre çalışmadığı anlamana gelmektedir. Kısa süreli 
çalışmalar personelin örgüt kültürünü edinmesini ve işletmeye aidiyet hissetmesini 
olumsuz etkilemektedir. İşletmeye kedini ait hissetmeyen personel işletmenin 
performans algısı ile daha az ilgilenmektedir. Bu nedenle işletme sahipleri iş gören 
devir hızını düşürerek personelin aidiyet duygusunu geliştirmelidir. Üst düzey 
çalışanların işletmede ki konumları dikkate alındığında müdür yardımcılarının ve alan 
şeflerinin müdürlere göre performans algılarının daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bu 
nedenle müdür yardımcılarına ve alan şeflerine gerekli görülen hizmet içi eğitimler 
verilerek statüleri yükseltilebilir. Ayrıca otel işletmesinde çalışan üst düzey personelin 
performans algısı restoran işlemelerinde çalışan üst düzey personelin performans 
algısına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu farklılığın temel nedenleri 
incelendiğinde otel işletmelerinin daha kurumsal bir yapıya sahip oldukları, hizmet içi 
eğitime daha fazla önem vererek çalışanlarının eğitim seviyelerini arttırdıkları ve iş 
gören devir hızlarının restoranlara göre daha az olması performans algısının daha 
yüksek olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle restoran işletmeleri de kurumsallaşarak, 
personeline gerekli hizmet içi eğitimler sağlayarak ve personel devir hızını düşürerek 



 
 

N. Örgüt – A. Tanç – Ş. Güngör Tanç 10/3 (2018) 194-209 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 205 

performans algısını yükseltebilir. Bu durum sonucunda rakiplerine oranla büyük 
üstünlükler kazanabilir. Aynı zamanda performans algısının alt boyutları olarak 
belirlenen esneklik, yenilik ve süreklilik açısından incelendiğinde de otel işletmelerinde 
çalışan yöneticilerin performans algısının restoran işletmelerinde çalışan öneticilere 
göre daha yüksek olduğu tespit ediliştir. 

Çalışma kapsamında yapılan analizler sonucunda evli olup olmama durumuna 
göre yöneticilerin performans algılarında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Aynı 
şekilde işletmede çalışan yöneticilerin yaşlarına göre performans algıları arasında 
anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Dahası yöneticilerin eğitim seviyeleri ile 
performans algılarının arasında anlamlı bir farklılık belirlenememiştir. 
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Extensive Summary 

1. Introduction 

Performance refers to the goals that the business is trying to reach and the 
situations wants to achieve. Operational performance indicates where the operator wants 
to be in the future, in which location and in what size (Arslantürk, 2009). In this 
context, it is possible to define performance as a measure of the level of attainment of 
the targets of individuals and companies (Erdoğan ve Yıldırım, 2015). Performance 
analysis is conducted to determine the level of attainment of goals. With the 
performance analysis, the operator is informed about the potential development capacity 
and plans for the organization development are made (Ege ve Şener, 2013). For this 
reason, the manager  whose main task is to increase the performance of the business 
should careful about any activities that occur around him (Taşbaşı, 2013). He should 
evaluate the perception of business performance in a flexible, continuous and innovative 
way. 

In the study,  the data prepared by Ittner et al. (2003)  was collected to measure 
the performance perception of top-level employees in hotel and restaurant businesses. It 
was aimed to measure the difference in performance perception between hotels and 
restaurant businesses and the demographic characteristics. When choosing these 
businesses, hotels and restaurants where tourism is intense and competition is great for 
this reason were chosen. Performance measurement in such businesses is more 
important than in many enterprises.  

To measure the performance perception of senior employees in hotel and 
restaurant business in the study, Ittner et al. (2003) were used to collect data. 51 
restaurants, 65 hotels, that is 116 businesses in total, have been reached. The obtained 
data were analyzed with statistical package programs. According to the findings, it was 
determined that the hotel enterprises gave more importance to the innovation 
performance, continuity and flexibility of their performance. In addition, it was 
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examined whether performance perception changed according to demographic 
characteristics. As a result, there was a meaningful difference between gender, 
experience and employee per- formance and performance per- formance. 

2. Method 
2.1. Selection of research sample 

Today, many businesses need high performance. But food, beverage and 
accommodation businesses, which are the backbone of the tourism sector, need more 
performance measurement. For this reason, as a sample of the study, food, beverage and 
accommodation operations operating in the province of Nevşehir were selected. In this 
context, a total of 116 operations were reached in Nevşehir province, including 65 
hotels and 51 restaurant operations.  

2.2. Scales 
The survey method was used in this study. A questionnaire was developed by 

using the articles of "Performance implications of strategic performance measurement 
in financial services firms" published in 2003 by Ittner et al. In the questionnaire form, 
business activities are handled in 3 dimensions. These dimensions; flexibility, 
innovation and continuity. There are 4 questions about flexibility, 4 questions about 
innovation and 3 questions about continuity. In total, 11 questions were asked to the 
participant. The questionnaire was prepared in 5 likert. Participants were asked to give 
numbers they deemed appropriate which changes in the direction of disagree with (1) 
and strongly agree (5). The performance perception of the senior staff in operation was 
examined. For this examination, "t" test and ANOVA test were applied to the 
parametric tests. The performance perception was compared in terms of hotel and 
restaurant operations and it was researched whether there were any significant 
differences. In addition, some demographic characteristics were compared and it was 
tried to determine whether there were significant differences or not. 

3. Results and Discussion 

In the study, a 3-dimensional questionnaire was applied to measure the 
performance perception of senior employees who are also working in hotel and 
restaurant businesses. In the questionnaire, questions about innovation, continuity and 
flexibility were asked to determine the performance perceptions of the company. A total 
of 116 people, 36 female and 80 male, participated in the survey. There are 51 people in 
the restaurant and 65 people in the hotel. 18 of the participants are Business Owners, 62 
are Directors, 21 are Assistant Directors and 15 are Field Supervisors.  

It has been determined that the perception of performance increases as the 
working time of the employee increases. The fact that the turnover rate in tourism sector 
is high means that employees do not work in the same business for a long time. Short-
term work is negatively affecting the ability of staff to acquire organizational culture 
and to feel belonging to the business. Employees who do not feel cared for business are 
less interested in the performance perception of the business. For this reason, business 
owners should improve employee sense of belonging by reducing the turnover rate. 
When the positions of senior employees in the business are taken into account, it is 
determined that the performance of perceived managerial assistants and field managers 
is lower than that of managers. For this reason, statutory qualifications may be increased 
by providing in-service trainings as required to assistant directors and field supervisors. 
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Also, it was determined that the senior staff working in the hotel management have 
higher performance perception than the senior staff working in restaurant. When the 
main reasons for this difference are examined, hotel enterprises have a more 
institutional structure, giving more importance to in-service training and increasing their 
education level and less perceived turnover rate than restaurants, leading to a higher 
performance perception. For this reason, restaurant businesses can also improve 
performance perception by institutionalizing, providing in-service trainings to their 
staff, and reducing staff turnover. As a result, they can gain great advantages over their 
competitors. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı çalışanların adalet algısının sanal kaytarma düzeylerine 
etkisini ve bu etkide duygusal tükenmenin aracı rolünü belirlemektir. Araştırmada 
adalet algısı dağıtım ve etkileşim adaleti boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Çalışanların 
sanal kaytarma düzeyleri ise önemsiz sanal kaytarma ve önemli sanal kaytarma olmak 
üzere iki boyutta ele alınmıştır. Araştırmanın örneklemini bir ilimizdeki 110 kamu 
kurumu çalışanı oluşturmuştur. Araştırmada anket tekniğiyle toplanan veriler SPSS ve 
AMOS programlarıyla analiz edilmiştir. Analiz bulgularından ilki; dağıtım ve etkileşim 
adaletinin çalışanların duygusal tükenmişliklerini olumsuz yönde etkilediği yönündedir. 
Elde edilen bir diğer bulguya göre; çalışanların duygusal anlamda tükenmişliği onların 
hem önemsiz hem de önemli sanal kaytarma davranışını olumlu yönde etkilemektedir. 
Araştırmada etkileşim adaletinin önemsiz sanal kaytarmaya etkisinde duygusal 
tükenmenin tam aracı rol üstlendiği bulgusuna da ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Dağıtım Adaleti, Etkileşim Adaleti, Duygusal Tükenmişlik, Sanal 
Kaytarma 

Abstract 

The aim of this research is to investigate the effects of justice perception on the 
cyberloafing and the mediating role of emotional exhaustion. In this research, justice 
perception is evaluated by the dimensions of the distribution and interaction justice. 
Cyberloafing is considered in two dimensions as minor cyberloafing and serious 
cyberloafing. Data were collected from 110 public employees at a city. Data collected 
through survey method were analyzed by using SPSS and AMOS programs. The first of 
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the analysis findings is negatively effects distributive and interaction justice on 
emotional exhaustion. Another finding is that the emotional exhaustion is negatively 
effects both minor and serious cyberloafing behaviors of employees. Furthermore, the 
results show that the emotional exhaustion is full mediated between interaction justice 
and minor cyberloafing behavior. 

Keywords: Distributive Justice, Interaction Justice, Emotional Exhaustion, 
Cyberloafing 

1. Giriş 

Bireylerin günlük yaşamlarında büyük bir yer edinmiş olan internet ve bilgi 
teknolojileri, kişilerinin çalışma saatleri içerisinde de örgütsel verimliliği olumsuz 
yönde etkileyecek problemlere yol açabilmektedir. Çalışanların mesai saatleri içerisinde 
kişisel işleri için örgütün internet ve bilgisayar teknolojisini kullanması olarak 
tanımlanan sanal kaytarma (Blanchard ve Henle, 2008) da bu problemlerin başında 
gelmektedir. Sanal kaytarma davranışı, çalışanların iş performansında azalmaya neden 
olmakta ve bu da örgütlerin karlılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Örgüt yöneticileri 
de çeşitli yöntem ve araçlarla bu olumsuz durumu önlemeye çalışmaktadırlar. 

Çalışanın üyesi olduğu örgütün adaletli olduğunu düşünmesi, sanal kaytarma 
davranışını azaltmanın bir yoludur. İş görenlerin örgüt içerisindeki uygulama, süreç ve 
davranışlara yönelik tutumlarını etkileyen örgütsel adalet algısının çalışma ortamı 
içerisinde oluşturulması, sanal kaytarma davranışını da içeren birçok örgütsel probleme 
çözüm olabilecektir. 

Sanal kaytarma davranışını azaltmada bir diğer çözüm çalışanın tükenmişlik 
düzeyini azaltmadır. Günümüz iş dünyasında, tükenmişlik sendromu hem örgütler hem 
de çalışanlar açısından başa çıkılması gerekli olan sorunların başında gelmektedir. 
Çünkü bu sorun bireylerin psikolojik ve fiziksel sağlıklarını olumsuz yönde etkilemekte 
ve örgütlerin verimliliklerini azaltmaktadır. Tükenmiş çalışanlar, örgütsel faaliyetlerden 
uzaklaşarak, çalışma saatleri içerisinde kendilerine sağlanan internet ve bilgisayarlarla 
kişisel işlerini gerçekleştirmeye odaklanmaktadırlar. Bu durum örgütün verimliliğini 
düşürerek, örgütsel amaç ve hedeflere ulaşılmasını zorlaştırabilmektedir. 

Bu çalışmada, çalışanların örgütsel adalet algılama derecelerinin sanal kaytarma 
davranışı üzerindeki etkisi ve bu etkide duygusal tükenmişlik düzeyinin aracılık rolü 
incelenmiştir. Çalışmanın teorik arka planında söz konusu kavramlar açıklanmaktadır. 
Yöntem kısmında öne sürülen hipotezleri test etmek amacıyla gerçekleştirilen alan 
araştırmasına ilişkin bilgiler verilmektedir. Bulgular kısmında yapılan analizler sonucu 
elde edilen sonuçlara yer verilmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında ise ulaşılan sonuçlar 
değerlendirilmiş, çalışmanın sınırlılıkları açıklanmış ve gelecek çalışmalar için öneriler 
sunulmuştur.  
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2. Sanal Kaytarma 

İnternet kaynakları, çalışma yerlerinin en önemli bileşenlerindendir ve birçok 
şekilde iş performansını geliştirmede kullanılmaktadır. Ancak bazı çalışanlar iş saatleri 
içerisinde bu kaynakları kendi kişisel amaçları için kullanarak interneti suiistimal 
edebilmektedirler (Ugrin ve Pearson, 2013). Çalışanların mesai saatleri içerisinde iş 
amaçlı kullanma amacıyla kendisine sunulan bilgisayar ve internet bağlantısını kişisel 
amaçlarına yönelik kullanmasıyla sonuçlanan bu suiistimaller sanal kaytarma davranışı 
olarak tanımlanmaktadır (Lim, 2002). Uluslararası literatürde “cyberslacking 
“cyberloafing” ve “cyberbludging” olarak ifade edilen bu suiistimaller; Türkiye’de 
yapılan çalışmalarda “sanal kaytarma”, “siber aylaklık” ve “siber kaytarma” olarak 
adlandırılmaktadır (Kerse, Soyalın ve Karabey, 2016). Bu çalışmada ise “sanal 
kaytarma” kavramının kullanılması uygun bulunmuştur.  

Sanal kaytarma davranışları önemli ve önemsiz sanal kaytarma olmak üzere iki 
kategoride incelenmektedir. Mesai saatlerinde “kişisel maillere bakmak” ve “haberleri 
okumak” önemsiz sanal kaytarma davranışı olarak değerlendirilirken (Aghaz ve Sheikh, 
2016); “müzik indirmek, sanal alışveriş yapmak, siber zorbalık, yetişkin eğlence siteleri 
görüntüleme ve cinsel taciz gibi uygunsuz ve potansiyel olarak yasadışı faaliyetlerde 
önemli sanal kaytarma davranışları olarak görülmektedir (Piotrowski, 2012). 

Sanal kaytarma davranışı çalışanlara kısa vadeli kişisel fayda sağlamasına 
karşılık, uzun vadede iş grubu veya örgütün verimliliğini azaltma ve iş gücü kaybına 
neden olma gibi maliyetler ortaya çıkarmaktadır. Bu maliyetleri inceleyen bir araştırma, 
Facebook ve Twitter kullanan çalışanların dikkatlerinin, anlık iletiler ve tweetler 
vasıtasıyla her 10.5 dakikada bir kesintiye uğradığını ve bir sosyal medya web sitesini 
kullandıktan sonra dikkatlerini işlerine tekrar geri döndürmelerinin 23 dakika aldığını; 
bu durumun ise şirkete her yıl her bir çalışan için yaklaşık 4500 dolar maliyete neden 
olduğunu ortaya koymuştur (Corgnet, González ve McCarter, 2015). Çalışanların iş 
saatlerinde interneti kişisel ihtiyaçları için kullanması, bazı işverenleri internet 
kullanımını azaltma politikaları uygulamaya yöneltmiştir (König ve Guardia, 2014). 
Bazı işverenler ise, eğitimler ve elektronik takip gibi araçlar kullanarak çalışanların 
sanal kaytarma düzeylerini azaltmaya çalışmıştır (Glassman, Prosch ve Shao, 2015). 
Diğer taraftan bazı araştırmacılar, çalışanların sanal kaytarma davranışı göstererek iş 
hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi sağladıklarını öne sürmektedir. Şöyle ki; 
çalışanlar evdeyken çoğunlukla iş ile ilgili maillere bakmakta ve cevap vermekte, buna 
karşın işyerinde de kişisel maillerine cevap vererek iş-yaşam dengesini sağlamaya 
çalışmaktadırlar (König ve Guardia, 2014). 

3. Örgütsel Adalet 

Bir örgütün çalışanlarına adil davranması ve çalışanlarıyla saygılı ilişkiler 
kurması, onlara doğru bilgi aktarması ve kaynak ve ödülleri yeterli düzeyde sağlaması 
gibi uygulamalar örgütsel adalet olarak kavramsallaştırılmaktadır (Shkoler ve Tziner, 
2017). Örgütsel adalet, sosyal değişim teorisiyle temellendirilmektedir. Bu teoriye göre, 
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çalışanlar örgüt ve yöneticileri tarafından adil muamele gördüklerini algıladıkları 
zaman, örgüt için faydalı eylemlerde gerçekleştirmekte ve örgütün amaçlarına doğrudan 
veya dolaylı olarak katkı sağlayıcı davranışlar ile karşılık vermektedir (Ghosh, 
Sekiguchi ve Gurunathan, 2017). Çalışanların işyerlerinde algıladıkları adil 
uygulamaları ifade eden örgütsel adalet, pozitif çalışan davranışını ve iş tutumunu 
teşvik etmesi nedeniyle örgütler için önemli faydalar sağlar (Chan ve Lai, 2017). 

Örgütsel adalet kavramının, genel olarak dağıtım adaleti, prosedür (işlem) adaleti 
ve etkileşim adaleti olmak üzere üç bileşenden oluştuğu öne sürülür: 

-Dağıtım Adaleti: Dağıtım adaleti, bireyin davranışlarının altında yatan 
motivasyonu geniş biçimde tanımlayan genel eşitlik teorisine dayalıdır (Tziner, Felea ve 
Vasiliu, 2015) ve çıktıların eşitliği üzerine odaklanır. Bu boyutta öncelikli amaç, 
yapılan dağıtımların ve alınan kararların adil olarak algılanmasıdır (Seifert, Sweeney, 
Joireman ve Thornton, 2010). Çalışanların örgütsel amaçlara ulaşmak için gösterdikleri 
çaba, beklenilen çıktı ve ödüllerle ile karşılık bulursa örgütsel sonuçların adil algılanma 
olasılığı daha yüksek olacaktır (Kerwin, Jordan ve Turner, 2015).  

-Prosedür/İşlem Adaleti: Prosedür adaleti, kararların alınışında izlenen yolların 
veya kullanılan prosedürlerin adil olarak algılanmasıyla ilgilidir (Tziner vd., 2015). 
Dağıtım adaleti, çalışanların aldıkları çıktı miktarının adil olmasına ilişkin algıyı ifade 
ederken; işlem adaleti, bu çıktı miktarlarının belirlenmesinde kullanılan araçların adil 
olmasıyla ilgili algılamayı ifade eder (Ghosh vd., 2017). 

-Etkileşim Adaleti: Örgütsel adaletin son bileşeni olan etkileşim adaleti, iki ana 
bileşenden oluşmaktadır. Bunlardan ilki, örgüt içinde çalışanlara sergilenen saygılı ve 
tutarlı davranışların derecesini tanımlayan “kişilerarası” bileşendir; diğeri ise alınan 
kararlarla ilgili yapılan açıklamaların doğruluğunu tanımlayan “bilgi alma” bileşenidir 
(Tziner vd., 2015). Bazı araştırmacılar, örgütte yapılan uygulamaların ve faaliyetlerin 
‘neden yapıldığına ilişkin’ çalışanlara gerekli açıklamaların yapılmasıyla çalışanlardaki 
adaletsizlik hissinin azalacağını savunmaktadır (Cropanzano ve Molina, 2015). 

Çalışanlar, örgüt ve yöneticilerini adil olarak algıladıklarında daha fazla olumlu iş 
tutumu ve davranışı göstereceklerdir. Bunun aksine onlar kendilerine adil tutum ve 
davranışlar sergilenmediğini hissettiklerinde ise büyük olasılıkla öfke, kızgınlık ve 
intikam davranışlarıyla karşılık vereceklerdir (Kerwin vd., 2015). Örgütsel adalet, 
örgütün işleyişini doğrudan etkileyen iş gücü devir oranı, performans, verimlilik, iş 
tatmini ve örgütsel bağlılık gibi birçok çıktıyla ilişkilidir. Örgütün çalışanları arasında 
adil olmayan uygulamalar gerçekleştirmesi, çalışanların iş tatmini ve performansının 
azalması gibi sonuçlar ortaya çıkaracaktır (Zagladi, Hadiwidjojo, Rahayu ve Noermijati, 
2015). 

4. Duygusal Tükenme 

Tükenmişlik kavramı, bireyin işe karşı heyecanında azalma, sinizm hissi ve düşük 
kişisel başarı duygusu olarak tanımlanmaktadır (Michel, Sangha ve Erwin, 2017). 
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Tükenmişlik sendromunu inceleyen ilk araştırmacılar olan Maslach ve Jackson, 1981 
yılında bu sendromu ölçmek için bir model geliştirmişlerdir. Bu modele göre 
tükenmişlik sendromu üç bileşenden oluşmaktadır (Maslach ve Goldberg, 1998): 

-Duygusal tükenme: Kişinin önemli duygusal kaynaklarının tükenmesini ve 
çalışmaya yönelik enerjisinin azalmasını ifade eder. 

-Duyarsızlaşma: Kişinin olumsuz, kayıtsız ve alaycı bir birey haline gelerek 
kişilerarası ilişkilerinin bozulmasına atıfta bulunur. 

-Kişisel Başarının Azalması: Kişinin yeteneğini ve mesleki başarılarını olumsuz 
değerlendirme eğilimidir. Burada birey, amaçları başarma konusunda kendisinin 
yetersiz olduğunu düşünür. 

Tükenmişlik öncelikle kişinin duygu kaynaklarının tükenmesiyle başlamaktadır. 
Daha sonra tükenen duygu kaynaklarının etkisiyle kişi, çevresine karşı duyarsızlaşarak 
insanlarla olan ilişkisini sınırlandırır. Son aşamada ise sahip olduğu olumsuz tutum ve 
davranışların, çalıştığı kuruma ve topluma olan katkılarını sınırlandırdığını fark eder. 
Sonuç olarak tükenmişlik sendromu yaşayan birey, iş ve sosyal hayatında başarılı 
olacağına ilişkin inancı kaybederek yetersizlik duygusuna kapılır (Ardıç ve Polatcı, 
2008). 

Duygusal tükenme, stresli etkenlere karşı duygularda tümüyle ya da kısmi olarak 
cevap vermeme biçiminde ortaya çıkan psikolojik bir savunma mekanizmasıdır 
(Tukaev, Vasheka ve Dolgova, 2013). Bu psikolojik durumun oluşmasında; iş kontrol 
kaybı ya da düşük otonomi seviyesi, personel çatışmaları, rol belirsizliği ya da rol 
çatışması, artan zaman baskısı, kaynakların yetersizliği ve yüksek iş yükü gibi faktörler 
etkili olmaktadır (Day, Crown ve Ivany, 2017).  

Tükenmişlik sendromunun hem bireyler hem de örgütler açısından birçok 
olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Yüksek iş gücü devir oranı, çalışan performansında 
azalma ve örgütsel verimlilikte düşüş örgütsel sonuçlardan bazılarıdır (Li, Wong ve 
Kim, 2017). Tükenmişlik sendromunun birey açısından sonuçlarının başında ise 
depresyon, azalmış öz benlik, yorgunluk, uykusuzluk gibi fiziksel ve zihinsel sağlık 
sorunları gelmektedir (Söderlund, 2017). 

5. Değişkenler Arası İlişkilerin Tespiti ve Hipotezlerin Geliştirilmesi 

İşyerinde çalışanın çabası karşılığında elde ettiği sonuçların ve bu sonuçlara 
ilişkin süreçlerin adil olması, çalışanın duygusal tükenmişliğinin belirleyicisi olan 
faktörlerden birisidir. Çalışanın örgütte kaynakların dağıtımını adil algılaması ve kişiler 
arası davranışlarda yöneticilerin adil olması onun enerjisini artırarak işlerine daha fazla 
yoğunlaşmasını sağlayacaktır. Nitekim bu beklentiyi destekleyen araştırma bulguları 
mevcuttur. Uluköy’ün (2014) sağlık sektöründeki çalışanlar üzerinde; Pelit ve 
Bozdoğan’ın (2014) otel çalışanları üzerinde yapmış olduğu araştırmalarda örgütsel 
adalet (dağıtım, prosedür ve etkileşim adaleti) ile duygusal tükenmişlik arasında 
olumsuz yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. 



 
 

G. Kerse – M. Soyalın 10/3 (2018) 210-233 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

215	  

Eroğluer ve Erselcan (2017) imalat sektörü çalışanları üzerinde yaptığı 
araştırmada dağıtım adaleti, işlem adaleti ve etkileşim adaletinin duygusal tükenmişliği 
olumsuz ve anlamlı etkilediğini belirlemiştir. Lambert ve arkadaşlarının (2010) cezaevi 
çalışanları üzerinde yaptığı araştırmada dağıtım adaleti ve prosedür adaletinin 
tükenmişliği olumsuz ve anlamlı etkilediği görülmüştür. Meydan ve arkadaşlarının 
(2011) bakanlık ve ilgili kuruluşlardaki yöneticiler üzerinde yapmış olduğu araştırmada 
örgütsel adaletin (dağıtım ve süreç adaleti) duygusal tükenmişliği olumsuz yönde 
etkilediği bulgusu elde edilmiştir. Li’nin (2014) akademisyenler üzerinde yaptığı 
araştırmada etkileşim adaletinin duygusal tükenmişliği olumsuz ve anlamlı etkilediğini 
belirlemiştir. Yeniçeri ve arkadaşlarının (2009) imalat sektörü çalışanları üzerinde; 
Şeşen’in (2010) öğretmenler üzerinde yaptığı araştırmalarda da dağıtım adaleti ve 
etkileşim adaletinin tükenmişlik düzeyini olumsuz ve anlamlı etkilediği görülmüştür. 
Yapılan bu ampirik araştırma bulguları doğrultusunda aşağıdaki hipotezler 
geliştirilmiştir: 

H1: Çalışanların dağıtım adaleti algısı duygusal tükenmişliklerini olumsuz yönde 
etkiler. 

H2: Çalışanların etkileşim adaleti algısı duygusal tükenmişliklerini olumsuz 
yönde etkiler. 

Örgütte ödüllerin dağılımı ve çalışanlarla gerçekleşen iletişimin adaletsiz 
olduğunu düşünen çalışanların bu durumu tepki olarak kaytarma davranışı sergilemesi 
olasıdır. Bir diğer ifadeyle adaletsizliğin olduğu bir örgütte çalışanın çabasının 
görülmediğini ve dikkate alınmadığını düşünmesi, dolayısıyla iş saatlerinde kişisel 
amaçları için internet kullanımı davranışına yönelmesi ve bu davranışı haklı görmesi 
olasıdır. Yapılan ampirik araştırmalara bakıldığında söz konusu durumu destekleyen 
bulguların yanında adalet algısı ile kaytarma davranışı arasında anlamlı bir ilişki 
olmadığını öne süren araştırma bulguları da tespit edilmiştir. Örneğin Kim ve 
arkadaşlarının (2016) beyaz yakalı çalışanlar üzerinde yapmış olduğu araştırmada 
örgütsel adalet ile kaytarma davranışı arasında ilişkiye rastlanmamışken; Lim (2002) 
yapmış olduğu araştırmada dağıtım, prosedür ve etkileşim adaleti ile sanal kaytarma 
davranışı arasında olumsuz ve anlamlı bir ilişki belirlemiştir. Kaplan ve Öğüt (2012) 
sağlık çalışanları üzerinde yapmış olduğu araştırmada dağıtım adaleti, işlem adaleti ve 
etkileşim adaleti ile önemsiz sanal kaytarma davranışı arasında ve dağıtım adaleti ile 
ciddi sanal kaytarma arasında ters yönde bir ilişki olduğu bulgusunu elde etmiştir. 
Restubog ve arkadaşlarının (2011) üniversite personeli üzerinde yapmış olduğu 
araştırmada da prosedür ve etkileşim adaleti ile sanal kaytarma davranışı arasında 
olumsuz ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yapılan bu ampirik araştırma bulguları 
doğrultusunda aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H3: Çalışanların dağıtım adaleti algısı önemsiz sanal kaytarma davranışını 
olumsuz yönde etkiler. 
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H4: Çalışanların etkileşim adaleti algısı önemsiz sanal kaytarma davranışını 
olumsuz yönde etkiler. 

H5: Çalışanların dağıtım adaleti algısı önemli sanal kaytarma davranışını olumsuz 
yönde etkiler. 

H6: Çalışanların etkileşim adaleti algısı önemli sanal kaytarma davranışını 
olumsuz yönde etkiler. 

Çalışanların duygusal anlamda tükenmesi, yani enerjilerinin azalması ve 
kendilerini işlerine verememesi, bireysel ve örgütsel olmak üzere çeşitli sonuçlar ortaya 
çıkarmaktadır. Duygusal tükenmişliğin bireysel sonuçlarına örnek olarak depresyon, 
uyku bozukluğu ve fiziksel ağrılar (Peterson vd., 2008) ve yaşam doyumunun azalması 
(Çelik, 2016) söylenebilir. Duygusal tükenmişliğin başlıca örgütsel sonuçları ise 
çalışanın görev performansı ve bağlamsal performansının düşmesi (Ünlü ve Yürür, 
2011), örgütsel sessizliğe yönelmesi (Aktaş ve Şimşek, 2015) ve işten ayrılma niyetinin 
artmasıdır (Yıldız, Yalavaç ve Meydan, 2013). Duygusal anlamda tükenmişliği bir diğer 
örgütsel sonucu ise çalışanın sanal kaytarma davranışı sergilemesidir. Nitekim Aghaz ve 
Sheikh (2016) bilgi yoğun işletme çalışanları üzerinde yaptığı araştırmada sanal 
kaytarma davranışını duygusal tükenmişliğin bir sonucu olarak değerlendirmiştir. 
Araştırmacılar duygusal tükenmişlik ile sanal kaytarma davranışları arasında olumlu ve 
anlamlı yönde bir ilişki tespit etmiştir. Yukarıdaki açıklamalar ve ampirik araştırma 
bulguları doğrultusunda aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H7: Çalışanların duygusal tükenmişlik algısı önemsiz sanal kaytarma davranışını 
olumlu yönde etkiler. 

H8: Çalışanların duygusal tükenmişlik algısı önemli sanal kaytarma davranışını 
olumlu yönde etkiler. 

Yukarıda ampirik araştırma bulgularında da görüldüğü gibi örgütte çalışanın 
adalet algısı hem duygusal tükenmişliğini hem de sanal kaytarma davranışını 
etkilemektedir. Bunun yanında çalışanın duygusal tükenmişlik düzeyi de sanal kaytarma 
davranışını belirlemektedir. Bu durum adalet algısıyla sanal kaytarma davranışı 
arasındaki ilişkide duygusal tükenmişliğin aracı rol üstleneceği beklentisini ortaya 
çıkarmaktadır. Bu beklenti doğrultusunda aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H9: Dağıtım adaleti algısının önemsiz sanal kaytarma davranışına etkisinde, 
duygusal tükenmişlik aracı rol üstlenmektedir. 

H10: Etkileşim adaleti algısının önemsiz sanal kaytarma davranışına etkisinde, 
duygusal tükenmişlik aracı rol üstlenmektedir. 

H11: Dağıtım adaleti algısının önemli sanal kaytarma davranışına etkisinde, 
duygusal tükenmişlik aracı rol üstlenmektedir. 

H12: Etkileşim adaleti algısının önemli sanal kaytarma davranışına etkisinde, 
duygusal tükenmişlik aracı rol üstlenmektedir. 
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Yukarıdaki araştırma bulgularından hareketle aşağıdaki Şekil 1’deki araştırma 
modeli oluşturulmuş ve bu model doğrultusunda hipotezler geliştirilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 
6. Yöntem 
6.1. Araştırmanın Amacı, Örneklemi ve Ölçüm Aracı 
Bu araştırmanın amacı kamu kurumlarındaki çalışanların adalet algısının (dağıtım 

adaleti ve etkileşim adaleti) duygusal tükenme ve sanal kaytarma davranışına (önemsiz 
sanal kaytarma ve önemli sanal kaytarma) etkisini ortaya çıkarmaktır. Ayrıca araştırma 
adalet algısının duygusal tükenme aracılığıyla kaytarma davranışını etkileyip 
etkilemediğini de belirlemeye çalışmıştır. Araştırmanın ana kütlesini bir ilimizin kamu 
kurumlarında çalışan bireyler oluşturmuştur. Bu ilimizde belirlenen kamu kurumlarında 
yaklaşık 150 çalışan bulunmaktadır. Ana kütleden örneklem seçilmesi kararlaştırılmış 
ve % 95 güven düzeyinde, % 5 hata payı ile örneklem büyüklüğü 108 olarak 
belirlenmiştir (http://www.surveysystem.com/sscalc.htm). Araştırmada veri toplamak 
için anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından kamu kurumu çalışanlarına 125 
anket dağıtılmıştır. Geri dönüşü sağlanan 115 anketten 5 tanesinde veri kayıpları 
yaşanmış, bu nedenle 110 anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada elde edilen 
veriler SPSS ve AMOS paketleme programlarıyla analiz edilmiştir.  

Araştırmada kullanılan ölçekler daha önce yapılan araştırmalarda geçerlilik ve 
güvenilirliği kanıtlanmış ölçeklerden seçilmiştir. Bu doğrultuda adalet algısını 
belirlemede Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen, Polatçı ve Özçalık’ın 
(2015) da kullandığı Örgütsel Adalet Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek dağıtım adaleti, 
prosedür (işlemsel) adaleti ve etkileşim adaleti olmak üzere üç (3) boyutludur. Bu 
çalışmada örneklem özellikleri itibariyle dağıtım adaleti (5 soru) ve etkileşim adaleti (9 
soru) boyutları kullanılmıştır. Çalışanlardan ölçek ifadelerine 5’li Likert tipi 
cevaplaması istenmiştir (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum). 
Araştırmada ölçeğe ilişkin yapılan güvenilirlik analizi sonucunda dağıtım adaletinin 
cronbach alfa katsayısının ,787; etkileşim adaletinin cronbach alfa katsayısının ,950 
olduğu görülmüştür. 

Araştırmada çalışanların duygusal açıdan tükenmişlik düzeyi (9 soru) Maslach ve 
Jackson’ın (1981) geliştirdiği Maslach Tükenmişlik Ölçeği ile belirlenmiştir. Ölçek 
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Türkçe'ye Ergin’in (1992) çalışmasında uyarlanmıştır. Çalışanlardan ölçek ifadelerini 
5’li Likert tipine göre cevaplaması istenmiştir (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 5-Kesinlikle 
Katılıyorum). Yapılan güvenilirlik analizi sonuçları ölçeğin (Cronbach alfa ,933) 
güvenilir olduğunu göstermiştir. 

Çalışanların sanal kaytarma düzeylerini belirlemede Blanchard ve Henle (2008) 
tarafından geliştirilen, Türkiye’de Kerse, Soyalın ve Karabey (2016) tarafından test 
edilen Sanal Kaytarma Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin orijinalinde 22 ifade 
bulunmaktadır. Araştırmanın yürütüldüğü kültürel ortama ve örnekleme uygun 
olmaması nedeniyle 20 ifade kullanılmıştır. Ölçek önemli sanal kaytarma ve önemsiz 
sanal kaytarma olmak üzere iki (2) boyutta değerlendirilmiştir. Çalışanlardan ölçek 
ifadelerine 5’li Likert tipi cevaplaması istenmiştir (1-Neredeyse Hiç, 5-Çok Sık). 
Ölçeğe yapılan güvenilirlik analizi bulgularına göre önemsiz sanal kaytarma boyutunun 
cronbach alfa katsayısı ,803; önemli sanal kaytarma boyutunun cronbach alfa katsayısı 
ise ,765’ dir. Bir bütün olarak ölçeğin cronbach alfa katsayısı ,835’dir. 

Araştırmada kontrol değişkeni olarak cinsiyet, medeni durum, yaş, yöneticilik 
görevi, eğitim durumu ve çalışma süresi değişkenleri kullanılmıştır.  

6.2. Bulgular 
6.2.1. Demografik Bulgular 
Araştırmaya katılan kamu kurumu çalışanlarına ilişkin demografik bulgular Tablo 

2’de sunulmuştur.  

Tablo 2. Katılımcı Çalışanlara İlişkin Demografik Bulgular 

DEĞİŞKEN KATEGORİ FREKAN
S 

(%) 

Cinsiyet Erkek 80 72,7 
 Kadın 30 27,3 

Medeni Durum Evli  70 63,6 
 Bekâr 40 36,4 

Yaş 30 yaş altı 44 40,0 
 31-35 23 20,9 
 36-40 11 10,0 
 40 yaş üstü 32 29,1 

Yöneticilik Görevi Var 16 14,5 
 Yok 91 82,7 

Eğitim Durumu Lise veya altı 11 10,0 
 Önlisans 30 27,3 
 Lisans 60 54,5 
 Lisansüstü 9 8,2 

Çalışma Süresi 1 yıldan az 9 8,2 
 1-4 yıl 48 43,6 
 5-8 24 21,8 
 9 yıl üzeri 29 26,4 

Tablo 2’ye bakıldığında kamu çalışanlarının çoğunun erkek olduğu (%72,7) ve 
evli (%63,6) bireylerden oluştuğu görülmektedir. Tabloya göre; 30 yaş altındaki 
çalışanların oranı daha fazla (%40); yöneticilik görevi bulunan çalışanların oranı ise 
daha azdır (%14,5). Çalışanların geneli lisans (%54,5) eğitim düzeyindeki bireylerden 
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oluşmaktadır. Çalışma süresi açısından ise 1-4 yıl (%43,6) arası çalışan bireylerin 
yüzdelik oranının fazlalığı gözlenmektedir. 

6.2.2. Ölçeklere İlişkin Faktör Analizi Bulguları 

Araştırmada kullanılan ölçeklerdeki ifadelerin faktör yapısı tespit etmede 
doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Bu doğrultuda öncelikle örgütsel adalet 
ölçeğinin dağıtım adaleti ve etkileşim adaleti boyutlarının faktör yapısı uyumluluğu 
doğrulayıcı faktör analiziyle test edilmiştir. Öte yandan analizde ölçek ifadelerinin 
standardize edilmiş regresyon katsayının 0,40’dan düşük olmaması arzulanmış, bu 
değerin altında olan ifadeler analizden çıkarılmıştır. Bunun yanında analizde yapıya 
ilişkin uyum değeri indekslerinin gerekli ölçütü sağlamadığı görülmüş ve indeksleri 
iyileştirmek adına ÖA12 ile ÖA13, ÖA12 ile ÖA17 ve ÖA18 ile ÖA19 ifadeleri 
arasında modifikasyon yapılmıştır. Örgütsel adalet ölçeğindeki ifadelerin modifikasyon 
sonrası faktör yükleri aşağıda Şekil 2’de sunulmuştur: 

 

 

Şekil 2. Örgütsel Adalet Algısı Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Örgütsel adalet ölçeğinde ifadeler arası modifikasyon sonrası elde edilen indeks 
değerleri Tablo 3’de sunulmuştur.  
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Tablo 3. Örgütsel Adalet Ölçeğine İlişkin Uyum İndeksi Sonuçları 

İndeksler Referans Değeri Değerler 
CMIN/DF 0< χ2/sd ≤ 5  1,360 
RMR ≤,10 ,066 
CFI ≥,90 ,981 
IFI ≥,90 ,981 
TLI ≥,90 ,975 
RMSEA <,05-≤,08 ,057 

Duygusal tükenmişlik ölçeğindeki ifadelerin faktör yapısı uyumluluğunu tespit 
etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizde tüm ifadelerin 
standardize edilmiş regresyon katsayısının 0,40’dan yüksek olduğu görülmüştür. Öte 
yandan analizde bazı indeks uyum değerlerinin gerekli ölçütü sağlamaması nedeniyle 
DT1 ile DT2, DT1 ile DT8, DT3 ile DT8, DT4 ile DT7 ve DT5 ile DT7 ifadeleri 
arasında modifikasyon yapılmıştır. Ölçeğe ilişkin modifikasyon sonrası elde edilen 
faktör yükleri aşağıda Şekil 3’de sunulmuştur:  

 

Şekil 3. Duygusal Tükenmişlik Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Duygusal tükenmişlik ölçeğine ilişkin modifikasyon sonrası elde edilen indeks 
değerleri bulguları Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. Duygusal Tükenmişlik Ölçeğine İlişkin Uyum İndeksi Sonuçları 

İndeksler Referans Değeri Değerler 
CMIN/DF 0< χ2/sd ≤ 5  1,907 
RMR ≤,10 ,053 
CFI ≥,90 ,974 
IFI ≥,90 ,974 
TLI ≥,90 ,957 
RMSEA <,05-≤,08 ,071 

Sanal kaytarma ölçeğinin önemsiz sanal kaytarma ve önemli sanal kaytarma 
boyutlarının faktör yapısı uyumluluğu doğrulayıcı faktör analiziyle test edilmiştir. 
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Analizde ölçek ifadelerinde standardize edilmiş faktör yükü katsayısı 0,40’dan düşük 
olan ifadeler değerlendirme dışı bırakılmıştır. Öte yandan analizde yapıya ilişkin uyum 
değeri indekslerinin gerekli ölçütü sağlamadığı görülmüştür. Söz konusu indeksleri 
iyileştirmek amacıyla önemsiz sanal kaytarma ifadelerinden SK1 ile SK9 ve SK8 ile 
SK9; önemli sanal kaytarma ifadelerinden SK18 ile SK20 ve SK19 ile SK20 arasında 
modifikasyon yapılmıştır. Modifikasyon sonrası elde edilen faktör yükleri aşağıda Şekil 
4’de sunulmuştur: 

 

Şekil 4.Sanal Kaytarma Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Sanal kaytarma ölçeğinde yer alan ifadeler arasında yapılan modifikasyonlar 
sonrası elde edilen indeks değerleri Tablo 5’de sunulmuştur.  

Tablo 5. Sanal Kaytarma Ölçeğine İlişkin Uyum İndeksi Sonuçları 

İndeksler Referans Değeri Değerler 
CMIN/DF 0< χ2/sd ≤ 5  1,607 
RMR ≤,10 ,073 
CFI ≥,90 ,904 
IFI ≥,90 ,906 
TLI ≥,90 ,902 
RMSEA <,05-≤,08 ,075 

6.2.3. Hipotezlerin Testi 

Araştırmada örgütsel adalet, duygusal tükenme ve sanal kaytarma değişkenleri 
arasındaki ilişkinin gücünü tespit etmek için korelasyon analizi, araştırma hipotezlerini 
test etmek için ise yapısal denklik modellemesi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan 
verilerin normal dağılım sergilememesi nedeniyle Spearman Korelasyon Analizi tercih 
edilmiştir. Korelasyon analizi sonuçları Tablo 9’da gösterilmiştir.  
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Tablo 6.Değişkenler Arasındaki İlişki 

Faktörler X  
SS 1 2 3 4 5 

1-Dağıtım Adaleti 3,018 1,038 1     
2-Etkileşim Adaleti 2,958 1,056 ,739** 1    
3-Duygusal Tükenmişlik 2,708 ,987 -,616** -,674** 1   
4-Önemsiz Sanal Kaytarma 2,430 ,888 -,212* -,310** ,309** 1  
5-Önemli Sanal Kaytarma 1,575 ,632 -,084 -,121 ,125 ,253** 1 

**p<0,01; *p<0,05 

Tablo 6 incelendiğinde kamu çalışanlarının algıladığı dağıtım ve etkileşim adaleti 
ile duygusal tükenmişlikleri olumsuz ve anlamlı düzeyde ilişkilidir. Her iki adalet 
türünün önemsiz sanal kaytarma davranışı ile ilişkisi anlamlı ve ters yöndeyken; önemli 
sanal kaytarma davranışı ile anlamlı bir ilişkisi bulunmamaktadır. Duygusal 
tükenmişliğin önemsiz sanal kaytarma davranışı ile ilişkisi anlamlı ve doğru yönlüyken; 
önemli sanal kaytarma davranışı ile anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. 

Araştırmada değişkenler arasındaki ilişki tespit edildikten sonra geliştirilen 
hipotezlerin testi için AMOS programıyla yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. 
Oluşturulan modelde dağıtım ve etkileşim adaleti dışsal değişken; duygusal 
tükenmişlik, önemsiz sanal kaytarma ve önemli sanal kaytarma ise içsel değişken olarak 
ele alınmış ve modelin elde edilen kestirim sonuçları Şekil 5’de sunulmuştur. 

 

Şekil 5. Model Üzerinde Standardize Edilmiş Kestirim Sonuçlarının Gösterilmesi 

Araştırmada kullanılan temel modele ilişkin uyum iyiliği değerleri Tablo 7’de yer 
almaktadır. Tablodaki değerlerden kullanılan modelin uyum iyiliği değerlerinin kabul 
edilebilir olduğu gözlenmektedir.  
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Tablo 7. Temel Modelin Uyum İndeks Değerleri  

İndeksler Referans Değeri Değerler 
CMIN/DF 0< χ2/sd ≤ 5  1,512 
RMR ≤,10 ,078 
CFI ≥,90 ,942 
IFI ≥,90 ,944 
TLI ≥,90 ,930 
RMSEA <,05-≤,08 ,069 

Araştırmada geliştirilen hipotezlerin testi için gerçekleştirilen yapısal eşitlik 
analizinden elde edilen kestirim değerleri Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8. Temel Modelin Kestirim Sonuçları 

Hipotez Yordanan 
Değişken 

 Yordayan 
Değişken 

Standardize 
R. Y. 

S.H. T Terimi 
(CR 
Terimi) 

p 

H1 DT <---- DÖA -,356 ,231 -1,825 ,048 

H2 DT <---- EÖA -,365 ,177 -1,998 ,046 

H3 Ö.sizSK <---- DÖA ,263 ,302 1,019 ,308 

H4 Ö.sizSK <---- EÖA -,369 ,231 -1,533 ,125 

H5 Ö.liSK <---- DÖA ,320 ,177 1,096 ,273 

H6 Ö.liSK <---- EÖA -,126 ,130 -,479 ,632 

H7 Ö.sizSK <---- DT ,272 ,147 1,832 ,047 

H8 Ö.liSK <---- DT ,307 ,088 1,786 ,074 

DÖA, Dağıtımsal Örgütsel Adalet; EÖA, Etkileşimsel Örgütsel Adalet; DT, Duygusal Tükenme; Ö.sizSK, Önemsiz 
Sanal Kaytarma; Ö.liSK, Önemli Sanal Kaytarma. 

Temel modeldeki değişkenler arasında gerçekleşen doğrudan, dolaylı ve toplam 
etkiler Tablo 9’da sunulmuştur. 

Tablo 9. Temel Modeldeki Değişkenlerin Doğrudan, Dolaylı ve Toplam Etkileri 

Değişkenler Etkiler DÖA EÖA DT 
DT Doğrudan -,356 -,365 ,000 

Dolaylı ,000 ,000 ,000 

Toplam -,356 -,365 ,000 

Ö.sizSK Doğrudan ,263 -,369 ,272 

Dolaylı -,096 -,100 ,000 

Toplam ,167 -,469 ,272 

Ö.liSK Doğrudan ,320 -,126 ,307 

Dolaylı -,109 -,112 ,000 

Toplam ,211 -,238 ,307 
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Tablo 8 ve Tablo 9’daki bulgulara göre çalışanın algıladığı dağıtım (-,356) ve 
etkileşim adaleti (-,365) onun duygusal tükenmişlik düzeyini olumsuz ve anlamlı olarak 
etkilemektedir. Dolayısıyla H1 ve H2 desteklenmiştir. Öte yandan çalışanın dağıtım ve 
etkileşim adaleti algısı onların önemsiz ve önemli sanal kaytarma davranışlarını 
doğrudan anlamlı düzeyde etkilememiştir. Bu nedenle H3, H4, H5 ve H6 
desteklenmemiştir. 

Çalışanların duygusal tükenmişlik düzeyinin onların önemli ve önemsiz sanal 
kaytarma davranışları üzerindeki etkisi incelendiğinde; duygusal tükenmişliğin önemsiz 
sanal kaytarma davranışını olumlu yönde (,272) ve anlamlı olarak etkilerken; önemli 
sanal kaytarma davranışına anlamlı bir etkinin bulunmadığı görülmüştür. Dolayısıyla da 
H7 kabul, H8 ise reddedilmiştir. 

Araştırmada dağıtım ve etkileşim adaleti algısının önemsiz ve önemli sanal 
kaytarma davranışlarına etkisinde duygusal tükenmişliğin aracı rolünü belirlemek 
amacıyla aracı değişken (duygusal tükenmişlik) modelden çıkarılmış ve elde edilen 
kestirim sonuçları Şekil 6’te sunulmuştur. 

 

Şekil 6. Aracısız Model Üzerinde Standardize Edilmiş Kestirim Sonuçlarının 
Gösterilmesi 

Araştırmada aracısız modelin uyum iyiliği değerleri aşağıda Tablo 10’da 
gösterilmiştir. Tablodaki bulgulardan değerlerin kabul edilebilir olduğu görülmektedir. 

Tablo 10. Aracısız Modelin Uyum İndeks Değeri 
İndeksler Referans Değeri Değerler 
CMIN/DF 0< χ2/sd ≤ 5  1,382 
RMR ≤,10 ,072 
CFI ≥,90 ,931 
IFI ≥,90 ,932 
TLI ≥,90 ,921 
RMSEA <,05-≤,08 ,059 
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Araştırmada dağıtım ve etkileşim adaleti algısının önemsiz ve önemli sanal 
kaytarma davranışlarına etkisinde duygusal tükenmişliğin aracı rolünü belirlemeye 
ilişkin yapılan yapısal eşitlik analizinden elde edilen kestirim değerleri Tablo 11’de 
sunulmuştur. 

Tablo 11. Aracısız Modelin Kestirim Sonuçları 

Yordanan Değişken  Yordayan 
Değişken 

Standardize 
R. Y. 

S.H. T Terimi 
(CR Terimi) 

p 

Ö.sizSK <---- DÖA ,196 ,292 ,671 ,502 

Ö.liSK <---- DÖA ,119 ,169 ,709 ,479 

Ö.sizSK <---- EÖA -,452 ,236 -1,914 ,046 

Ö.liSK <---- EÖA -,115 ,133 -,859 ,390 

Tablo 11’deki bulgular incelendiğinde duygusal tükenmişliğin bulunmadığı bir 
modelde sadece etkileşim adaleti algısının önemsiz sanal kaytarma davranışını olumsuz 
(-,452) ve anlamlı düzeyde etkilediği; dağıtım adaleti algısının hem önemsiz hem de 
önemli sanal kaytarma davranışlarını anlamlı düzeyde etkilemediği görülmektedir. 
Yukarıdaki Tablo 8 ve Tablo 9’daki aracı değişkenin bulunduğu modelde etkileşim 
adaleti algısının önemsiz sanal kaytarma davranışına olan etkisinin anlamsız olduğu 
bulgusu dikkate alındığında; çalışanın etkileşim adaleti algısının önemsiz sanal 
kaytarma davranışına etkisinde duygusal tükenmişliğin tam aracı rol üstlendiği 
söylenebilir. Öte yandan etkileşim adaletinin önemli sanal kaytarma davranışına 
etkisinde; dağıtım adaletinin önemsiz ve önemli sanal kaytarma davranışlarına etkisinde 
duygusal tükenmişliğin aracı rol üstlenmediği belirlenmiştir. Bu durum H10’un 
desteklendiğini; H9, H11 ve H12’nin ise desteklenmediğini göstermektedir. 

7. Tartışma ve Sonuç 

Kamu kurumu çalışanlarının algıladığı örgütsel adaletin sanal kaytarma 
davranışlarına etkisini ve bu etkide duygusal tükenmişliğin rolünü ele aldığımız bu 
araştırmada işletmelere ve yöneticilere rehberlik edecek bazı bulgular elde edilmiştir. 
Bu bulgulardan ilkine göre örgütte dağıtım ve etkileşim adaletsizliğinin algılanması 
çalışanların duygusal tükenmişlik düzeyini artırmaktadır. Bir diğer ifadeyle çalışanların 
yaptıkları iş karşılığında elde ettikleri maddi ve manevi ödüllerin ve çalışanlara karşı 
gerçekleştirilen ilişkilerin adil olmadığını algılamasıyla yaptıkları işte enerjilerinin 
tükendiğini hissetmekte ve kendilerini işlerine verememektedir. Bu bulgu ulusal alan 
yapılan Yeniçeri ve arkadaşları (2009), Şeşen (2010) ve Eroğluer ve Erselcan’ın (2017) 
araştırma bulgularını desteklemektedir. Benzer şekilde araştırmada elde edilen bu 
bulgular Lambert ve arkadaşlarının (2010) ve Li’nin (2014) araştırma bulgularıyla da 
paralellik göstermektedir. 

Araştırmada elde edilen bir diğer bulguya göre dağıtım ve etkileşim adalet algısı, 
duygusal tükenmişliğin aracı olduğu bir modelde önemsiz ve önemli sanal kaytarma 
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davranışını doğrudan anlamlı düzeyde etkilememekte, fakat etkinin dolaylı olarak 
duygusal tükenmişlik üzerinden gerçekleşebileceği yönündedir. Bu bulgu Lim’in 
(2002), Restubog ve arkadaşlarının (2011) ve Kaplan ve Öğüt’ün (2012) araştırma 
bulgularını kısmen desteklemektedir.  

Araştırmada elde edilen bir diğer bulgu kamu çalışanların duygusal tükenmişlik 
düzeyinin artmasıyla önemsiz sanal kaytarma davranışlarının da arttığıdır. Bir diğer 
ifadeyle kamu çalışanlarının işlerine yönelik enerjilerinin tükendiğini hissetmesi ve 
işlerine kendisini tümüyle verememesi, onları iş saatlerinde interneti kişisel e-posta 
alma ve gönderme, haber-finans-spor sitelerini ziyaret etme gibi önemsiz görülebilecek 
faaliyetler için kullanma davranışlarına yöneltmiştir. Bu bulgu Aghaz ve Sheikh’ın 
(2016) araştırma bulgularını destekler niteliktedir. 

Araştırmada elde edilen son bulgu etkileşim adaleti algısının önemsiz sanal 
kaytarma davranışı üzerindeki etkisinde duygusal tükenmişliğin tam aracı rol 
üstlendiğidir. Bu bulgu kamu çalışanlarının yöneticileriyle ilişkilerin adil olmadığını 
algılamasıyla birlikte duygusal tükenmişliklerinin arttığını; duygusal anlamda tükenmiş 
hisseden çalışanın da iş saatlerinde interneti daha çok haber-spor sitelerini ziyaret etme 
ve işle ilgili olmayan e-posta alıp gönderme gibi önemsiz kaytarma davranışları için 
kullandığını göstermektedir. 

Araştırmada dağıtım adaleti, etkileşim adaleti ve duygusal tükenmişlik ile önemli 
sanal kaytarma davranışları arasında anlamlı ilişkiler tespit edilememiştir. Bu durumun 
nedeni önemli sanal kaytarma davranışlarının iş saatleri içerisinde internette bahis 
oynama, sanal açık artırmalara katılma, sanal ortamda oyun oynama gibi daha ciddi 
sonuçları olan faaliyetleri içermesi, toplumumuzda bu tür davranışların hoş 
karşılanmaması olabilir. 

Araştırmada örneklemin tek bir ilden ve alandan seçilmesi ve araştırmanın kesitsel 
yapılması gibi kısıtlar söz konusudur. Gelecek araştırmaların farklı alanlardaki 
örneklemlerle ve farklı değişkenlerle karşılaştırma yaparak sanal kaytarma davranışını 
ele alması önerilebilir. 

KAYNAKÇA 

Aghaz A. ve Sheikh A. (2016). “Cyberloafing and Job Burnout: An Investigation in The 
Knowledge Intensive Sector”. Computers in Human Behavior, 62, 51-60.  

Aktaş, H. ve Şimşek, E. (2015). “Bireylerin Örgütsel Sessizlik Tutumlarında İş Doyumu 
ve Duygusal Tükenmişlik Algılarının Rolü”. Uluslararası Yönetim İktisat ve 
İşletme Dergisi, 11(24), 205-230.  

Ardıç K. ve Polatcı, S. (2008). “Tükenmişlik Sendromu Akademisyenler Üzerinde Bir 
Uygulama (GOÜ Örneği)”. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi, 10(2), 69-96.  



 
 

G. Kerse – M. Soyalın 10/3 (2018) 210-233 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

227	  

Blanchard, A.L. ve Henle, C.A. (2008). “Correlates Of Different Forms of 
Cyberloafing: The Role of Norms and External Locus of Control”. Computers in 
Human Behavior, 24, 1067-1084.  

Chan, S. H. J. ve Lai, H. Y. I. (2017). “Understanding the link between communication 
satisfaction, perceived justice and organizational citizenship behavior”. Journal of 
Business Research, 70, 214–223.  

Cropanzano, R. ve Molina, A. (2015). “Organizational Justice”. International 
Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Volume 17, 379-
384.  

Corgnet  B., González  R. H. ve McCarter M. W. (2015). “The Role of the Decision-
Making Regime on Cooperation in a Work group Social Dilemma: An 
Examination of Cyberloafing”. Games Journal, 6, 588-603.  

Çelik, M. (2016). “Tükenmişlik Yaşam Doyumu ve İş Yükü İlişkisi: Denizli’de Faaliyet 
Gösteren Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Araştırma”. Süleyman 
Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 21(4), 1139-1152.  

Day, A., Crown,  S. N. ve Ivany, M. (2017). “Organisational Change And Employee 
Burnout: The Moderating Effects of Support and Job Control”. Safety Science, 
100(4), 1-9. 	  

Ergin, C. (1992). “Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik 
Ölçeğinin Uyarlanması”. 7. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, 22-25 
Eylül, Hacettepe Üniversitesi, Ankara: 7. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme 
Kurulu ve Türk Psikologlar Derneği Yayını.  

Eroğluer, K. ve Erselcan, R.C. (2017). “Çalışanların Örgütsel Adalet Algısı ve 
Tükenmişlik Düzeylerinin Çalışan Sessizliği Üzerindeki Etkisi”. Business and 
Economics Research Journal, 8(2), 325-348.  

Ghosh, D., Sekiguchi, T. ve Gurunathan L. (2017). “Organizational Embeddedness As 
A Mediator Between Justice and In-Role Performance”. Journal of Business 
Research, 75, 130–137.  

Glassman, J. Prosch, M. ve Shao, B.B.M. (2015). “To monitor or not to monitor: 
Effectiveness of a cyberloafing countermeasure”. Information & Management, 52, 
170–182.  

Kaplan, M. ve Öğüt, A. (2012). “Algılanan Örgütsel Adalet İle Sanal Kaytarma 
Arasındaki İlişkinin Analizi: Hastane Çalışanları Örneği”. İşletme Fakültesi 
Dergisi, 13(1), 1-13.  

Kerse, G., Soyalın, M. ve Karabey, C.N. (2016). “Kişi-Örgüt Uyumu, Nötrleştirme ve 
Algılanan Yönetici Desteğinin Sanal Kaytarmaya Etkisi: Ampirik Bir Çalışma”. 
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(4), 100-113.  



 
 

G. Kerse – M. Soyalın 10/3 (2018) 210-233 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

228	  

Kerwin, S., Jordan, J. S. ve Turner, B. A. (2015). “Organizational Justice and Conflict: 
Do Perceptions of Fairness Influence Disagreement?”. Sport Management Review, 
18, 384–395.  

Kim, K., Triana, M.D.C., Chung, K. ve Oh, N. (2016). “When Do Employees 
Cyberloaf? An Interactionist Perspective Examining Personality, Justice and 
Empowerment”. Human Resource Management, 55(6), 1041-1058.  

König C. J. ve Guardia,  M. E. (2014). “Exploring the Positive Side of Personal Internet 
Use at Work: Does It Help in Managing The Border Between Work and 
Nonwork?”. Computers in Human Behavior, 30, 355–360.  

Lambert, E.G., Hogan, N.L., Jiang, S., Elechi, O.O., Benjamin, B., Morris, A., Laux, 
J.M. ve Dupuy, P. (2010). “The Relationship Among Distributive and Procedural 
Justice and Correctional Life Satisfaction, Burnout, and Turnover Intent: An 
Exploratory Study”. Journal of Criminal Justice, 38, 7-16.  

Li, Y. (2014). “Building Affective Commitment to Organization Among Chinese 
University Teachers: The Roles of Organizational Justice and Job Burnout”. 
Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 26, 135-152.  

Li, J. (Justin), Wong, I. A. ve Kim, W. G. (2017). “Does Mindfulness Reduce 
Emotional Exhaustion? A Multilevel Analysis of Emotional Labor Among Casino 
Employees”. International Journal of Hospitality Management, 64, 21-30.  

Lim, V. K. G. (2002). “The It Way of Loafing on the Job: Cyberloafing, Neutralizing 
and Organizational Justice”. Journal of Organizational Behavior, 23, 675-694.  

Maslach  C.,  ve Goldberg   J., (1998). “Prevention of Burnout: New Perspectives”. 
Applied and Preventive Psychology, 7, 63-74.  

Maslach, C., ve Jackson, S.E. (1981). “The Measurement of Experienced Burnout”. 
Journal of Occupational Behavior, 2, 99-113.  

Meydan, C.M., Basım, H.N. ve Çetin F. (2011). “Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel 
Bağlılığın Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Türk Kamu Sektöründe Bir Araştırma”. 
Bilig, 57, 175-200.  

Michel, J. B. Sangha, D. M. ve Erwin III, J. P. (2017). “Burnout Among Cardiologists”. 
The American Journal of Cardiology,  119(6), 938-940.  

Niehoff, B.P. ve Moorman, R.H. (1993). “Justice as a Mediator of theRelationship 
Between Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behavior”. 
Academy of Management Journal, 36(3), 527-556.  

Ugrin J.C, ve Pearson, J. M (2013). “The Effects of Sanctions and Stigmas on 
Cyberloafing”. Computers in Human Behavior, 29, 812–820.  



 
 

G. Kerse – M. Soyalın 10/3 (2018) 210-233 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

229	  

Uluköy, M. (2014). “Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algısı İle Tükenmişlik 
Duyguları Arasındaki İlişki: Bir Uygulama”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, 39, 213-226.  

Ünlü, O. ve Yürür, S. (2011). “Duygusal Emek, Duygusal Tükenme ve 
Görev/Bağlamsal Performans İlişkisi: Yalova’da Hizmet Sektörü Çalışanları İle 
Bir Araştırma”. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 
37, 183-207.  

Pelit, E. ve Bozdoğan, İ. (2014). “Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarının 
Tükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Kemer’deki Beş Yıldızlı Otel 
İşletmelerinde Bir Uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(2), 37-66.  

Peterson, U.,Demerouti, E., Bergström G., Samuelsson, M., Asberg, M. ve Nygren, A. 
(2008). “Burnout and Physical and Mental Health Among Swedish Healthcare 
Workers”. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 84-95.  

Polatçı, S. ve Özçalık, F. (2015). “Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları İle Üretkenlik 
Karşıtı İş Davranışları Etkileşiminde Pozitif ve Negatif Duygusallığın Aracılık 
Etkisi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 215-
234.  

Piotrowski, C., (2012). “Cyberloafing: A Content Analysis of the Emerging Literature”. 
Journal of Instructional Psychology, 39( 4), 259-261.  

Restubog, S.L.D., Garcia, P.R.J.M., Toledano, L.S. Amarnani, R.K., Tolentino, L.R. ve 
Tang, R.L. (2011). “Yieldingto (Cyber)-Temptation: Exploring The Buffering 
Role of Self-Control in The Relationship Between Organizational Justice and 
Cyberloafing Behavior in The Workplace”. Journal of Research in Personality, 
45, 247-251.  

Seifert, D. L. Sweeney, J.T. Joireman, J. ve Thornton J. M. (2010). “The Influence of 
Organizational Justice on Accountant Whistleblowing”. Accounting, 
Organizations and Society, 35, 707–717.  

Shkoler, O. ve Tziner A. (2017). “The Mediating and Moderating Role of Burnout an 
Demotional Intelligence in the Relationship between Organizational Justice and 
Work Misbehavior”. Journal of Work and Organizational Psychology, 33, 157–
164.  

Söderlund, M. (2017). “Employee Display Of Burnout in The Service Encounter and Its 
Impact on Customer Satisfaction”. Journal of Retailing and Consumer Services, 
37, 168-176.  

Şeşen, H. (2010). “Adalet Algısının Tükenmişliğe Etkisi: İş Tatmininin Aracı Değişken 
Rolünün Yapısal Eşitlik Modeli İle Testi”. Savunma Bilimleri Dergisi, 9(2), 67-
90.  



 
 

G. Kerse – M. Soyalın 10/3 (2018) 210-233 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

230	  

Tziner, A., Felea, M. ve Vasiliu, C. (2015). “Relating Ethical Climate, Organizational 
Justice Perceptions, and Leader-Member Exchange (LMX) in Romanian 
Organizations”. Journal of Work and Organizational Psychology, 31, 51-57.  

Tukaev, S.V. Vasheka, T. V. ve Dolgova O. M. (2013). “The Relationships Between 
Emotional Burnout and Motivational, Semantic and Communicative Features of 
Psychology Students”. Social and Behavioral Sciences, 82, 553-556.  

Yeniçeri, Ö., Demirel, Y. ve Seçkin, Z. (2009). “Örgütsel Adalet İle Duygusal 
Tükenmişlik Arasındaki İlişki: İmalat Sanayi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”. 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Dergisi, 16, 83-99.  

Yıldız, S., Yalavaç, S., ve Meydan, C.M. (2013). “Tükenmişliğin İşten Ayrılma 
Niyetine Etkisinde Örgüte Bağlılığın Aracı Rolü: Türkiye’deki Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Personeli Üzerinde Bir Araştırma”. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi 
Dergisi, VIII(II), 157-170.  

Zagladi A. N., Hadiwidjojo D., Rahayu M. ve Noermijati (2015). “The Role of Job 
Satisfaction and Power Distance in Determining The Influence of Organizational 
Justice Toward The Turnover Intention”. Social and Behavioral Sciences, 211, 
42-48.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

G. Kerse – M. Soyalın 10/3 (2018) 210-233 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

231	  

Is The Cyberloafing Behavior of The Public Employees Might Be 
Explained by Justice Perception and Emotional Exhaustion? 

 
Gökhan KERSE 

Karamanoğlu Mehmetbey University 
Faculty of Economics and Administrative 

Science, Karaman, Turkey 
orcid.org/0000-0002-1565-9110 

gokhankerse@hotmail.com 
 

Mesut SOYALIN 
Siirt University 

Kurtalan Vocational School 
Siirt, Turukey 

orcid.org/0000-0003-1475-0905 
msoyalin@hotmail.com 

 

Extensive Summary 

1. Introduction 

Internet and information technologies, which have gained a great place in the 
daily lives of individuals, can cause problems that negatively affect organizational 
productivity in working hours. Cyberloafing behavior is one of these problems. 
Cyberloafing; is the misuse that results in the use for their personal purposes during 
working hours of the computer and internet connection offered to it for the purpose of 
business to the employees (Lim, 2002). 

Justice perception of employees in organizational activities is a way of 
diminishing the cyberloafing behavior. Applications such as be fair to the employees of 
an organization and establish respectful relationships with employees, transferring them 
the right information and resources, and providing adequate rewards is conceptualized 
as organizational justice (Shkoler ve Tziner, 2017). 

Another solution in reducing cyberloafing behavior is reducing the emotional 
exhaustion of the employee. Emotional exhaustion refers to the depletion of significant 
emotional resources of a person and the reduction of energy to work (Maslach ve 
Goldberg, 1993). 

2. Method 

The aim of this research is to reveal the effect of the justice perception 
(distributive justice and interaction justice) of employees in public institutions on 
emotional exhaustion and cyberloafing behavior (minor and serious cyberloafing). 

The research also tried to determine whether of the justice perception affects the 
cyberloafing behavior through emotional exhaustion. In line with these objectives, the 
following hypotheses have been established: 

H1: The perception of employees' distributive justice affects their emotional 
exhaustion negatively. 

H2: The perception of employees' interactional justice affects their emotional 
exhaustion negatively.  

H3: The perception of employees' distributive justice affects minor cyberloafing 
behaviour negatively. 
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H4: The perception of employees' interaction justice affects minor cyberloafing 
behaviour negatively. 

H5: The perception of employees' distributive justice affects serious cyberloafing 
behaviour negatively. 

H6: The perception of employees' interaction justice affects serious cyberloafing 
behaviour negatively. 

H7: The perception of employees' emotional exhaustion affects minor 
cyberloafing behaviour positively. 

H8: The perception of employees' emotional exhaustion affects serious 
cyberloafing behaviour positively. 

H9: Emotional exhaustion plays a mediating role in the perception of employees' 
distributive justice effect on minor cyberloafing behaviour. 

H10: Emotional exhaustion plays a mediating role in the perception of employees' 
interaction justice effect on minor cyberloafing behaviour. 

H11: Emotional exhaustion plays a mediating role in the perception of employees' 
distributive justice effect on serious cyberloafing behaviour. 

H12: Emotional exhaustion plays a mediating role in the perception of employees' 
interaction justice effect on serious cyberloafing behaviour. 

3. Findings 

Confirmatory factor analysis was used to determine the factor structure of the 
scales used in the research. The analysis findings show that model fit indices provide 
reference criteria. 

In the study, correlation analysis was conducted to determine the power of the 
relationship between organizational justice (distributive and interaction justice), 
emotional exhaustion and cyberloafing (minor and serious cyberloafing) variables. In 
correlation analysis, Spearman correlation analysis was preferred because the data were 
not normally distributed. From the analysis findings, it was seen that there was a 
negative and significant relationship between distribution and interaction justice and 
emotional exhaustion. According to findings, distributive and interaction justice is 
significantly and inversely related to minor cyberloafing behavior; there is no 
significant relationship with serious cyberloafing behavior. On the other hand, the 
relationship between emotional exhaustion and minor cyberloafing behavior is 
significant and positive; there is no significant relationship with the serious cyberloafing 
behavior. 

Structural equation modeling is used to test hypotheses in the research. The 
findings of the analysis show that distributive (-,356) and interaction justice (-,365) 
affects the level of emotional exhaustion negatively and significantly. It has also been 
observed that emotional exhaustion affects the minor cyberloafing behavior positively 
(,272) and significantly. In addition, it has been determined that emotional exhaustion 
plays a mediating role in the effect of interaction justice perception on minor 
cyberloafing behavior. 
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4. Discussion and Conclusion  

In this research conducted on public employees, it was determined that the 
perception of distributive and interactional injustice increases the level of emotional 
exhaustion of public employees. In other words; when employees perceive that 
organizational rewards and relationships to employees are unfair, they feel that their 
work is exhausted and they can not give themselves jobs. 

Another finding in the study is that the increase in emotional exhaustion levels of 
public employees increases their minor cyberloafing behavior. The last finding in the 
research is that emotional exhaustion plays a fully mediating role in the effect of the 
interactional justice perception on the minor cyberloafing behavior. This finding 
suggests that emotional burnout increases with the perception of public employees that 
their relationship with the managers is not fair; employees who feel emotionally 
exhausted also uses the internet for minor cyberloafing behaviors during working hours. 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı, psikolojik ayrıcalığın üretkenlik karşıtı davranışlar 

üzerindeki etkisi ile bu etkide psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesinin aracı rolünü 
belirlemektir. 148 beyaz yakalı işgörenden toplanan veriler, korelasyon, regresyon ve 
aracı değişkenli regresyon analizleri yardımıyla incelenmiştir. Yapılan regresyon analizi 
sonucunda psikolojik ayrıcalığın üretkenlik karşıtı davranışları anlamlı ve pozitif yönde 
etkilediği saptanmıştır. Ayrıca psikolojik ayrıcalık ile üretkenlik karşıtı davranışlar 
arasındaki ilişkide psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesinin aracılık etkisine yönelik 
yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre,  psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesinin 
psikolojik ayrıcalık ile üretkenlik karşıtı davranışlar arasındaki ilişkide kısmi aracılık 
rolü oynadığı belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Ayrıcalık, Üretkenlik Karşıtı Davranışlar, Psikolojik 
Sözleşmenin İhlal Edilmesi 

Abstract 
The purpose of this study is to investigate the effects of psychological entitlement 

on counterproductive behavior and mediating role of psychological contract violation 
in relationship between psychological entitlement and counterproductive behavior. The 
date of the study was collected from 148 white collar employees in private 
organizations in İstanbul. The data was examined with Pearson correlation, regression 
and mediated regression analysis. According to the results of all analysis it is found that  
psychological entitlement is positively related with counterproductive behavior. It is 
also found that there is a partial mediation effect of psychological contract violation 
between psychological entitlement and counterproductive behavior. 

Keywords: Psychological Entitlement, Counterproductive Behavior, Psychological 
Contract Violation 

DOI: 10.20491/isarder.2018.471



 
 

B. S. Ünsal Akbıyık 10/3 (2018) 234-255 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 235 

1. Giriş  

Ayrıcalık kavramı psikolojiden, sosyal psikolojiye, sosyolojiden hukuka kadar 
farklı disiplinlerce incelenen bir konu olma niteliğine sahiptir.  Her bir disiplin ayrıcalık 
kavramını kendi bakış açısıyla tanımlamaya çalışmaktadır (Jordan, Ramsay, 
Westerlaken, 2017; Harvey ve Harris, 2011; Harvey ve Martinko, 2010). Psikoloji 
biliminde ayrıcalık kavramı narsisizmin alt boyutu olarak uzun süredir üzerinde 
çalışılan bir konu olmasına rağmen, örgütsel davranış ve yönetim literatüründe 
psikolojik ayrıcalık ya da işyerinde ayrıcalık ifadeleriyle yeni çalışılan bir kavram 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Campbell, Bonacci, Shelton, Exline ve Brad, 2004; 
Raskin ve Terry, 1988; Jordan ve Diğ., 2017).  Ayrıca psikolojik ayrıcalık kavramının 
narsisizmin alt boyutu olarak ölçülmesinin tam olarak güvenilir sonuçlar vermemesi ve 
kavramın detaylı olarak incelenmesi gerekliliği konuya olan ilgiyi artırmaktadır 
(Campbell ve Diğ.,2004, s.30). 

Psikolojik ayrıcalık kişinin yüksek düzeyde olumlu benlik algısına ve 
yetenekleri ve potansiyeliyle örtüşmeyen iyimser beklentilere sahip olması olarak 
tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle psikolojik ayrıcalık algılayan kişinin, benlik 
algısının gerçeği yansıtmadığı ve yüksek düzeyde olumlu olduğu söylenebilir (Harvey 
ve Harris, 2010; Naumann, Minsky ve Sturman, 2002; Brouer, Wallace ve Harvey, 
2011). Fisk (2009, s.102) ve Twenga ve Cambell (2008, s.1082)  “Ayrıcalıklar Çağı” 
‘nda yaşanıldığını ve kişilerin başkalarının esenliği olumsuz yönde etkilense bile 
istedikleri şeyleri istedikleri zaman alma eğiliminde olduklarını belirtmişlerdir. Bu 
durum kişinin kendisini diğer kişilerden daha farklı, daha özel, daha ayrıcalıklı 
olduğunu algıladığında ortaya çıkmaktadır.  

Literatürde psikolojik ayrıcalık üzerinde yapılan çalışmaların genellikle iş 
dünyasının dışındaki alanlarda gerçekleştirildiği belirtilmektedir (Boyd ve Helms, 
2005). Özellikle ayrıcalıklar çağında yetişen kişilerin iş hayatına girmesiyle psikolojik 
ayrıcalık kavramı, yöneticiler ve örgütler için önem taşıyan bir konu haline gelmekte ve 
bunun sonucunda bu konuda yapılan akademik çalışmalar giderek de artmaktadır (Fisk, 
2010; Harvey ve Harris, 2011; Harvey ve Martinko, 2010). İşyerinde psikolojik 
ayrıcalık, işgörenin performansına, yeteneğine ya da potansiyeline bağlı olmadan 
yüksek düzeyde ödül veya ayrıcalıklı muamele beklemesi olarak açıklanmaktadır 
(Campbell ve Diğ., 2004; Harvey ve Martinko 2009; Harvey ve Harris 2010). İşgören 
yüksek ücret ve ödül, esneklik, yönetime katılma hak ettiğine inanırken, örgüt yararına 
da çok fazla çalışmak istememektedir (Fisk, 2009;Twenge, 2006). 

Ödül beklentisi fazla buna rağmen orta ya da düşük düzeyde performans 
sergileyen yüksek düzeyde psikolojik ayrıcalık algılayan işgörenin etik olmayan ve rol 
ötesi olumsuz davranışlarda bulunduğu, yöneticisiyle sorun yaşadığı, iş tatmininin 
düşük olduğu, ve yüksek düzeyde işten ayrılma niyeti taşıdığı saptanmıştır (Cambell 
vd., 2004, Harvey ve Martinko, 2009; Hochwarter, Meurs, Perrewe, Royle ve Matherly, 
2007; Levine, 2005, Harvey ve Haris. 2010). Bu çalışmada psikolojik ayrıcalığın örgüt 
veya üyelerine zarar veren veya vermek niyetiyle gösterilen davranışlar olan üretkenlik 
karşıtı davranışlar üzerindeki etkisi araştırılmaktadır.  

Üretkenlik karşıtı davranışlar örgütlere zarar vermesi ve kurumsal imajı olumsuz 
yönde etkilemesine bağlı olarak, araştırmacıların kavramın öncülleri üzerinde 
çalışmalara olan ilgilerinin arttığı dikkat çekmektedir (Jensen, Opland ve Ryan, 
2010:555). Yapılan çalışmalarda hem kişisel faktörler hem de örgütsel faktörler birlikte 
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üretkenlik karşıtı davranışlara yol açtığı ortaya konulmaktadır (Polatçı, Özçalık, ve 
Cindilioğlu, 2014: 149). Bu bağlamda hem bir kişilik özelliği olan psikolojik ayrıcalık 
hem de örgütsel faktör olarak psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesinin birleşerek 
üretkenlik karşıtı davranışlara yol açabileceği ileri sürülebilir. Zhao, Wayne, Gubrowski 
ve Bravo (2007) yaptıkları psikolojik sözleşmenin ihlali ve işe yönelik tutum ve 
davranışlar arasındaki ilişkiyi açıklayan meta analiz çalışma dışında bu konuda yapılmış 
çok fazla kapsamlı çalışma bulunmamaktadır (Jensen, Opland ve Ryan, 2010, s.556). 
Psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesi bir anlamda işgörenin örgütten beklentilerin 
karşılanmaması anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda psikolojik sözleşmenin ihlal 
edilmesi devamsızlığın artmasına (Deery Ve Diğ., 2006), görev performansının ve 
bağlamsal performansın azalmasına (Turnley, Bolino, Lester ve Bloodgood, 2003; 
Turnley ve Feldman 1999; Kickul ve Lester, 2001) neden olduğu saptanmıştır. Bu 
çalışmada üretkenlik karşıtı davranışlara, kişilik özelliği olan psikolojik ayrıcalık ve 
psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesine yönelik bilişsel sürecin etkisi araştırılmaktadır.  

Çalışmanın bir diğer amacı psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesinin psikolojik 
ayrıcalık ve üretkenlik karşıtı davranışlar arasındaki ilişkide aracılık rolünün 
incelenmesidir. Psikolojik sözleşmeyi, işgören ve örgüt arasında birbirlerinden ne alıp 
vermeyi düşündüklerine dair karşılıklı beklentilerini tanımlayan üstü kapalı ve yazılı 
olmayan bir sözleşme türü olarak ele alınmaktadır (Martin,  Staines ve Pate, 1998, s.21). 
Çalışmada psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesinin psikolojik ayrıcalık ve üretkenlik 
karşıtı davranışlar arasındaki ilişkide aracılık rolünü açıklamak için sosyal değişim ve 
karşılıklı norm teorisi temel alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. Sosyal değişim ve 
karşılıklı norm teorisine göre, ilişkiye giren taraflar birbirlerine karşılıklı olarak fayda 
sağlamaya çalışırlar. Fayda gören tarafın, bunun karşılığını diğer tarafa geri ödemesi 
gerektiği üzerinde durulmaktadır (Cropanzano ve Mitchell, 2005). Sosyal değişim 
teorisine göre, işgören ile örgüt arasında var olan ancak açık ifade edilmeyen, yerine 
getirilmediğinde önemli olumsuz sonuçlar doğuran karşılıklı zorunluluklar olduğunu 
belirtmektedir. Örgütler işgörenine yatırımda bulunurlar ve işgörende bu yatırımdan 
fayda sağlarsa karşılığını ödemek ister (Coyle-Shapiro ve Conway, 2005:777, Turunç 
ve Çelik, 2010: 185). Yüksek düzeyde psikolojik ayrıcalık algılayan işgörenin kendi 
performansına ve niteliklerini göz önünde bulundurmadan en fazla ödül ve ayrıcalıklı 
muameleyi hak ettiğine inanır. Örgüte sunduğu en ufak girdinin bile çok değerli 
olduğunu düşünüp, genellikle örgütten elde ettiği kazanımları yeterli bulmamaktadır. Bu 
doğrultuda yüksek düzeyde psikolojik ayrıcalık algılayan işgören, psikolojik 
sözleşmenin yerine getirilmediğini algılar. Karşılık normuna göre psikolojik 
sözleşmenin yerine getirilmediğini algılayan işgören, örgüte sunduklarını azaltmaya 
hatta örgütte karşı zarar verme davranışlarında bulunabilir. Tüm bunlar doğrultusunda 
sosyal değişim teorisi ve karşılık norm ilkesinin varsayımları göz önünde 
bulundurularak, psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesi yüksek düzeyde psikolojik 
ayrıcalık algılayan işgörenin üretkenlik karşıtı davranışlarının üzerinde aracılık rolü 
oynayabileceği varsayılmaktadır. 

Çalışmanın psikolojik ayrıcalık kavramının yönetim örgütsel davranış 
literatüründe yeni incelenmeye başlayan bir kavram olması nedeniyle önem taşıdığı 
düşünülmektedir.  Psikolojik ayrıcalığın işe yönelik tutumlar ve davranışlar üzerinde 
etkisi hakkında çok az çalışma olması da çalışmanın önemini artırmaktadır (Harvey ve 
Harris, 2010; Jordan, Ramsay ve Westerlaken, 2017 ). Ayrıca farklı sektörlerde farklı 
altyapılara sahip olan işgörenlerin psikolojik ayrıcalık algılarının belirlenmesi psikolojik 
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sözleşmelerinin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır (Gresse, Linde, Schalk, 
2013;Westerlaken, Jordan ve Ramsay, 2017).  İstanbul’da özel sektörde çalışan beyaz 
yakalı işgörenler üzerinde yapılan bu çalışma psikolojik ayrıcalık, psikolojik 
sözleşmenin ihlal edilmesine ve üretkenlik karşıtı davranışları birbirleriyle ilişkileri 
bakımından incelenerek literatüre katkıda bulunulacağı düşünülmektedir.  

2. Kavramsal Çerçeve 
2.1. İşyerinde Psikolojik Ayrıcalık 

Psikolojik ayrıcalık bir kişilik özelliği, olarak gerçekle örtüşmeyen aşırı düzeyde 
olumlu benlik algısı ve ödül beklentisine yönelik inancı ifade eder (Campbell vd., 2004; 
Naumann, Minsky, Sturman, 2002; Snow, Kern, ve Curlette, 2001). Psikolojik ayrıcalık 
gerçek bir temeli olmayan benlik algısının yüksek düzeyde olumlu olması olarak 
tanımlanır (Campbell ve Diğ.; 2004; Fisk, 2010). Campbell (2004) öz saygı ile 
psikolojik ayrıcalık arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu, başka bir ifadeyle kişinin 
kendini değerlendirip, kendi benliği hakkında olumlu tutuma sahip oldukça kendini 
diğer insanlardan daha farklı, daha ayrıcalıklı olduğunu algılamaya başladığını 
belirtmiştir. Festinger göre kişiler benlik bilgilerini oluşturmak için sosyal 
karşılaştırmaya gittiklerini ve karşılaştırma yaparken de genellikle kendilerini 
kayırmaya motive olduklarını ifade etmiştir. Söz konusu durum aslında kişinin benlik 
bilgisini olumlaması açısından değerlidir. Psikolojik ayrıcalık kişinin kendi değerini 
yükseltmek için çaba sarf ettiği psikolojik bir süreçtir.  Bu doğrultuda kişi öz saygısını, 
öz güvenini yükseltirken, gerçeği yansıtmayan olumlu bir benlik algısı da 
geliştirebilmektedir. Öte yandan kişinin diğer kişilere göre kendini çok fazla mükemmel 
ve ayrıcalıklı görmesi psikolojik açıdan uyumsuz bir durumda da oluşturabilmektedir 
(Hogg ve Vaughan, 2014). 

Naumann, Minsky ve Sturman (2002) işyerinde psikolojik ayrıcalığı, işgörenin 
sahip olduğu istihdam ilişkisinden dolayı ödül beklentisinin yüksek düzeyde olması 
olarak açıklamaktadır. Bu tanım işgörenin ödül beklentisinin, göstermiş olduğu 
performanstan ziyade örgüt ile kurduğu istihdam ilişkisinin sonucu olarak görmektedir. 
İşyerinde psikolojik ayrıcalık işgörenin, performansına, yeteneğine ya da potansiyeline 
bağlı olmadan, yüksek düzeyde ödül veya ayrıcalıklı muamele beklemesi ve bunu hak 
ettiğine yönelik algısı olarak tanımlanmaktadır (Campbell ve Diğ., 2004; Harvey ve 
Martinko 2009; Harvey ve Harris 2010). Başka bir ifadeyle psikolojik ayrıcalık, 
işgörenin örgütten yüksek düzeyde performans göstermeden diğer işgörenlere göre daha 
fazla ödül ve ücret beklentisine sahip olması olarak ifade edilmektedir (Brouer, 
Wallace, Harvey,  2015:461). 

Psikolojik ayrıcalık rekabet, bencillik ve saldırganlık gibi asosyal davranışlarla 
ilişkilidir (Harvey ve Harris, 2010; Harvey ve Dasborough;2015). Yüksek düzeyde 
psikolojik ayrıcalık algısına sahip kişi, karşılık norm ilkesini kendi inancı doğrultusunda 
çarpıtabilir. Örgütten sürekli olarak yüksek düzeyde ödül bekleyen işgören, kendilerini 
yükseltmek için olumlu olayları hatırlama, aşağıya doğru sosyal karşılaştırma ve 
kendini kayıran yanlılıklar gibi taktiklere başvurarak kendileri hakkında sahip oldukları 
olumlu benlik bilgisini korumaya ve yükseltmeye çalışırlar (Hogg ve Vaughan 2014, 
s.144). 

Yüksek düzeyde psikolojik ayrıcalık algısına sahip olan işgören, diğer 
işgörenlere göre elde edeceği kazanımların niteliği ve/ya niceliğini daha fazla olmasını 
beklemektedir. Söz konusu beklentilerinin nedeni ise örgüte sunduklarının niceliği 
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ve/ya niteliğinden bağımsız olarak sadece kendilerini diğer işgörenlerden daha çok 
kazanıma hak ettiklerini algılamalarında yatmaktadır. İşgören düşük düzeyde 
performans gösterse bile bunun karşılığında yüksek düzeyde ödül bekleyebilmektedir. 
Bu doğrultuda benlik değerini çok yüksek algılayan işgören, işyerinde aldığı birçok 
ödüllerden tatmin olmamakta ve hayal kırıklığına uğramaktadır (Harvey ve Harris, 
2010; Campbell vd., 2004; Harvey ve  Martinko, 2009). 

2.2. Psikolojik Ayrıcalık ve Psikolojik Sözleşmenin İhlal Edilmesi 

Rousseau (1996, s.575) sosyal değişim teorisinin uzantısı olan psikolojik 
sözleşmeyi, “Örgüt ve çalışan arasındaki ilişkide karşılıklı beklenti ve yükümlülüklerle 
ilgili olarak bireyin inanç ve algılamaları” olarak tanımlamaktadır. Psikolojik sözleşme 
işgören ve örgüt arasında varmış gibi kabul edilen, tarafların birbirlerinden ne alıp 
vermeyi taahhüt ettikleri şeyler hakkındaki üstü kapalı ve yazılı olmayan bir sözleşme 
türü olarak ifade edilmektedir (Martin,  Staines ve Pate, 1998, s.21). Psikolojik 
sözleşmenin ihlali bir tarafın diğer tarafa karşı olan taahhütlerini yerine getirmediği 
durumlarda ortaya çıkmaktadır (Morrison ve Robinson, 1997, s. 230). Tanımlarda da 
belirtildiği gibi, psikolojik sözleşme kişiye özgü, kişinin öznel unsurlarına dayalı 
bilişsel sürecin sonucu oluşmaktadır.  

Sosyal değişim teorisine göre, işgören ile örgüt aralarındaki iş ilişkisinden 
maksimum çıktı elde etmek ister. İşgören açısından söz konusu çıktılar içsel veya dışsal 
ödüller olabilmektedir. Her bir işgören için bu ödüllerin değeri farklı olabilir. Sosyal 
değişim teorisine göre örgüt tarafından işgörenin beklentileri karşılandığı sürece 
işgörende örgütün beklentilerini karşılamak için gayret göstermektedir (Rhoades ve 
Eisenberger, 2002, s.699; Organ, 1977, s.49). İşgörenlerin beklentilerinin karşılanması 
örgütün elde edeceği kazanımları artırmakta ve bu doğrultuda işverenlerin sosyal 
değişim kuramını ve bunun uzantısı olan psikolojik sözleşmeyi anlamaları örgütün 
kazanımlarını maksimize etmek açısından önem taşımaktadır (Turnley ve Diğ., 2003, 
s.190). 

Sosyal değişim kuramında, tarafların birbirleriyle girdikleri ilişkilerde karşılıklı 
olarak fayda sağlamaya çalışacakları vurgulanmaktadır (bkz. Emerson, 1976). Karşılıklı 
fayda sağlama esasının gerçekleştirilebilmesi için fayda gören tarafın, bunun karşılığını 
diğer tarafa geri ödemesi gerektiği ifade edilmektedir (Cropanzano ve Mitchell, 2005). 
Bu bir anlamda karşılıklılık ilkesine dayanır. Söz konusu ilkeye göre başkaları bize nasıl 
davranıyorsa biz de onlara öyle davranmalıyız normuna dayanır (Hogg ve Vaughan, 
2014, s.228). Kişiler birilerine yardımcı olursa, onlarda bunun karşılığını ödeme gereği 
duyarlar. Bu doğrultuda işgören örgütün hedeflerine ulaşması için enerjisini, zamanını, 
bilgisini kullanır ve bunun karşılığında örgütten para, ödül, esneklik gibi kazanımlar 
bekler. Psikolojik sözleşme işgörenin bu karşılıklı ilişkiyi öznel olarak 
değerlendirmesine bağlı olan bir kavramdır.    

İşgörenin işyerinde psikolojik ayrıcalık algılaması, işe yönelik tutum ve 
davranışlarını etkileyerek psikolojik sözleşmenin oluşmasında rol oynamaktadır 
(Gresse, Linde ve Schalk, 2013; Naumann ve Diğ., 2002). Yüksek düzeyde psikolojik 
ayrıcalık algılayan işgören, örgütten alması gerektiğinden daha fazla ödül ve diğer 
işgörenlere göre daha ayrıcalıklı muameleyi hak ettiğini inandığından dolayı örgütten 
elde ettiği çıktıları genellikle yetersiz bulabilmektedir. Söz konusu işgören, örgütte 
sunduklarının çok fazla olduğunu ve kendisinden başka hiç kimsenin örgüt yararı için 
bu kadar çok çaba sarf etmediğini düşünür. Bunun sonucunda da psikolojik sözleşmenin 
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örgüt tarafından sık sık ihlal edildiğini algılar (Kickul ve Lester, 2001). Tüm bunlar 
doğrultusunda, yüksek düzeyde psikolojik ayrıcalık algılayan işgörenin psikolojik 
sözleşmenin örgüt tarafından ihlal edildiğini algılaması beklenir. 

H1: Psikolojik ayrıcalık ile psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesi arasında 
anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır 

İşgören psikolojik sözleşmenin örgüt tarafından ihlal edildiğini algıladığında, 
başka bir ifadeyle kişi örgüt tarafından sunulan çıktıları taahhüt edilen düzeyde 
olmadığını algıladığında, örgüte sunduğu girdileri azaltmaya çalışabilir. İşgören 
kendisine vaat edilenlerin yerine getirilmediğine ya da verilen sözlerin tutulmadığına 
inanırsa, psikolojik sözleşmenin ihlal edildiğine ilişkin bir algı geliştirmeye başlar 
(Shore ve Tetrick, 1995:102). İşgören psikolojik sözleşmenin ihlal edildiğini 
hissettiğinde başka bir deyişle, örgütten bekledikleri ile kendilerine sunulanlar arasında 
önemli bir fark olduğunu düşünür ve bu durum kızgınlık, hayal kırıklığı, öfke, hırs ve 
intikam gibi çalışma hayatını olumsuz yönde etkileyecek duyguların oluşmasına zemin 
hazırlayabilir (Robinson ve Rousseau, 1994:247;Rousseau, 1989:124). Rousseau’ya 
(1989) göre; psikolojik sözleşme ihlalinin ortaya çıkışı, işgörenin örgüte karşı 
başlangıçta geliştirdiği güven ve inancın sarsılmasına yol açar ve bu durum yoğun 
biçimde olumsuz duygu ve tutumların ortaya çıkmasına neden olur. Yapılan akademik 
çalışmalarda psikolojik sözleşmenin ihlal edildiğini algılayan işgörenin iş tatmini, 
örgüte bağlılığı, iş performansı azalır ve işten ayrılma niyeti arttığı saptanmıştır 
(Turnley, Bolino, Lester ve Bloodgood, 2003;Turnley ve Feldman 1999, Kickul ve 
Lester. 2001). 

Sosyal değişim ve eşitlik teorisine göre, işgören örgüte sundukları ile örgütten 
elde ettiği kazanımlar arasında denge arar. İşgören  psikolojik sözleşmenin ihlal 
edilmesinin kim ve hangi nedenle yapıldığını neye atfederse, dengeyi bulmak adına 
vereceği tepkide ona göre şekillenir (Jensen Ve Diğ., 2010:557).  İşgören örgütün söz 
verdiği ödülleri vermediğini algıladığında, örgüt için sunacağı girdileri azaltmaya çalışır 
(Kickul ve Lester, 2001). Buna karşılık psikolojik sözleşmenin yerine getirildiğini 
algılayan işgören, örgütün verdiği sözleri tuttuğunu inandığından, bunun karşılığını 
vermek ister. Bu doğrultuda daha çok iş performansı, örgütsel vatandaşlık davranışı 
gösterir. Aynı şekilde örgüt yararına daha çok caba sarf etmek ister ve örgütü zarara 
sokacak üretkenlik karşıtı davranışlarda bulunmaz (Turnley ve Diğ., 2003, s.190).  

Üretkenlik karşıtı davranışlar, örgüte ve üyelerine zarar veren ve vermek 
niyetiyle gösterilen davranışlar olarak tanımlanmaktadır (Spector, Penny, Bruursema, 
Goh, Kessler, 2006, s. 449). Üretkenlik karşıtı davranışlar, örgüt ve örgüt üyelerine 
yönelik zarar verme amaçlı sözlü, psikolojik, fiziksel şiddet, güvensiz çalışma 
uygulamaları, hırsızlık veya örgütün mallarına zarar verme veya hizmet performansına 
olumsuz şekilde yansıyacak davranışlar olarak sıralanabilir (Varoğlu ve Sığrı, 2017, 
s.674). Literatürde üretkenlik davranışı ve psikolojik sözleşmenin ihlali arasındaki 
ilişkiyi araştıran çok az çalışma bulunmaktadır (Jensen ve Ryan, 2010, s.556 ). İşgören 
psikolojik sözleşmenin yerine getirildiğini algıladığında, olumlu iş davranışları 
göstererek sözleşmenin kendi tarafına düşen şartlarını yerine getirmeye çalışır ve 
üretkenlik karşıtı davranışlarda bulunmaz (Douglas ve Martinko, 2001, s. 42). İşgören 
örgütün verdiği sözleri ya da vaatleri tutmadığını algıladığında, üretkenlik karşıtı 
davranışlarda bulunabilir (Mitchell ve Ambrose, 2007; Neuman & Baron, 1998).  
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Üretkenlik karşıtı davranışların öncülünü kişi ve kişilikten kaynaklanan 
özellikler ve durumsal faktörler oluşturmakla birlikte söz konusu davranışlara kişisel 
faktörlerden ziyade durumsal faktörlerin daha çok yol açtığı belirtilmektedir (Demir ve 
Tütüncü, 2010: 67). Durumsal faktörlere örgütün ücret, terfi ve kariyer imkanları, 
liderlik tarzları, olumsuz çalışma koşulları (Martinko, Gunlach ve Douglas, 2002), 
kişisel faktörlere denetim odağı, negatif duygusallık, düşük iş tatmini (Martinko  ve 
Zellars, 1998; Martinko, Gunlach ve Douglas, 2002) örnek olarak verilebilir. Bu 
davranış ve tutumların temelinde işgörenin psikolojik sözleşmenin ihlal edildiğini 
algılaması yatmaktadır. 

Yapılan meta analiz çalışmada, psikolojik sözleşmenin ihlali ile örgütsel 
vatandaşlık davranışı ve işle ilgili rol davranışları arasında negatif ve anlamlı bir 
ilişkinin olduğu saptanmıştır (Zhao ve Diğ., 2007). İşle ilgili rol davranışları 
işgörenlerden örgütün hedeflerine ulaşması için yönetim tarafından belirlenen 
davranışlardır. Örgütsel vatandaşlık davranışları ise işgörenlerin kendi isteklerine göre 
sergiledikleri ve iş tanımlarında yer almayan olumlu rol ötesi davranışlardır (Smith, 
Organ ve Near, 1983:654). Psikolojik sözleşmenin ihlal edildiğini algılayan işgören, 
örgütün verdiği sözleri tutmadığını düşünerek işle ilgili rol davranışları ve olumlu rol 
ötesi davranışlarını azaltıp üretim karşıtı davranışlarda bulunur. Tüm bunlar 
doğrultusunda, psikolojik sözleşmenin ihlal edildiğini algılayan işgören, üretkenlik 
karşıtı davranışlar göstermesi beklenir. 

H2. Psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesi ile üretkenlik karşıtı davranışları 
arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

Literatürde psikolojik ayrıcalık ile uygun olmayan ve sosyal yönden problemli 
davranışlar arasında yüksek düzeyde ilişki bulunduğu saptanmıştır (Brouer ve Diğ., 
2015). Yüksek düzeyde psikolojik ayrıcalık algılayan işgören, performansını üst 
seviyede olduğunu düşünür ve bunun karşılığında en yüksek ücret artışı, en güzel 
övgüler gibi üstün ödülleri hak ettiğine inanır (Harvey ve Martinko, 2009). Naumann ve 
Diğ. (2002) çalışmasında yüksek düzeyde psikolojik ayrıcalık algılayan işgörenin, 
örgüte sunduğu girdiyi en az tutarak en çok karşılığı almayı beklediği ifade 
edilmektedir. Herşeyi hak ettiğine inanan işgören, elde edemediği çıktılar için örgütü 
suçlamaya başlar (Harvey, Harris, Gills, Martinko, 2014) ve bu duruma olumsuz şekilde 
tepki gösterebilir (Campbell ve Diğ., 2004). Bu doğrultuda örgütün psikolojik 
sözleşmeyi ihlal ettiğini algılar ve kazanımlarının yeterli olmadığından düşük düzeyde 
iş tatmini (Naumann Ve Diğ., 2002), artan düzeyde işten ayrılma niyeti (Harvey ve 
Martinko, 2009), olumsuz aykırı davranışlar (Levine, 2005) ve iş arkadaşlarını 
suiistimal etme davranışı (Harvey ve Harris, 2010)  gösterebilir. 
  Yüksek düzeyde psikolojik ayrıcalık algılayan işgörenin, işyerinde her zaman 
ayrıcalıklı muamele beklemesinden dolayı, üstlerinin onlara kötü davrandıklarına 
yönelik algıları diğer çalışanlara göre daha üst düzeyde olduğu belirlenmiştir (Harvey, 
Harris, Gills, Martinko, 2014). İşlerin tamamlanması için çaba sarf eden ve ilişkilerinde 
eşitliğe önem veren düşük düzeyde psikolojik ayrıcalık seviyesi algılayan işgörenlere 
göre yüksek düzeyde psikolojik ayrıcalık algısına sahip işgörenler yöneticileri ile 
çatışmaya girmekten kaçınmaz ve işyerinde üretkenlik karşıtı davranışlar gösterebilirler. 
Bu kişiler ortaya koydukları ile kazandıkları arasında eşitliğe önem vermeden sadece 
kazanımlarının yüksek olmasına odaklanmaktadırlar (Wheeler, Halbeslebenz, Whitman, 
2013: 477). 
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Ayrıca işgören elde ettiği çıktıların niteliği-niceliğini nasıl değerlendirdiği ve 
elde ettiği çıktıların sebeplerini neye atfettiği davranışların oluşmasında önem 
taşımaktadır (Harvey, Madison, Martinko, Crook ve Crook, 2014).  İşgörenin elde ettiği 
kazanımlar beklentilerini karşılamadığı durumlarda ve elde ettiği çıktıların nedeninin 
kendi kontrolü dışında olduğunu düşündüğü durumlarda işgören üretkenlik karşıtı 
davranışlar gösterebilir (Martinko, Gundlach, Douglas, 2002). Yapılan çalışmalarda 
işgören psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesininim nedenlerini dışsal faktörlere 
bağladığında, daha saldırgan veya örgüte karşı daha olumsuz davranışlarda bulunduğu 
belirtilmektedir (Douglas ve Martinko, 2001, s.550). Yüksek düzeyde psikolojik 
ayrıcalık algılayan işgören kendini diğer işgörenlerden daha özel ve daha üstün 
gördüklerinden genellikle psikolojik sözleşmenin ihlalini dışsal faktörlere atfetmekte ve 
daha çok üretkenlik karşıtı davranışlarda bulunduğu ileri sürülebilir. İşgören üretkenlik 
karşıtı davranışında bulunarak kendi açısından tekrar örgütüyle olan ilişkisini eşitliği 
sağladığını ve örgüte olan kızgınlığını, hayal kırıklığını, intikam alma duygunu tatmin 
etmeye çalışmaktadır (Jensen, Ve Diğ., 2001). 

Yüksek düzeyde psikolojik ayrıcalığa sahip olduğunu algılayan işgören, 
performanslarına ve potansiyellerini göz önünde bulundurmadan sadece sahip oldukları 
istihdam ilişkisinden dolayı örgütten çok fazla beklenti içine girerler. Söz konusu 
işgören, örgütten çok fazla ödül ve ayrıcalıklı muamele beklemektedir. Bu 
beklentilerinin nedeni, kendini diğer işgörenlere göre ayrıcalıklı görmesinde ve 
beklentilerin karşılanmasının hakkı olduğuna inanmasında yatar. Örgüt bu beklentileri 
karşılamadığını algıladığında yani işgören açısından psikolojik sözleşmenin ihlal 
edilmesinde örgüt ile işgörenin ilişkisi bozulabilmektedir (Harvey ve Martinko, 2009; 
Werner Gresse, Bennie Linde, René Schalk, 2013). Greenberger, Lessard, Chen, 
Farrugia (2008, s.1194)  psikolojik ayrıcalık ile hırs, saldırganlık, acımasızlık gibi 
uyumsuzluk ve anti sosyal, makyavelist kişilik özellikleri arasında ilişki bulunduğunu 
ifade etmişlerdir. Yapılan çalışmalarda yüksek düzeyde psikolojik ayrıcalığa sahip 
olduğunu algılayan işgören beklentilerinin karşılanmadığını algıladığında iş 
performansını azalttığı ve işyerinde aykırı davranışları arttırdığı belirlenmiştir 
(Tomlinson, 2013, s.80). Özellikle psikolojik ayrıcalık algılayan işgören diğer 
işgörenlere göre daha egoist ve narsist bir yapıya sahip olduğundan (Miller ve 
Konapaske, 2014) örgütten beklentilerinin karşılanmadığını algılayıp örgüte karşı zarar 
verici davranışlarını daha da çok arttırabilir. Tüm bunlar doğrultusunda, psikolojik 
ayrıcalık algılayan işgören, psikolojik sözleşmenin işveren tarafından ihlal ettiğini 
düşünüp üretkenlik karşıtı davranışlarda bulunabilir. 

H3. Psikolojik ayrıcalık ile üretkenlik karşıtı iş davranışları arasında anlamlı ve 
negatif bir ilişki bulunmaktadır (H3a) ve bu ilişkide psikolojik sözleşmenin ihlal 
edilmesi aracılık rolü oynamaktadır (H3b).  

3. Yöntem 

3.1. Uygulama alanı 
Araştırmanın gerçekleştirilmesinde kolayda örnekleme yönteminden 

yararlanılmıştır. Araştırmanın verileri, İstanbul’da özel sektörde çalışan beyaz yakalı 
işgörenlerden toplanmıştır. Araştırmada kullanılan “Psikolojik Ayrıcalık”, “Psikolojik 
Sözleşmenin İhlal Edilmesi”  ve  “Üretkenlik Karşıtı Davranışlar” ölçekleri, araştırmacı 
tarafından İngilizce’den Türkçe ’ye çevrilmiştir. Çevrilen bu ölçekler, daha sonra 
ölçeklerin aslını görmeyen başka bir araştırmacı tarafından İngilizce’ye geri tercüme 
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edilmiştir. Araştırmacı tarafından ölçeklerin orijinalleri ile İngilizce geri tercümeleri, 
karşılaştırılarak gerekli düzenlemeler yapılarak bir anket formu hazırlanmıştır. Söz 
konusu anket formunun linki, araştırmacı tarafından e-mail yoluyla çeşitli özel sektör de 
çalışan beyaz yakalı 100 işgörene gönderilmiştir. Bu işgörenlerden, anket formunun yer 
aldığı linki çalışma arkadaşlarına veya tanıdıkları beyaz yakalı işgörenlere göndermeleri 
talep edilmiştir. Araştırma kapsamında geri dönen geçerli anket sayısı 148’tür. 
Araştırmaya katılanların yaş ortalaması, 5.70 standart sapma ile 31.25’dir ve yaşları 23 
ila 50 arasında değişmektedir. Katılımcıların yarısından fazlasını (%65.5) erkek 
işgörenler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların örgütsel kıdemlerinin ortalaması, 
4.25 standart sapma ile 5.40 yıldır ve örgütsel kıdemleri 1 ila 18 yıl arasında 
değişmektedir. Eğitim düzeyleri incelendiğinde ise üniversite mezunlarının %75.3 ile 
ilk sırada yer aldığı görülürken, üniversite mezunlarını yüksek lisans mezunu olanlar 
%22.2 ile takip etmektedir. Katılımcıların %2,5’i ise doktora programını 
tamamlamışlardır.  

3.2. Ölçüm Araçları 

3.2.1. Psikolojik Ayrıcalık Ölçeği 
Araştırmada işgörenlerin psikolojik ayrıcalıklarını ölçmek için Campbell ve Diğ. 

(2004) tarafından geliştirilen psikolojik ayrıcalık ölçeğinde yararlanılmıştır. Bu ölçekte 
9 ifade bulunmaktadır. Ölçekte yer alan ifadelere “Dürüstçe söyleyebilirim ki, diğer 
kişilerden daha fazlasını hak ediyorum” ifadesi örnek olarak gösterilebilir. İfadeler 7 li 
Likert ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir Değerlendirmelere “Kesinlikle 
katılmıyorum” seçeneğine 1, “Kesinlikle katılıyorum” seçeneğine 7 puan verilerek 
gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin alpha güvenirlik katsayısı. 80 olduğu saptanmıştır.  

3.2.2. Psikolojik Sözleşmenin İhlal Edilmesi Ölçeği 
Araştırmada işgörenlerin psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesine yönelik algısını 

ölçümlemek için Kickul ve Lester (2001) tarafından geliştirilen ölçek ve Emre 
Çiftçi’nin doktora tezinde kullandığı ölçek olmak üzere 2 ayrı ölçekten yararlanılmıştır. 
Toplam 21 ifaden oluşan ölçek, 7 li Likert ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Katılımcılar her bir ifadenin örgüt tarafından ne ölçüde gerçekleştirildiği sorusunu 
“Hiçbir zaman” seçeneğine 1, “Her zaman” seçeneğine 7 puan vererek 
değerlendirmiştir. Söz konusu ifadeler işgörenin psikolojik sözleşmenin yerine 
getirilmesini ölçmek için düzenlendiği için bu ölçekteki ifadelere katılımcılar tarafından 
verilen cevaplar, SPSS paket programına geçirilirken ters kodlanmıştır. Ölçeğin alpha 
güvenirlik katsayısı. 75 olduğu saptanmıştır.  

3.2.3. Üretkenlik Karşıtı Davranışlar 

Üretkenlik karşıtı davranışlarını ölçmek amacıyla Robinson ve O’ Leary-Kelly 
(1998) tarafından geliştirilen üretkenlik karşıtı davranışlar ölçeğinden yararlanılmıştır. 
Ölçekte yer alan ifadelere “Örgütüme ait olan araç ve gereçlere kasıtlı bir şekilde zarar 
veririm” ifadesi örnek olarak gösterilebilir Bu ölçekte 9 ifade bulunmaktadır. Ölçeğin 
ifadelerine verilecek cevaplar “1- Hiçbir zaman, 2- Bir kez, 3- Ayda Bir Kez, 4- Ayda 
Birkaç Kez, 5- Haftada Bir Kez, 6- Haftada Birkaç Kez, 7- Her Gün” şeklinde 
düzenlenmiştir. 
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3.2.4. Kontrol Değişkenleri   

Bu çalışmada yaş ve cinsiyet kontrol değişkenleri olarak ele alınmışlardır. 
Cinsiyet değişkenine ait veriler, erkek=0 ve kadın=1 şeklinde kodlanmıştır. Yaş, 
cinsiyet kontrol değişkenleri olarak incelenmelerinin nedeni, daha önce yapılan çeşitli 
çalışmalarda cinsiyet ve yaşa (örn;Aquino ve Douglas, 2003;Mitchell ve Ambrose, 
2007) göre işgörenlerin üretkenlik karşıtı davranışlarının farklılık gösterdiğinin 
saptanmış olmasıdır. Bu amaçla söz konusu değişkenlerin, bağımlı değişken olan 
üretkenlik karşıtı davranışlar üzerinde etkili olabilecekleri düşünülerek yapılacak 
analizlerde kontrol edilmesi uygun görülmüştür. 

4. Bulgular  
4.1. Faktör analizi sonuçları 

Çalışmada ortaya konan hipotezlerin test edilmesinden önce kullanılan 
ölçeklerin faktör yapılarının saptanması için açıklayıcı faktör analizine başvurulmuştur. 
Örneklemin büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olup olmadığını belirlemek için 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) istatistiğinden, verilerin faktör analizine uygun olup 
olmadığını belirlemek için Barlett Küresellik testinden yararlanılmıştır (Çokluk, 
Şekercioğlu, Büyüköztürk, 2012). Öncellikle psikolojik ayrıcalık ölçeğine ait 9 ifade 
açıklayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Psikolojik ayrıcalık ölçeğinin KMO 
istatistiği .083 ( >.60) ve Barlett testi Chi katsayısı ise anlamlıdır (p=.000 < .05). Tablo 
1’de görüldüğü gibi açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçekte yer alan ifadelerin, 
tek bir faktör altında toplandıkları görülmektedir. Ölçeğin açıklanan toplam varyansı % 
65.32 olarak saptanmıştır. 

Tablo 1:Psikolojik Ayrıcalık Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

İfadeler  Faktör yük değeri 

Faktör 1:Psikolojik ayrıcalık   
Muhteşem olaylar benim başıma gelmeli .800 
Dürüstçe söyleyebilirim ki, diğer kişilerden daha fazlasını hak ediyorum .757 
En iyi şeyleri talep ederim çünkü buna değerim .635 
Ayrıcalıklı bir muamele hak etmiyorum .723 
Hayatımda daha fazla şey hak ediyorum .655 
Eğer Titanik gemisinde olsaydım, ilk kurtarılan olmayı ben hak ederdim .683 
Her şey benim istediğim gibi gitmeli .777 
Her şeyin daha fazlasına hak ediyorum .862 
Benim gibi kişiler  ekstra bir şansı hak ederler .695 

Psikolojik sözleşmenin ihlali edilmesi ölçeğine ait 21 ifade açıklayıcı faktör 
analizine tabi tutulmuştur. Psikolojik ayrıcalık ölçeğinin KMO istatistiği .082 ( >.60) ve 
Barlett testi Chi katsayısı ise anlamlıdır (p=.000 < .05). Tablo 2’de görüldüğü gibi 
açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçekte yer alan ifadelerin, işe yönelik ve 
ödüller ve fırsatlara yönelik taahhütler olarak iki faktör altında toplandıkları 
saptanmıştır. Ölçeğin açıklanan toplam varyansı %60.22 olarak saptanmıştır. 
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Tablo 2:Psikolojik Sözleşmenin İhlali Edilmesi Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi 
Sonuçları 

İfadeler Faktör yük değeri 

Faktör 1: İşe yönelik taahhütler  

Yaratıcılık serbestliği  .740 
Özerklik sağlayan iş    .655 
Kararlara katılım    .822 
Yüksek sorumluluk gerektiren iş  .793 
Yeni beceriler geliştiren iş      .842 
İşi yapmak için yeterli kaynakların olması   .734 
İşi yapmak için uygun araçların olması    .742 
Katlanılabilir işyükü                      .678 
Güvenli iş ortamı .872 
İş güvencesi .765 
Mücadeleci-iddialı iş .678 
Sorumlulukları belirlenmiş iş .610 
Faktör 2: Ödüller ve fırsatlara yönelik taahhütler  
Performansa dayalı maaş ve primler .654 
Esnek çalışma biçimleri .789 
Cazip sağlık olanakları .734 
Cazip emeklilik olanakları .656 
Seyahat olanakları .555 
Sürekli eğitim fırsatları .788 
Kariyer danışmanlığı .792 
Terfi olanakları .746 
Başarıların takdir edilmesi .679 

Üretkenlik karşıtı davranışlar ölçeğine ait 9 ifade açıklayıcı faktör analizine tabi 
tutulmuştur. Ölçeğin KMO istatistiği .075 ( >.60) ve Barlett testi Chi katsayısı ise 
anlamlıdır (p=.000 < .05). Tablo 3’de görüldüğü gibi açıklayıcı faktör analizi 
sonuçlarına göre ölçekte yer alan ifadelerin, tek bir faktör altında toplandıkları 
görülmektedir. Ölçeğin açıklanan toplam varyansı %65.16 olarak saptanmıştır. 

Tablo 3: Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

İfadeler Faktör yük değeri 

Faktör : Üretkenlik karşıtı davranışlar  
Örgüte ait olan araç ve gereçlere kasıtlı olarak zarar veririm .734 
İşimi kasıtlı olarak yanlış, yavaş ya da kötü yaparım .754 
İş arkadaşlarımla tartışırım 
İşte birilerini kırmak için kasıtlı olarak bir şey söylerim 

.673 

.612 
Kasıtlı olarak kurallara uymam .565 
İşyerindeki kişileri eleştiririm .794 
Örgüte ya da üstlerime zarar verecek şeyler yaparım .623 
İşyerindeki insanlarla tartışma başlatırım  .789 
Örgüt ya da üstlerim hakkında kaba ya da çirkin sözler söylerim.   .644 

4.2. Hipotez testleri  
Çalışmada ortaya konulan hipotezlerin test edilmesinde, hiyerarşik regresyon 

analizinden yararlanılmıştır. Analizler gerçekleştirilmeden önce regresyon analizinin 
yapılabilmesi için gereken normallik, varyansların homojenliği ve doğrusallık 
varsayımlarının sağlanıp sağlanmadığı incelenmiştir. Histogram ve olasılık (P-P plots) 
grafikleri, serpme grafiği (scatter plots) incelenerek söz konusu varsayımların sağlandığı 
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tespit edilmiştir. Araştırmanın değişkenlerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler ve 
değişkenler arası korelasyon değerleri Tablo 4’de sunulmuştur. Tablo 4 ‘de görüldüğü 
gibi araştırmaya konu edilen tüm bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında anlamlı 
ilişkiler bulunmaktadır. Bu nedenle değişkenler arasında önemli etkiler 
öngörülebilmektedir. 

Tablo  4:  Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler ve Değişkenler Arası 
Korelasyon Değerleri 

Değişken Ort.  St. 
Sapma 

1 2 3 4 5 6 

Cinsiyet - - - -.034 -.445 -.325 -.554 -.234 
Yaş 35.25 8.70 -.034 - -.005 -.043 .032  .022 
Psikolojik ayrıcalık  3.22 .55 -.445 -.005 - .145* .138* .234* 
İşe yönelik 
taahhütlerin yerine 
getirilmemesi 

3.50 .43 -.325 -.043 .145* - .448* .267* 

Ödüller ve fırsatlara 
yönelik taahhütlerin 
yerine getirilmemesi 

3.80 .65 -.554 .0322 .138* .448* - .267* 

Üretkenlik karşıtı 
davranışlar 1.35 .60 -.234 .022 .234* .267* .267* - 

N= *p<.05, **p<.01, Cinsiyet; 0=Erkek, 1=Kadın 

Analiz kapsamında modelde çoklu doğrusal bağlantı sorunu olup olmadığını 
belirlemek maksadıyla doğrudaşlığa (collinearity) da bakılmıştır. Elde edilen tolerans ve 
VIF değerleri bağımsız değişkenler arası çoklu bağlantı olmadığını doğrulayan sonuçlar 
vermiştir (Tolerans >.2, VIF< 10). Psikolojik ayrıcalığın üretkenlik karşıtı davranışlar 
üzerine etkisini ve bu etkide psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesinin aracılık rolünü 
açıklamak amacıyla, Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen dört adımlı regresyon 
analizi yapılmıştır. Bu yönteme göre, bağımsız değişkenin bağımlı değişken ve aracı 
değişken üzerinde bir etkisi olmalıdır. Aracı değişken bağımsız değişkenle birlikte 
regresyon analizine dâhil edildiğinde, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki 
regresyon katsayısı düşerken, aracı değişkenin de bağımlı değişken (üretkenlik karşıtı 
davranışları) üzerinde anlamlı etkisi sürmelidir. Bu kapsamda psikolojik sözleşmenin 
yerine getirilmesinin aracılık rolünü belirlemek amacıyla hiyerarşik regresyon analizleri 
ve Sobel testi yapılmıştır. Aracılık testine ilişkin bulgular Tablo 5’te verilmektedir. 

Psikolojik ayrıcalığın üretkenlik karşıtı davranışlar üzerine etkisini ve bu etkide 
psikolojik sözleşmenin yerine getirilmesinin aracılık rolünü açıklamak üzere yapılan 
hiyerarşik regresyon analizinin ilk adımında, psikolojik ayrıcalığın üretkenlik karşıtı 
davranışları pozitif ve anlamlı olarak etkilediği görülmüştür (β= .29, p<.01). İkinci 
adımında psikolojik ayrıcalığın aracılığı araştırılan psikolojik sözleşmenin ihlal 
edilmesinin üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Analiz sonucunda psikolojik ayrıcalığın 
psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesini pozitif ve anlamlı olarak etkilediği (β= .25, 
p<.01) saptanmıştır. Üçüncü adımda aracılığı araştırılan psikolojik sözleşmenin ihlal 
edilmesinin üretkenlik karşıtı davranışlara etkisi araştırılmıştır. Bu adımda araştırılan 
psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesinin üretkenlik karşıtı davranışları anlamlı ve 
pozitif yönlü etkisi belirlenmiştir (β= .38, p<.01).  
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Tablo 5:Hiyerarşik Regresyon Analizleri Sonucu 

Adımlar        Regresyon Katsayıları Model İstatistikleri 
                    β   

BsızD: Psikolojik Ayrıcalık 
BIıD: Üretkenlik Karşıtı 
Davranışlar 

 
                   .29* 

  
Δ R²=.032 

BsızD: Psikolojik Ayrıcalık 
BIıD: Psikolojik 
Sözleşmenin İhlal Edilmesi 

                  .25* 
   

ΔR²=.023 

BsızD: Psikolojik 
Sözleşmenin İhlal Edilmesi  
BIıD: Üretkenlik Karşıtı 
Davranışlar 

                .38* 

 ΔR²=.024 

BsızD1:Psikolojik Ayrıcalık                  .18*  ΔR²=.112 
BsızD2: Psikolojik 
Sözleşmenin İhlal Edilmesi 
BIıD: Üretkenlik Karşıtı 
Davranışlar 

                 .31* 

BsızD:Bağımsız Değişken, BIıD: Bağımlı Değişken   **p <.01,  *p<.05 
Analizin dördüncü aşamasında, psikolojik ayrıcalığın psikolojik sözleşmenin 

ihlal edilmesi ile birlikte üretkenlik karşıtı davranışlar üzerindeki etkilerine 
bakıldığında, psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesinin üretkenlik karşıtı davranışları 
üzerinde anlamlı ve pozitif etkisinin (β= .31, p<.01) olduğunu, ancak ilk aşamada var 
olan psikolojik ayrıcalığın üretkenlik karşıtı davranışları üzerindeki pozitif ve anlamlı 
etkisinin azaldığı bulunmuştur (β=0,18; p<,01). Sobel testi sonuçları da aracılık 
etkisinin anlamlı olduğunu göstermektedir (z=-2225,; p<,001).  Bu bulgular psikolojik 
ayrıcalığın üretkenlik karşıtı davranışları etkisinde psikolojik sözleşmenin ihlal 
edilmesinin kısmi aracılık rolünün olduğunu göstermektedir. Yapılan  analizler  
sonucunda H1, H2, H3a ve H3b’nin desteklendiği görülmektedir. 

5. Sonuç 
Günümüzde kişilerin özgüvenlerinin yüksek olmasının önemli bir değer olarak 

görülmesi, çocuk merkezli eğitim ve yetiştirilme tarzının benimsenmesine neden 
olmaktadır (Laird, Harvey ve Lancester, 2014 s.87). Bu doğrultuda “Ayrıcalıklar Çağı” 
olarak da ifade edilen bu yeni dönemde doğan ve yetişen Y kuşağına ait kişilerin, X 
kuşağına ait kişilere göre daha yüksek düzeyde olumlu benlik algısına ve psikolojik 
ayrıcalık düzeylerinin sahip oldukları belirlenmiştir (Fisk, 2009, s.102; Twenga ve 
Cambell, 2008, s.1082). Y kuşağına ait kişilerin işe hayatına girmesi ve önemli 
pozisyonlara gelmesiyle birlikte uluslararası yazında psikolojik ayrıcalık kavramı 
üzerine yapılan çalışmalar giderek önem kazanmaya başlamıştır (Campbell ve Diğ., 
2004; Harvey ve Martinko 2009; Harvey ve Harris 2010; Jordan, Ramsay ve 
Westerlaken, 2017). Bu çalışmada da psikolojik ayrıcalığın işgörenin üretkenlik karşıtı 
davranışlarını etkileyip etkilemediği incelenmektedir.  

Kişiler kendi benlikleri hakkında olumlu bilgi arayışındadır ve bu noktada 
kişileri kendini kayırma güdüsü harekete geçirir (Hogg ve Vaughan, 2014, s.144). 
Yüksek düzeyde psikolojik ayrıcalık algılayan kişi gerçekle örtüşmeyen olumlu benlik 
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algısına sahip olduğundan kendini kayırma güdüsü kişiyi çok fazla beklenti içine 
sokabilir (Campbell ve Diğ., 2004; Naumann ve Diğ., 2002). Söz konusu kişiler 
beklentilerin karşılanmama nedeni de dışsal etkenlere atfedebilirler.  

Yüksek düzeyde psikolojik ayrıcalık algılayan işgören örgüte sunduğu girdilerin 
niteliğine ve niceliğine bakmadan, örgütten çok fazla ödül ve ayrıcalıklı muamele 
beklentisi içine girmektedir. İşgörenin bu beklentilerinin karşılanmaması da, örgüte 
karşı tutum ve davranışları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu doğrultuda çalışmada 
psikolojik ayrıcalık seviyesi yükseldikçe üretkenlik karşıtı davranışların artacağı 
öngörülmüştür. Yapılan analizler sonucu, psikolojik ayrıcalık üretkenlik karşıtı 
davranışları olumlu ve pozitif yönde etkilediği bulunmuştur. 

Çalışmada psikolojik ayrıcalığın üretkenlik karşıtı davranışlar üzerinde etkisinde 
psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesinin aracılık rolü oynayacağı düşünülmüştür. 
Literatürde psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesinin üretkenlik karşıtı davranışlara 
neden olacağı belirtilmektedir. Yapılan analizler sonucunda, psikolojik sözleşmenin 
ihlal edilmesi üretkenlik karşıtı davranışları anlamlı ve pozitif yönde etkilediği 
bulunmuştur. Elde edilen bu sonuç daha önce yapılan araştırmalarla tutarlılık 
göstermektedir.  

Yüksek düzeyde psikolojik ayrıcalık algılayan işgören, örgüt yararına çok fazla 
katkı sunmaya gerek duymaz veya sunduğu katkının da zaten çok değerli olduğunu 
düşünür ve bunun karşılığında da örgütten çok fazla ödül ve ayrıcalıklı muamele 
beklemektedir (Fisk, 2010). Söz konusu işgörenin bu beklentilerinin nedeni, kendilerini 
diğer işgörenlere göre ayrıcalıklı görmelerinde ve tüm beklentilerin karşılanmasının 
hakları olduğuna inanmalarında yatar. Örgütün bu beklentileri karşılamadığını 
algıladığında yani işgören açısından psikolojik sözleşmenin ihlal edildiğinde, örgüt ile 
işgören arasındaki ilişki bozulabilmektedir (Harvey ve Martinko, 2009; Werner Gresse, 
Bennie Linde, René Schalk, 2013). Sosyal değişim ve karşılıklı norm teorilerinin 
varsayımları doğrultusunda yapılan çalışmalarda örgütten beklediklerini alamayan 
işgörenin örgüt yararına olumlu davranışlar göstermeleri için motivasyonları giderek 
azalırken, örgüte karşı olumsuz davranışlara iten motivasyonları giderek arttığı ifade 
edilmektedir (Fisk, 2010;Tomlinson, 2013 s.80). Yapılan analiz sonucu, psikolojik 
ayrıcalığın üretkenlik karşıtı davranışlar üzerinde etkisinde psikolojik sözleşmenin ihlal 
edilmesinin kısmi aracılık rolü oynadığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgu sosyal 
değişim ve eşitlik teorilerinin varsayımları ile örtüşmektedir. 

Çalışmada elde edilen bulgular, birtakım kısıtların varlığı doğrultusunda 
değerlendirilmelidir. Çalışmada psikolojik ayrıcalığın ve üretkenlik karşıtı davranışların 
ölçülmesinde araştırmaya katılanların öznel değerlendirmelerine odaklanılmıştır. 
İşgörenlerin ölçeklere özellikle üretkenlik karşıtı davranışların ölçümlenmesinde 
kullanılan ölçeğe sosyal beğenirlik doğrultusunda cevap vermiş olması araştırmanın 
önemli bir kısıtını oluşturmaktadır. Tek bir kaynaktan veri toplanması sebep-sonuç 
ilişkisinin ortaya konulmasını kısıtlar ve ortak yöntem yanlılığına neden olabilir 
(Gürbüz ve Şahin, 2017). Üretkenlik karşıtı davranışların ölçümlenmesinde bir diğer 
yöntem ise ilk üstlerinin değerlendirilmesinin alınmasıdır (Joplin, 2014; Marcu ve Diğ., 
2016). İlk üstlerin çalışmaya katılmalarının sağlanması, araştırmaya katılacak kişilerin 
kimliklerinin ortaya çıkmasına neden olacağından diğer ölçeklere yansız cevap verme 
ihtimalini azaltabilir. Ayrıca katılımcılar ölçeklere mail üzerinden cevap verdikleri için 
katılımcıların ilk üstlerine ulaşmak mümkün olmamıştır. İleride yapılacak çalışmalarda 
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üretkenlik karşıtı davranışların ölçümlenmesinde ilk üstlerin de değerlendirilmesine 
başvurulabilinir. Çalışmada boylamsal araştırma yöntemi yerine kesitsel araştırma 
yönteminin benimsenmiş olması ise başka bir kısıtı temsil etmektedir. Verilerin 
toplanmasında, kolayda örnekleme yönteminden yararlanıldığı için araştırmacının 
ulaşabildiği kişilerin çalışmaya katılması bir diğer kısıtı oluşturmaktadır. Çalışmaya sadece 
beyaz yakalı işgörenler katılmıştır. Farklı örneklemlerde yapılacak araştırmalarla farklı 
sonuçlar elde edilebilir. Bu nedenle genelleme yapılması uygun değildir.  

Çalışmanın gerek uygulamaya gerek literatüre katkısı bulunduğu ileri sürülebilir. 
Bu çalışma yüksek düzeyde psikolojik ayrıcalık algılayan işgörenin psikolojik 
sözleşmenin ihlal edildiğini algılamasının daha büyük olasılık olduğunu göstermiştir. 
Literatürde psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesinin olumsuz iş davranışlarına ve 
tutumlarına yol açtığı belirtilmektedir. Yöneticilerin psikolojik sözleşmenin ihlal 
edilmesinin öncülü olarak psikolojik ayrıcalık kavramı hakkında farkındalıklarının 
artırılması uygulamaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Literatürde psikolojik 
ayrıcalık kavramı üzerine yapılan çalışmalar son on yılda ivme kazanmıştır (Jordan, 
Ramsay ve Westerlaken, 2017). Buna rağmen psikolojik ayrıcalığın işe yönelik tutumlar 
ve davranışlar üzerinde etkisi hakkında çok az çalışma bulunmaktadır. Çalışmada 
psikolojik ayrıcalık, psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesine ve üretkenlik karşıtı 
davranışları birbirleriyle ilişkileri bakımından incelenerek literatüre önemli bir katkı 
sağlandığı düşünülmektedir. 

Yapılan birçok çalışmada işyerinde psikolojik ayrıcalık kavramı işgörenin bir 
kişilik özelliği olarak ele alınmaktadır (Fisk, 2010; Harvey ve Harris, 2010; Harvey ve 
Martinko, 2009). Buna karşılık Harvey and Dasborough (2015) işin sebep olduğu 
ayrıcalık kavramının da üzerinde çalışılması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Formel 
yapıya sahip olmayan performans değerlendirme sistemleri, işin önemi, işin özerkliği, 
işin bağımsızlığı gibi iş özelliklerinin psikolojik ayrıcalık üzerinde etkili olabileceği 
ileri sürülmektedir (Bakker ve Demerouti, 2007; Jordan, Ramsay ve Westerlaken, 
2017). Bu doğrultuda ileriki çalışmalarda iş özellikleri ve uygulamalarının psikolojik 
ayrıcalık üzerinde etkisinin araştırılması düşünülebilir. Kişinin olumlu benlik algısı, 
özgüveni arttıkça kendini daha ayrıcalıklı hissetmeye başlayabilir ve kendini daha çok 
olumlu göstermeye çalışır. İleride yapılacak çalışmalarda benlik algısı veya kendini 
kayıran yanlılıklar aracı değişken olarak incelenebilinir.  
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Extensive Summary 

 
Although entitlement, as a sub-dimension of narcissism, is a matter that has been 

studied for a long time within the scope of psychological science, psychological 
entitlement or entitlement at work are expressions that have started to be used rather 
recently in the organizational behavior and management literature (Campbell, Bonacci, 
Shelton, Exline and Brad, 2004; Raskin and Terry, 1988; Jordan, Ramsay and 
Westerlaken,  2017). 

Psychological entitlement is defined as the individual's high level of positive 
sense of self and the unrealistic and optimistic expectations the individual may have due 
to such perception. In other words, it is possible to state that the sense of self of anyone 
perceiving psychological entitlement does not reflect the truth and is positive at a too 
high level (Harvey and Harris, 2010; Naumann, Minsky and Sturman, 2002; Brouer, 
Wallace and Harvey, 2011). Psychological entitlement at work, on the other hand, is 
explained as the employee's expectancy of unrealistically high levels of reward and 
preferential treatment, regardless of the performance, skills or potential of the employee 
(Campbell et al., 2004; Harvey and Martinko 2009; Harvey and Harris 2010). While the 
employee considers that he or she is entitled to rather high salary, reward, flexibility or 
participation in managerial decision making, the employee is reluctant to work for the 
benefit of the organization (Fisk, 2009;Twenge, 2006). 

It is determined that employees perceiving high levels of psychological 
entitlement act unethically, have problems with their managers, have low levels of job 
satisfaction, display fewer behaviors that may be associated with organizational 
citizenship and have high levels of tendency to leave their job (Cambell et al., 2004, 
Harvey and Martinko, 2009; Hochwarter, Meurs, Perrewe, Royle and Matherly, 2007; 
Levine, 2005; Harvey and Haris. 2010). In the present study the effect of psychological 
entitlement on counterproductive behaviors that harm or intended to harm either the 
organization or its members is examined. 

Another purpose of the study is to examine the mediating role of psychological 
contract violation in relationship between psychological entitlement and 
counterproductive behavior. Psychological contract is considered to be a subtle and 
unwritten type of contract that defines the mutual expectations of the employee and the 
organization from each other (Martin,  Staines and Pate, 1998, p.21).. In order to 
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explain the mediating role of psychological contract violation in relationship between 
psychological entitlement and counterproductive behavior, social change and 
reciprocity norm theories have been taken as basis within the scope of the study. 

The study is considered to be important due to the fact that psychological 
entitlement is a concept that has recently started to be examined within the scope of the 
literature on organizational behavior.  Also the very limited number of studies 
conducted on the effects of psychological entitlement on work-oriented attitudes and 
behaviors enhance the importance of the present study (Harvey and Harris, 2010; 
Jordan, Ramsay and Westerlaken, 2017).  Furthermore, determining the psychological 
entitlement perceptions of employees of varying backgrounds, working in varying 
industries, plays a significant role in psychological contracts taking shape (Gresse, 
Linde, Schalk, 2013;Westerlaken, Jordan and Ramsay, 2017).  It is considered that the 
present study, which was conducted on white-collar employees working in the private 
sector in Istanbul, will make a significant contribution to the related literature by 
examining psychological entitlement and its effects of the relation between the violation 
of psychological contract and counterproductive behaviors.  Naumann, Minsky and 
Sturman (2002) explain psychological entitlement at work as the high level of reward 
expectancy of the employee due to the employment relation he or she is in. 
Psychological entitlement at work is defined as the employee's expectancy of high 
levels of reward or preferential treatment and the employee's perception that he or she 
deserves such reward or preferential treatment, regardless of his or her actual 
performance, skills or potential (Campbell et al., 2004; Harvey and Martinko 2009; 
Harvey and Harris 2010)..  

Employee's perception of psychological entitlement at work affects employee's 
attitudes and behaviors, and thus plays a role in the formation of the psychological 
contract (Gresse, Linde and Schalk, 2013; Naumann et al., 2002). Since the employee 
that perceives high levels of psychological entitlement believes that he or she deserves 
higher level of reward from the organization and more preferential treatment than the 
other employees, the employee may generally find the outputs he or she gains from the 
organization lacking. The employee usually believes that he or she is offering too much 
to the organization and no one else makes such effort for the benefit of the organization 
(Kickul ve Lester, 2001). In consequence, the employee perceives that the psychological 
contract being frequently violated by the organization. In line with all these, the 
employee perceiving high levels of psychological entitlement is expected to also 
perceive that the psychological contract is violated by the organization. 

H1: Psychological entitlement is positively related to psychological contract 
violation. 

According to the theory of social change and equality, the employee seeks a 
balance between what he or she offers to the organization and what he or she gains from 
the organization in return. The party the employee associates with the violation of the 
contact and the reason of the perceived violation also shape the reaction that will be 
exhibited by the employee in order to compensate (Jensen et al., 2010, p.557).  If the 
employee perceives that the organization fails to give the rewards it promised, the 
employee will try to decrease the effort it makes for the organization (Kickul and 
Lester, 2001). On the other hand, since an employee that perceives that the 
psychological contract has been honored believes that the organization keeps its 
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promises, also the employee will try to recompense. In this sense, the employee exhibits 
higher work performance and organizational citizenship behavior.  Similarly, the 
employee wishes to make more effort for the benefit of the organization and does not 
act in a counter-productive way that would harm the organization (Turnley et al., 2003, 
p.190). 

The employee that perceives the psychological contract to be violated, on the 
other hand, believes that the organization fails to keep its promises, decreases work-
related role behaviors and positive extra-role behaviors and rather adopts 
counterproductive behaviors. In line with all these, it is expected from the employee that 
perceives the psychological contract to be violated, to exhibit counterproductive 
behaviors.  

H2. Psychological contract violation is positively related to counterproductive 
behaviour.  

Employees that perceive that they have high levels of psychological entitlement 
expect a lot from their organization, solely based on the employment relation they are 
in, rather than their actual performance or potential. Such employees expect high levels 
of rewards and preferential treatment from their organizations. These expectations are 
based on their perception of themselves being more entitled than their fellow workers, 
and their belief that the fulfillment of their expectations is their right. When they 
perceive that these expectations are not fulfilled, or in other words when the 
psychological contract is perceived by the employees as violated, the relation between 
the employees and their organization may deteriorate (Harvey and Martinko, 2009; 
Werner Gresse, Bennie Linde, René and Schalk, 2013). Greenberger, Lessard, Chen and 
Farrugia (2008) reported that there is a relation between psychological entitlement and 
antisocial, machiavelist personality traits such as ambition, aggression, mercilessness 
and dissonance. It was determined that when employees that have perceive high levels 
of psychological entitlement perceive that their expectations are not fulfilled they 
decrease the performance they exhibit at work and act incongruously at work 
(Tomlinson, 2013, p.80).  Particularly, since the employee perceiving high levels of 
psychological entitlement have a rather more egoistic and narcissistic character than the 
other employees (Miller and Konapaske, 2014), her or she may exhibit behaviors that 
are harmful for the organization at a higher level, because of the employee's perception 
that the organization has failed to meet the employee's rightful expectations. In line with 
all these, the employee perceiving psychological entitlement may exhibit 
counterproductive behaviors due to its belief that the psychological contract has been 
violated by the organization. 

H3. Psychological entitlement is positively related to counterproductive 
behaviour Psikolojik (H3a) ve psychological contract violation mediates the relationship 
between psychological entitlement and counterproductive behaviour (H3b).  

The date of the study was collected from 148 white collar employees in private 
organizations in İstanbul. The data was examined with Pearson correlation, regression 
and mediated regression analysis. According to the results of all analysis it is found that 
psychological entitlement is positively related with counterproductive behavior. It is 
also found that there is a partial mediation effect of psychological contract violation 
between psychological entitlement and counterproductive behavior. 
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Özet 
Mutfak kültürünün bir destinasyonun ya da ülkenin en önemli miraslarından biri 

olduğu yeni yeni fark edilmektedir. Toplumun yaşam şekli, o toplumun beslenme 
kültürünü yansıtmaktadır. Günümüzde gastronomi kültürü nedeniyle ziyaret edilen ve 
marka haline gelmiş şehirler ve ülkeler vardır. Turistlerin ziyaret ettikleri ülkelerde 
mutfak kültürünü tanımak istedikleri bilinmektedir. Türk Mutfak kültürü, dünyanın en 
önemli mutfakları arasında yer almakta ancak bu potansiyeli değerlendirememektedir. 
Türkiye'nin gastronomi değerlerini tanıtmak ve korumak gerekmektedir. Bu çalışmanın 
amacı mutfak çalışanlarının yöresel mutfak algılarının pazarlama faaliyetlerine etkisinin 
araştırılmasıdır. Çalışanların demografik özelliklerinin pazarlama faaliyetleri üzerinde 
bir farklılık yaratıp yaratmadığı da incelenmiştir. Araştırmada, çalışanların yöresel 
mutfak algılamalarının orta düzeyde ve olumlu yönde olduğu belirlenmiştir.   
Anahtar Kelimeler: Mutfak Çalışanları, Pazarlama Faaliyetleri, Yöresel Mutfak. 

Abstract 
It is noticed that it is one of the most important heritage of the country or a 

destination of the kitchen culture. The way society lives, it reflects the diet of the 
community. Today, there are cities and countries that have been visited and branded 
because of the culture of gastronomy. It is known that tourists want to know culinary 
arts in the countries they visit. Turkish cuisine is one of the most important cuisines of 
the world, but it does not evaluate this potential. to promote and protect the values of 
Turkey's gastronomy is required. The purpose of this study is to investigate the effect of 
kitchen workers on the marketing activities of local kitchen perceptions. It has also been 
investigated whether the demographics of employees create a difference in their 

*Bu çalışma sonuçları 04-07 Ekim 2017 tarihleri arasında Marmaris’de düzenlenen “Uluslararası Turizm
ve Kültürel Miras Kongresinde” özet bildiri olarak sunulmuştur.
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marketing activities. In the survey, it was determined that employees perceived local 
kitchen perceptions to be moderate and positive. 
Keywords: Kitchen Employees, Marketing Activities, Local Cuisine. 

Giriş 

Bir toplumun sahip olduğu değerlerin bütünü, kültür olarak adlandırılmakta olup, 
beslenme alışkanlıkları ve yemekleri de kültürün bir parçası olarak görülmektedir. 
“Yöre veya bölgeye ait yiyecek içecekler ve bunları tüketme alışkanlıkları “yemek 
kültürü’’ kavramını ifade etmektedir” (Ballı, 2016). Toplumun gelenek ve 
görenekleriyle şekillenen yemek kültürü günümüzde fizyolojik ihtiyaçların 
karşılanmasıyla sınırlı değildir (Erkol ve Zengin, 2015). Yöresel mutfakların ortaya 
çıkmasında (Şengül ve Türkay, 2015); gelenek görenekler, mevsimsel koşullar, coğrafi 
koşullar, milli etkiler, dini etkiler, yöreye ait yiyecek içecek ürünleri ve tarihsel süreç 
içerisinde elde edilen birikimler etkili olmaktadır. 

Yemek yemek, “sadece yaşamın devamlılığını sağlamakla kalmayıp, bunun 
yanında farklı olarak eğlence, sosyalleşme için bir araç, yeni kültürleri tanıma şekli ve 
duyusal veya duygusal özellikte rollere sahip olabilmek” gibi işlevlerinin olabileceği ve 
tüm bu işlevlerin etkin olabilmesinin seyahatlerle daha mümkün olabileceği ifade 
edilmiştir (Mil, 2012). Toplumların özelliklerini de yansıtan yemek kültürü turistlerin 
ilgisini çekmekte, bir yörenin ziyaret edilmesi tercihinde etkili olabilmektedir. Bazen o 
kültürü yaşamak ve onun parçası olmak için dahi turistler seyahate katılmaktadır. Bu 
noktada yemek kültürünü özellikle şehir pazarlamasında önemli bir kriter olarak 
düşünmek mümkündür. Nitekim birçok şehir yemekleriyle tanınır hale gelmiş ve 
markalaşmıştır (Erkol ve Zengin, 2015). Hem küresel boyutta hem yerel boyutta 
yemeklerin turizm hareketleri içinde önemi son dönemde hissedilir derecede daha da 
artmıştır (Rand, Heath ve Alberts, 2003). 

Literatür Taraması 

İnsanları turizm hareketlerine yönelten nedenlerin arasında farklı kültürleri 
tanıma, yeni yerler keşfetme, yeni deneyimler yaşama olduğundan yola çıkarak, 
üretiminde bulunulabilecek ya da tadımı yapılabilecek yemekler ilgi çekmektedir. 
“Günümüzde pek çok turist yeni yerleri ziyaret ederken, tarihi ve kültürel diğer 
unsurlarla birlikte bilmedikleri ve merak ettikleri yöresel lezzetleri denemek için de 
seyahate katılmaktadır (Albayrak, 2013)”. Gastronomi turizminin turist deneyimini 
arttırdığını ve bölgenin marka olmasını sağlayabileceğini ifade etmek mümkündür 
(Rand, Heath ve Alberts, 2003). Bununla birlikte “yalnızca gastronomi turizmi amacıyla 
tatil yapanların dışında farklı turistik amaçlarla seyahat edenlerin de yiyecek içecek 
deneyimlerine daha fazla önem verdikleri yapılan araştırmalarda da ortaya çıkmaktadır” 
(Şengül ve Türkay, 2016).  

Çalışmalarda, yemek kültürünün, turistlerin tercihlerini ve ilgilerini etkilediği 
görülmektedir (Bessiere, 1998; Cohen ve Avieli, 2004). Rand, Heath ve Alberts’in 
(2003) yaptığı çalışmada, Güney Afrika’da yabancı turistlerin yerel ya da değil yemek 
için yaptıkları harcama tutarı toplam harcamanın ortalama olarak %8’ine denk geldiğini, 
aynı bölgeyi ziyaret eden yerli turistlerin ise yeme içme için yaptıkları harcama 
tutarının, toplam harcamalarının %24'ü kadar olduğunu tespit etmişlerdir. Bir başka 
çalışmada ise İngiltere’ye gelenlerin %72 gibi büyük bir bölümünü oluşturan turistlerin 
tatilleri boyunca o yöreye ait yerel kültürü yansıtan yemeklere ilgi duydukları 
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görülmüştür (Rızaoğlu, Ayazlar ve Gençer, 2013). Aksu, Gezen ve Özcan (2017) 
yaptıkları çalışmada, araştırma katılımcılarının çoğunun yöresel lezzetleri tercih ettiğini 
ve bu durumun markalaşmayı sağlayabileceğini ifade etmişlerdir. Çalışmalarda, bölgeye 
turizm amaçlı seyahatlerde bulunanları daha çok çekebilmek adına farklılıkları ve 
özgünlüğü olan pişirme teknikleriyle hazırlanmış, gelenek göreneklere göre sunulan 
yiyecekler ve içecekler ön plana çıkarılmaktadır (Şengül ve Türkay, 2015). Bu yiyecek 
ve içeceklerin daha etkin olabilmesi için bir çeşit el sanatı ürün gibi işlenebilir, 
tanıtılabilir, günümüz şartlarıyla füzyon edilerek değiştirilip zenginleştirilerek turist 
profiline uygun hale getirilebilir (Cohen ve Avieli, 2004). 

Karim ve Chi (2010) bu yöresel lezzetlerin ulusların kimliğini şekillendirdiğini 
ifade etmiştir. İtalya örneğinde olduğu gibi İtalyan mutfağının turistlerin tercihini 
etkilemesi, mutfağın önde gelen lezzetlerinin yerinde, orijinal haliyle tadımı, İtalya'nın 
kültürel kimliğinin algılanmasında etkili olmakta ve bölgenin çekiciliğini olumlu 
etkilemektedir (Aslan, Güneren ve Çoban, 2014). Zira yemek, turistlerin tatilleri 
boyunca keyif aldıkları etkinlik ve ürünler olması nedeniyle bütçelerinde kısıtlamayı 
düşünmedikleri faaliyetlerden olduğu söylenebilir (Okumuş, Okumuş ve McKercher, 
2007).   

Türk yemek kültürü, tarih boyunca geçirmiş olduğu kültürel değişimlerle, 
Osmanlı ve Anadolu kültürünün sunduğu geniş yelpaze, yaşadığı coğrafya, dini ve 
geleneksel detaylar ile bezenerek zengin, farklı ve çeşitlilik sahibi bir mutfağa sahiptir. 
Günümüzde yöresel mutfak olarak ele alınan ve değerlendirilen bu kültürel değer 
destinasyon çekiciliği oluşturabilmektedir. Yiyecek ve içecekler kültürel tanıtım aracı 
olarak kullanılabilir ve Türkiye yemeklerinin çeşitliliği ile ciddi bir avantaj 
yakalayabilir (Kesici, 2012). Türkiye’nin dört mevsimi yaşayan bir coğrafyada oluşu 
yemek üretiminde çeşitli malzemelere ulaşma imkanı sağlamaktadır. Aynı zamanda, 
ülkenin tarihi zenginliği ve farklı kültürleri barındıran tarihi mirası mutfak kültürünün 
de gelişmesine ve zenginleşmesine olanak sağlamıştır.  

Araştırma alanı olan “Marmaris coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz ve Ege 
Denizinin birleştiği noktada, önemli bir liman ve sahil kentidir. Bu nedenle, ilk çağdan 
günümüze kadar Ege ve Akdeniz arasında önemli bir geçiş noktası, Asya, Avrupa ve 
Afrika arasında önemli bir bağlantı noktası olmasına neden olmuştur. Ayrıca Karya 
tarihi boyunca Rodos ve Mısır arasındaki ticari yol sebebiyle bir deniz üssü haline 
gelmiştir” (Marmaris Belediyesi, 2018). Bu durumun doğal olarak kültürüne olduğu 
gibi yemek kültürünü de olumlu yansımaları olduğu söylenmektedir. Nihayetinde farklı 
ürünlerle ve kültürlerle karşılaşabileceği bir ticari yol üstünde oluşunun avantaj 
sağladığı söylenebilir. Marmaris, “turizm arzı potansiyeli sebebiyle, uluslararası turizm 
hareketliliğinin yüksek seviyede yaşandığı önemli bir destinasyon konumunda” olup en 
çok yaz aylarında ve sonbahar aylarında yoğunluk yaşamaktadır (Bostan, Türk, ve 
Akyurt Kurnaz, 2013). Kültürel bir değer olan yöresel yemeklerin turistlere sunumunun 
otel restoranları ya da bağımsız restoranlarda yapılmakta olduğu düşünülürse sektörü ve 
pazarlama faaliyetlerini de incelemek gerekir. Restoran pazarlamasında turistlere 
sunulan somut malları doğru yöntem ve tekniklerle sunmak ve hizmet etmek 
gerekliliktir. Yani hem ürün, hem hizmet sunumu söz konusudur (Öndoğan, 2010). Bir 
bölgenin rekabet ortamında iyi konumda olabilmesi için özünden uzaklaşmadan 
değişikliklere açık olması gerekmektedir (Şahin ve diğ., 2011). Bölgeye ait yemekler 
rekabet üstünlüğü yaratabilecek bir avantaj sağlayabilir, aynı zamanda bölgesel 
ürünlerin alımı ve satışı nedeniyle ekonomide de olumlu etkiler oluşturabilir 
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(Kızılırmak ve diğ., 2014). Yöresel mutfak ürünlerinin mutfak elemanlarınca 
uygulanıyor ve mönülerde yer alıyor olması avantaj sağlayabileceği gibi turistlerin 
alışkanlıkları ve yemek tercihlerine uymadığı durumlarda olumsuzlukta yaratabilecektir. 
Ancak unutulmamalıdır ki turistler bulunulan yöreye ait özellikleri görerek, yaşayarak 
ve tadarak doyuma ulaşabilirler. Bu noktada turistik işletme sahiplerine ve mutfak 
çalışanlarına yüksek düzeyde iş yükü düşmektedir.   

Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Bu çalışmanın amacı mutfak çalışanlarının yöresel mutfak algılarının pazarlama 
faaliyetlerine etkisinin araştırılmasıdır. Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği’ne üye 
olan ve aktif olarak sektörde çalışan 70 üye üzerinden araştırma yürütülmüştür.  

Araştırmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Anket sorularının 
oluşturulmasında Erkol ve Zengin’in 2015 yılında yapmış olduğu çalışmanın soru 
ifadelerinden ve Kaya’nın 2010 yılında yapmış olduğu çalışmanın soru ifadelerinden 
faydalanılarak yeni bir soru formu oluşturulmuştur. Araştırma verileri uygun istatistik 
paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan güvenilirlik analizinde Cronbach 
Alpha değeri 0,98 çıkmıştır. İfadelerin oldukça yüksek güvenilirlik aralığında olduğu 
söylenebilir. Araştırmanın veri tabanı normal dağılım göstermediği için parametrik 
olmayan testlere tabi tutulmuştur. Verilerin analiz edilmesinde tanımlayıcı istatistik 
analizleri, korelasyon analizi, Mann-Whitney U Testi ve regresyon analizinden 
faydalanılmıştır.  

Bulguların Analizi ve Değerlendirilmesi 

Tablo 1: Çalışanların Boyutları Algılama Düzeyleri 

Boyutlar Ort. Standart S. 

Yöresel Mutfak 3,68 ,79557 

Pazarlama Faaliyetleri 3,62 ,66241 

İşgören Memnuniyeti 3,63 ,80096 

 Çalışanların en yüksek algılama boyutunun 3,68 oran ile yöresel mutfak 
algılama boyutunda olduğu görülmektedir. İkinci sırada 3,63 oran ile işgören 
memnuniyeti, üçüncü sırada ise 3,62 oran ile pazarlama faaliyetleri boyutu yer 
almaktadır. Likert ölçeğine göre incelendiğinde 3: orta derece katılıyorum/orta derecede 
katılmıyorum ifadesine denk gelmektedir. Oranlar, 3,5 ve üzeri olduğu için çalışanların 
algılarının olumlu yöne doğru olduğu söylenebilir (Tablo 1).  

 Çalışanların en yüksek algılama boyutunun 3,68 oran ile yöresel mutfak 
algılama boyutunda olduğu görülmektedir. İkinci sırada 3,63 oran ile işgören 
memnuniyeti, üçüncü sırada ise 3,62 oran ile pazarlama faaliyetleri boyutu yer 
almaktadır. Likert ölçeğine göre incelendiğinde 3: orta derece katılıyorum/orta derecede 
katılmıyorum ifadesine denk gelmektedir. Oranlar, 3,5 ve üzeri olduğu için çalışanların 
algılarının olumlu yöne doğru olduğu söylenebilir (Tablo 1).  
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 Tablo 2: Çalışanların İfadeleri Algılama Düzeyleri 

 
Tablo 2’deki ifadelerden de görüldüğü üzere, mutfak çalışanlarının kullandıkları 

yöresel ürünlerin onlar için ne kadar değerli olduklarını anladıkları görülmektedir 
(ort.3,96). İkinci sırada ülkemizin yemek kültürünün turizmin en önemli bileşenlerinden 
olan tanıtım üzerindeki etkisinin de farkında oldukları kendisini göstermektedir 

 İfadeler Ort. s.s. 
1 “Yemeklerin sunumu kusursuz yapılır”. 3,35 1,278 
2 “Yeni lezzetler müşteriden gelen talep doğrultusunda gerçekleştirilir”. 3,71 1,101 
3 “Personel yeni eğilimleri ve tercihleri takip etme konusunda etkindir”. 3,71 ,980 
4 “Yöresel mutfak bölgeye olan ziyaretlerde önemli bir faktördür”. 3,66 1,205 
5 “Yöresel ürünler bölgeye gelen ziyaretlerde önemli bir faktördür”. 3,96 ,747 
6 “Hedef pazarın (ör. yerli turist, gençler, iş adamları vb.) özelliklerine uygun 

yemek sunumu gerçekleştirilir”. 
3,68 1,079 

7 “İşletme ürünlerini kısa sürede yeniler”. 3,73 ,996 
8 “Tek tip müşteri belirlenir ve onların memnuniyeti üzerinde yoğunlaşılır.” 3,63 1,260 
9 “Tek tip mönü  ile bütün müşterilere ulaşılmaya çalışılır.” 3,25 1,175 
10 “Farklı müşteri tipleri için farklı mönüler oluşturulur.” 3,68 1079 
11 “İşletmenin tarihi dokusu müşteri talebi artışında etkindir.” 3,72 1,021 
12 “İşletmenin dekorasyonu ve atmosferi müşteri için önemlidir.” 3,45 1,115 
13 “Sunulan yemekler işletmenin tanıtımında önemli bir yere sahiptir.” 3,83 1,083 
14 “Personel ile müşteri arasında yakın ilişkiler kurulur.” 3,43 1,179 
15 “Personelin yöreye özgü davranış sergilemesi turisti memnun eder.” 3,58 1,180 
16 “Pazarlama faaliyetlerinde internet kullanılır.” 3,63 1,012 
17 “İşletmede müşteriye mutfak ve çalışma alanları açıktır.” 3,48 1,109 
18 “İşletmeye gelen müşterinin sürekliliğini sağlamaya çalışılır.” 3,69 1,134 
19 “İşletmeye gelen müşterilerle sürekli iletişim kurulur.” 3,61 1,048 
20 “Hedef müşteri kitlesi yöreye özgü tatlar arayan müşterilerden oluşur.” 3,67 1,001 
21 “İşletmede etkin bir pazarlama planı yapılır.” 3,81 ,993 
22 “Belli dönemlerde pazarlama araştırması yapılır.” 3,48 1,113 
23 “Müşteri memnuniyeti ilk plandadır.” 3,70 1,130 
24 “İşletmeden memnun ayrılan turist en iyi tanıtım aracıdır.” 3,82 1,211 
25 “Hedef kitle çok iyi analiz edilir.” 3,49 1,061 
26 “Müşteri bağlılığı oluşturmada kişiye özgü hizmet sunumu etkindir.” 3,46 ,979 
27 “Yemek Kültürümüz en iyi tanıtım aracımızdır.” 3,85 1,113 
28 “Hijyen, kalite ve sanitasyon bizi rakiplerimizden farklı kılan önemli 

kriterlerdir.” 
3,81 1,089 

29 “İşletmede çalışanlar arasında bütünlük ruhu yüksektir.” 3,50 1,044 
30 “İşletme politika ve hedefleri hakkında çalışanlar bilgi sahibidirler.” 3,78 ,900 
31 “İşletme içerisinde iletişim iyidir.” 3,70 ,935 
32 “Çalışma arkadaşlarımın birbirleri ile anlaşmaları açısından memnunum.” 3,71 1,077 
33 “İşimin gerekleri hakkında bilgi verilir.” 3,73 1,015 
34 “İşletmemde düzenli ve programlı toplantılar gerçekleşir.” 3,64 1,091 
35 “Amirim beni dinler.” 3,69 1,116 
36 “Amirim işimde yüz yüze geldiğim problemleri anlar ve bilir.” 3,29 1,148 
37 “Amirim işini yapmada oldukça yeteneklidir.” 3,43 1,058 
38 “Yaptığım işle gurur duyuyorum.” 3,52 1,330 
39 “İşim zevklidir.” 3,71 1,331 
40 “İşimin toplumda saygın bir kişi olma fırsatını bana vermesi bakımından 

memnunum.” 
3,73 1,277 

41 “İşletmemin amaçları açık değil.” 3,27 1,150 
42 “İşimde oldukça fazla çatışma ve anlaşmazlık var.” 3,27 1,266 
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(ort.3,85). Üçüncü sırada ise çalışanların gözünde sunulan yemeklerin işletmenin 
tanıtımında önemli bir paya sahip olduğunun anlaşılmış olmasıdır (ort.3,83).  

Tablo 3: Çalışanların Algıladıkları Boyutlar Arası İlişki 

Değişkenler Önemlilik Derecesi Yöresel 
mutfak 

Pazarlama 
faaliyetleri 

İşgören 
memnuniyeti 

Yöresel mutfak Correlation 
Coefficient 

1 ,452** ,696** 

Sig.(2-tailed) . ,001 ,000 

Pazarlama faaliyetleri Correlation 
Coefficient 

,452** 1 ,711** 

Sig.(2-tailed) ,001 . ,000 

İşgören memnuniyeti Correlation 
Coefficient 

,696** ,711** 1 

Sig.(2-tailed) ,000 ,000 . 

*p<0,01  

Çalışanların algıladıkları boyutların birbirleriyle olan ilişkilerine bakıldığında ilk 
olarak (0,71) çalışanların uyguladıkları pazarlama faaliyetleri ile çalışanların 
memnuniyetleri arasında yüksek düzeyde; çalışanların yöresel mutfak algılamaları ile 
memnuniyetleri arasında da yüksek düzeyde ilişki (0,70) ve son olarak çalışanların 
yöresel mutfak algılamaları ile uyguladıkları pazarlama faaliyetleri arasında ise zayıf 
düzeyde ilişki olduğu söylenebilir (Tablo 3). 
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Tablo 4: Çalışanların Cinsiyetleri-Medeni Durumları ile Yöresel Mutfak 
Algılamaları/ İşgören Memnuniyeti ve Pazarlama Faaliyetleri Arasındaki 

Farklılık-Farksızlık Analizi (Mann-Whitney U Testi) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Çalışanların, cinsiyetlerinin ve medeni durumlarının yöresel mutfak algılamaları 
üzerinde “herhangi bir farklılık yaratmadığı (p>0,05) görülmektedir. Çalışanların, 
cinsiyetlerinin ve medeni durumlarının uyguladıkları pazarlama faaliyetleri üzerinde 
“herhangi bir farklılık yaratmadığı” (p>0,05) ve yine çalışanların, cinsiyetlerinin ve 
medeni durumlarının onların memnuniyetleri üzerinde “herhangi bir farklılık 
yaratmadığı” (p>0,05) belirlenmiştir (Tablo 4). 

Çalışanların, yaşlarının yöresel mutfak algılamaları/pazarlama faaliyetleri ve 
işgören memnuniyetleri üzerinde herhangi bir farklılık yaratmadığı (p>0,05) sonucuna 
ulaşılmıştır.  Çalışanların, eğitim durumlarının yöresel mutfak algılamaları/pazarlama 
faaliyetleri ve işgören memnuniyetleri üzerinde herhangi bir farklılık yaratmadığı 
(p>0,05) görülmektedir. Görkem ve Öztürk’ün yapmış olduğu çalışmada da, 
katılımcıların yaklaşık 1/3’ünün mesleki eğitiminin olmaması ve sadece %1,2’sinin 
önlisans düzeyinde mesleki eğitime sahip olması, otel işletmelerinde çalıştırılan mutfak 
yöneticilerinin mesleki eğitim yetersizliklerinin ne kadar yüksek düzeyde olduğunu 
göstermektedir (Görkem ve Öztürk, 2011). 

Çalışanların, çalışma sürelerinin yöresel mutfak algılamaları/pazarlama 
faaliyetleri ve işgören memnuniyetleri üzerinde herhangi bir farklılık yaratmadığı 
(p>0,05) görülmektedir.  

Çalışanların, mutfaktaki çalışma arkadaş sayılarının onların yöresel mutfak 
algılamaları/pazarlama faaliyetleri ve işgören memnuniyetleri üzerinde herhangi bir 
farklılık yaratmadığı (p>0,05) görülmektedir.  

 
 

Demografik  
Değişkenler 

Alt Değişkenler n Ort. Z Sig.           

Yöresel Mutfak Algılamaları 
Cinsiyet 
 
 
Medeni Durum 
 

Kadın  
Erkek 

 
Evli 

Bekar 

     12 
     24 

 
     23 
      9 

20,38 
17,56 

 
18,13 
12,33 

-,757 
 
 

-1,577 

,449 
 
 

,115 

İşgören Memnuniyeti 
Cinsiyet 
 
 
Medeni Durum    
 

Kadın 
Erkek 

 
Evli 

        Bekar 

     12 
     24 

 
     23 
       9 

20,33 
17,58 

 
17,89 
12,94 

-,741 
 
 

-1,344 

,459 
 
 

,179 

Pazarlama Faaliyetleri 
Cinsiyet 
 
 
Medeni Durum 
 

Kadın 
Erkek 

 
Evli 

Bekar 

     12 
     24 

 
     23 
       9 

19,75 
17,88 

 
17,59 
13,72 

-,504 
 
 

-1,048 

,615 
 
 

,294 
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Tablo 5: Çalışanların Yöresel Mutfak Algılamalarının İşgören Memnuniyetine 
Etkisi  (Regresyon Analizi) 

 

Çalışanların, yöresel mutfak algılamalarının işgören memnuniyetleri üzerinde 
%69’luk bir etki yarattığı, çalışanların, yöresel mutfak algılamalarının pazarlama 
faaliyetleri üzerinde %54’lük bir etki yarattığı görülmektedir (Tablo 5).  

Sonuç 

İnsanların asla vazgeçemediği ve en önemli ihtiyaçların başında yer alan yeme-
içme olgusu ve onun hazırlandığı ve pişirildiği yer mutfaktır. Otel işletmelerinde 
mutfak; çalışanları, çalışma alanları, araç ve gereçleri ile tüm bunların etki ve iletişimi 
sonucu ortaya konan üretim faaliyetlerini içine alan bir bölüm olmaktadır (Görkem ve 
Öztürk, 2011). 

Mutfak çalışanların yöresel mutfak algılamalarının, uyguladıkları pazarlama 
faaliyetlerine etkisi adlı çalışmada dikkat çeken sonuçlar şöyle özetlenebilir. 
Çalışanların boyutları algılama düzeylerine bakıldığında, en yüksek algılama boyutunun 
yöresel mutfak algılama boyutunda olduğu görülmektedir. İkinci sırada işgören 
memnuniyeti, üçüncü sırada ise pazarlama faaliyetlerinde olduğu söylenebilir. 
Çalışanların algılarının olumlu yöne doğru olduğu görülmektedir. 

Çalışanların uyguladıkları pazarlama faaliyetleri ile çalışanların memnuniyetleri 
arasında yüksek düzeyde bir ilişkiye rastlanılmıştır. Bu durum çalışanların 
işletmelerinde yaptıkları pazarlama faaliyetlerinin bilincinde olmaları ve dolayısıyla da 
bu durumun onların memnuniyetlerini de arttırdığı göstermektedir. Son olarak 
çalışanların yöresel mutfak algılamaları ile uyguladıkları pazarlama faaliyetleri arasında 
ise zayıf düzeyde ilişki olduğu söylenebilir. Ancak, yöresel mutfak algılamaları ile 
işletmede uyguladıkları pazarlama faaliyetleri arasında ilişki kuramadıkları ve bu 
durumun onların mutfaktaki çıkardıkları ürün çeşidine de olumsuz düzeyde yansıdığı 
ifade edilebilir. 

Çalışanların, cinsiyetlerinin ve medeni durumlarının uyguladıkları pazarlama 
faaliyetleri üzerinde herhangi bir farklılık yaratmadığı ve yine çalışanların, 
cinsiyetlerinin ve medeni durumlarının onların memnuniyetleri üzerinde herhangi bir 
farklılık yaratmadığı belirlenmiştir.  

Çalışanların, eğitim durumlarının yöresel mutfak algılamaları/pazarlama 
faaliyetleri ve işgören memnuniyetleri üzerinde herhangi bir farklılık yaratmadığı 
görülmektedir. Araştırma bulguları, otel işletmelerinde mutfak yöneticilerinin 
istihdamında mesleki eğitim düzeyinin çok fazla dikkate alınmadığı doğrultusunda veya 
sektörde yeterli sayıda mesleki eğitim almış mutfak yöneticisi olmadığı doğrultusunda 
yorumlanabilir. Ancak dünyada ve Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde mutfak 

Boyutlar R R2 Ayar.  
R2 

Tahmini 
Standart 
Hata 

Değişim İstatistikleri 

R2 

Değişimi 
F 
Değişimi 

Sig. F 
Değ. 

Durbin-
Watson 

1 ,831a ,690 ,684 ,45017 ,690 109,289 ,000 2,539 
2 ,732b ,536 ,526 ,45600 ,536 56,510 ,000 1,877 
a Yöresel MutfakAlgılaması / Bağımlı değişken: İşgören memnuniyeti 
b Yöresel Mutfak Algılaması / Bağımlı değişken:  Pazarlama Faaliyetleri 
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eğitiminin çok ihmal edildiği açıktır. Türkiye’de lisans düzeyinde ilk gastronomi ve 
mutfak sanatları eğitiminin 2000’li yıllarda başlamış olması, araştırma bulgularını 
doğrular niteliktedir. 

Çalışanların, yöresel mutfak deneyimlerinin yöresel mutfak 
algılamaları/pazarlama faaliyetleri ve işgören memnuniyetleri üzerinde herhangi bir 
farklılık yaratmadığı görülmektedir. 

Çalışanların, yaşlarının yöresel mutfak algılamaları/pazarlama faaliyetleri ve 
işgören memnuniyetleri üzerinde herhangi bir farklılık yaratmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır.  Çalışanların, eğitim durumlarının yöresel mutfak algılamaları/pazarlama 
faaliyetleri ve işgören memnuniyetleri üzerinde herhangi bir farklılık yaratmadığı 
görülmektedir. Çalışanların, çalışma sürelerinin yöresel mutfak algılamaları/pazarlama 
faaliyetleri ve işgören memnuniyetleri üzerinde herhangi bir farklılık yaratmadığı 
görülmektedir. Erkol ve Zengin’in (2015) çalışma sonuçlarında da benzer sonuçlar 
bulunmuştur. İşletmenin faaliyet süresi ile pazarlama stratejileri boyutu yapılan 
korelasyon analizi sonrasında arasında negatif ve yönde anlamlı ilişkiler olduğu 
görülmektedir. Elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak bu önemsemede negatif yönlü bir 
ilişki saptanmıştır.  

Çalışanların, mutfaktaki çalışma arkadaş sayılarının onların yöresel mutfak 
algılamaları/pazarlama faaliyetleri ve işgören memnuniyetleri üzerinde herhangi bir 
farklılık yaratmadığı görülmektedir. Çalışanların, yöresel mutfak algılamalarının 
pazarlama faaliyetleri üzerinde %54’lük bir etki yarattığı görülmektedir. Çalışanların, 
yöresel mutfak algılamalarının işgören memnuniyetleri üzerinde %69’luk bir etki 
yarattığı görülmektedir.  

Sonuç olarak, çalışanların yöresel mutfak algılamalarının yüksek olması, 
pazarlama faaliyetlerinin planlama ve uygulama aşamasında olumlu etki yarattığı gibi 
çalışanların işten aldıkları memnuniyeti de olumlu ve orta düzeyde etkilemektedir. 
Ancak, bu oranların yükselmesi, mutfak çalışanlarının alandaki deneyimlerinin 
arttırılması ile sağlanabilir.  

Türk kültürünün somut göstergelerinden birisi olan, Türk yemek adetleri ve 
yemek çeşitleri, bütün dünyanın ilgisini çeken yapısıyla, özellikle yabancı turist 
çekiminde de önemli bir konuma sahiptir. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistler de 
Türk mutfak kültürünü tanımak istemektedir. Ancak, yabancı turistlere ya çoğunlukla 
geldikleri ülkelere ait yemeklerin sunulması ya da Türk yemeklerinin asıl tariflerine ve 
lezzetlerine uygun olmayan biçimde hazırlanarak sunulması sonucu Türk mutfağının 
yeterince tanıtılamadığı gözlemlenmektedir. Söz konusu aksaklıkların giderilmesi, 
nitelikli mutfak personelinin istihdamı ve hayat boyu mesleki eğitimi ile mümkündür 
(Görkem ve Öztürk, 2011). 

Araştırma sonuçlarından yola çıkarak çeşitli öneriler sunulmuştur; 
- İşletmelerde görev yapan öğreticilerin, mesleki ve özellikle pedagojik 

yeterliklerinin artırılmasına yönelik hizmet içi eğitim verilmelidir. Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile hizmet içi eğitimlerin ihtiyaca 
yönelik olarak belirlenmesi ve bu şartların her yıl güncellenerek devam ettirilmesi 
sağlanmalıdır.   

- Ulusal aşçılık meslek standardı yeterlikleri çerçevesinde hazırlanan beceri 
eğitimi planının sürekli olarak yenilenmesi, sektör gereksinimlerine cevap verebilecek 
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nitelikte olması gerekmektedir. Sektör temsilcilerinin daha yüksek düzeyde katılımı 
sağlanarak alınması gereken yeni önlemler konuyla direk ilgili kişiler tarafından 
yürütülmelidir. 

- Yiyecek-içecek işletmelerinde başlıca bir pazarlama aracı olarak da işletmelerin 
mevcut ürünlerini temsil eden menü, fiyatları belirleyen, promosyon olanaklarını 
sağlayan önemli bir dağıtım kanalıdır (Koşan, 2013). Bu nedenle, özellikle servis 
personeli tarafından en uygun pazarlama teknikleri kullanılarak müşterilere önerilerde 
bulunulabilir. 

- Pazarlama faaliyetleri açısından günden güne yeni alternatifler üretilmektedir. 
Örneğin; her yaşa ve her konuğa uygun alternatif yenilikçi menüler hazırlamak otel 
işletmelerinde popüler hale gelmiştir (Durna ve Babür, 2011).  Diyet yapan konuklar 
için diyet menüleri, gurmeler için gurme menüleri, vejetaryenler için sebze menüleri 
hazırlanmaktadır.  

- Son yıllarda, yiyecek içecek hizmetlerinden yararlanan turistlerin gastronomi 
turizmi etkinliklerine katılımları ile ilgili yöresel mutfak yemeklerini tatma, yerel 
kültüre bağlı olarak hazırlanan yemeklerin hazırlandığı yerlerde yemek yemeyi tercih 
etme, alışık olduğu yemeklerin servis edildiği yerlerde yemek yeme, dini inancına 
uygun yemeklerin servis edildiği yerlerde yemek yemeyi tercih etme, yöresel içecekleri 
tüketme, yaşadığı yerde yemek hazırlama, pazarlardan alışık olduğu yemek 
malzemelerini satın alma ifadelerine katılanların ortalamalarının fazla olduğu 
görülmektedir (Bekar ve Kılıç, 2014). Bu durumun işletmeler tarafından doğru bir 
şekilde analiz edilip, değerlendirilmesi gerekir. Özellikle tüketicilerin dini inançlarına 
uygun olan işletmeleri tercih etmeleri, bu yönde ilerleyen işletmeler açısından önemli 
bir pazarlama stratejisi olabilir.  

- Özellikle restoran endüstrisinde müşteri davranışlarını etkileyen ve firma imajı 
yaratan fiziksel çevrenin rolü hizmet sektöründe büyük önem taşımaktadır. Müşteri, 
dışarıda yemek yemek amacıyla bir restorana gittiğinde yemek öncesinde, sırasında ve 
sonrasında bilinçli ya da bilinçsiz olarak fiziksel çevreden etkilenmektedir. İşletmelerde, 
yiyecek ve hizmet belirli kalitede olmalı ve diğer belirleyicilerin de olduğu uygun bir 
fiziksel çevre sunulmalıdır. Bundan sonraki aşama ise, genel müşteri memnuniyeti ve 
sonrasında müşteri davranışının derecesinin belirlenmesidir. Atmosfer, ürün ya da 
hizmet tüketimi durumlarında olumlu davranışları teşvik etmek için kullanılan önemli 
bir pazarlama aracıdır (Ünal, Akkuş ve Akkuş, 2014). 
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Extensive Summary 
 

Due to its geographical location Marmaris, which is a research area, is an 
important port and seaside city where the Mediterranean and the Aegean Sea combine. 
For this reason, it has provided a crucial point of connection between the Aegean and 
the Mediterranean, from the early ages to the present day, and an important link 
between Asia, Europe and Africa. In addition, Karya has become a sea base due to the 
commercial road between Rhodes and Egypt throughout its history (Marmaris 
Municipality, 2018). It is said that this is naturally culturally and that the culinary 
culture is a positive reflection. It can be said that ultimately it is advantageous to be on a 
commercial road where it can encounter different products and cultures. Due to the 
potential of tourism, Marmaris is an important destination in which international 
tourism mobility is experienced at high level and it is mostly concentrated in summer 
and autumn. 

If the cultural value of local cuisine is thought to be offered to tourists in hotel 
restaurants or independent restaurants, then the sector and marketing activities should 
also be examined. In restaurant marketing, it is necessary to present and serve tangible 
goods offered by tourists with the right methods and techniques. In other words, both 
product and service provision is the issue. In order for a region to be in a good position 
in a competitive environment, it must be open to changes without escaping from its 
essence. Regional meals can provide an advantage to create competitive advantage, and 
at the same time, they can have positive effects on the economy due to the purchase and 
sale of regional products. The fact that local kitchen products are being applied to 
kitchen staff and taking part in the menu may be advantageous as well as negative in 
cases where tourists do not fit their habits and food preferences. However, it should be 
remembered that tourists can reach satiation by seeing the characteristics of the locality 
found, living and tasting. At this point, tourist business owners and kitchen workers are 
very involved. 

The purpose of this study is to investigate the effect of kitchen workers on the 
marketing activities of local kitchen perceptions. Research has been conducted on 70 
members who are active members of the South Aegean Marmaris Teachers Association. 

As a result, the high perceived local culinary perception of the employees 
positively impacts marketing activities in the planning and implementation phase, as 
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well as the employee satisfaction from the work. However, the increase in these rates 
can be achieved by increasing the experience of the kitchen workers. 

Some important results of the study can be summarized as follows. When the 
employees' perception levels of dimensions are examined, it is seen that the highest 
perceived dimension is in the local kitchen perception dimension. Occupancy 
satisfaction is the second and marketing activities are the third. Employees' perceptions 
seem to be in the right direction. 

There is a high level of connection between the marketing activities of the 
employees and the satisfaction of the employees. This indicates that employees are 
aware of the marketing activities they perform in their businesses, and that this also 
increases their satisfaction. Finally, it can be said that there is a weak relationship 
between employees' perceptions of local cuisine and the marketing activities they apply. 
However, it can be said that they can not relate regional cuisine perceptions with the 
marketing activities they have implemented in the business, and this reflects on the 
negative level of the product variety in the kitchen. 

It has been determined that employees do not make any difference to the 
marketing activities of their gender and marital status and that the employees, gender 
and marital status do not make any difference in their satisfaction. 

It is seen that the employees' educational attitudes do not make any difference on 
local kitchen perception / marketing activities and occupational satisfaction. The 
findings of the research can be interpreted in the sense that the level of vocational 
education in employing the kitchen managers in the hotel enterprises is not considered 
too much, or that there are not enough vocationally trained kitchen managers in the 
sector. 

It is seen that the employees' local culinary experiences do not make any 
difference to the local culinary perceptions / marketing activities and occupational 
satisfaction. 

It has been reached that the employees do not make any difference in their age 
about regional culinary perceptions / marketing activities and occupational satisfaction. 
It is seen that the employees' educational attitudes do not make any difference on local 
kitchen perception / marketing activities and occupational satisfaction. It is seen that the 
working time of the employees does not make any difference on the regional kitchen 
perceptions / marketing activities and occupational satisfaction. Similar results were 
found in the study results of Erkol and Zengin (2015). It is seen that the duration of the 
operation and the marketing strategies are negatively and positively related to the 
dimension after the correlation analysis. Negative directional relationship was found in 
this importance by going out from the obtained results. 

It appears that employees do not make any difference in their kitchen cognitive / 
marketing activities and occupational satisfaction in kitchen. It appears that employees 
have a 54% impact on the marketing activities of local kitchen perceptions. It is seen 
that the employees have a 69% influence on the occupational satisfaction of local 
kitchen perceptions. 

According to the results of the research some suggestions can be made. In-service 
training should be provided to increase the professional and especially pedagogical 
competence of the teachers working in the enterprises. With the support of the Ministry 
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of National Education and the Ministry of Culture and Tourism, in-service training 
needs to be determined as appropriate and these conditions should be maintained and 
updated every year. Constant renewal of the skill training plan prepared within the 
framework of the national cooking profession standard qualifications needs to be of a 
quality that can meet the sector's needs. New measures to be taken by ensuring 
participation of sector representatives at a higher level should be carried out directly by 
the relevant persons. Especially service personnel can make suggestions to customers 
by using the most suitable marketing techniques. New alternatives are being produced 
from day to day in terms of marketing activities. For example; making innovative 
alternative menus suitable for all ages and every destination has become popular in 
hotel businesses. Dietary menus for gourmet guests, gourmet menus for gourmets, and 
vegetable menus for vegetarians are being prepared. In recent years, tourists who benefit 
from food and beverage services have tasted local cuisine related to participation in 
gastronomic tourism activities, prefer to eat at places prepared for local culture, prefer 
to eat at places where food is served according to religious beliefs, consuming local 
drinks, it is seen that the average of those who participate in the preparation of food on 
the ground and the purchasing of food items that are familiar from the markets are more 
common. This situation must be properly analyzed and assessed by the business. 
Especially when consumers prefer businesses that are suitable for their religious beliefs, 
it can be an important marketing strategy in terms of businesses moving in this 
direction.  
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Abstract 
The aim of this study; to find out which standard for institutional accreditation is 

more appropriate for external evaluation organizations for healthcare institutions. Data 
obtained from ISQua: Guidelines and Standards for External Evaluation Organizations 
4th Edition Version 1.2 and ISO: Managing for the sustained success of an organization 
– A quality management approach.

In this study; two sets of standards that organizations can use as guide to increase 
their institutional quality were evaluated to find out which one is the best choice for 
External Evaluation Organizations for health care. Other quality systems and standard 
sets were not evaluated in this study. 

First, the ISO standard set was examined in detail, then it was sought whether 
there is a matching standard or requirement in the ISQua standard set with each standard 
found in the ISO standard set.	   It was evaluated whether the sets had superiority or 
weakness against each other. ISQua: Guidelines and Standards for External Evaluation 
Organizations were found as more suitable for external evaluation organizations for 
healthcare institutions. 
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Introduction  

The importance of performing sustainable development and achieving the 
maturity level is increasing for organizations day by day. In the global marketplace, it is 
not possible for organizations to succeed by simply improving their business processes. 
In reaching the specified goal, it became necessary to make systematic assessments to 
continuously improve all processes and to use capacities improvement tools such as 
competence, ability (Moradi Moghadam, Safari ve Maleki, 2013). New management 
approaches assume that organizations play a critical role not only in economic, but also 
legal, technological and socio-economic variables, as sustainable development 
(Todorut, 2012). The sustainable success of an organization is related to its ability to 
meet the needs and expectations of its customers and other partners in a long-term and 
balanced manner. Continuous success can be achieved through environmental 
awareness and effective management of the organization and at the same time through 
the appropriate application of learning and improvements or innovations in the 
organization (ISO, 2009). 

Some of the instruments used in relation to quality for performance evaluations of 
organizations are; ISO, Total Quality Management (TQM) and EFQM excellence 
models (Moradi Moghadam, Safari ve Maleki, 2013). While these tools provide valid 
and reliable guidance for many organizations from businesses, factories, educational 
institutions to healthcare facilities, certain organizations that focus on specific areas 
have additional needs. 

Literature and Application  
ISO, an independent, international civil organization, aims to develop and share 

international standards that will support innovation and provide solutions to global 
problems. Following the first standard published in 1951, 22017 international standards 
and documents related to every sector, from technology to food safety to agriculture and 
health care, have been published by ISO so far (www.iso.org). 

ISO's first quality management system standards were published in 1987 
(Murmura ve Bravi, 2017). The standards in the ISO 9000 series are the best-known and 
best-selling standards. The ISO 9000 Quality Management System Standards Series 
envisions how an effective management system can be set up, documented and 
maintained. The "9000" standard in this series covers the basic concept and language. 
While the "9001" is a certification standard, the "9004" standard provides guidance 
information, taking into account the effectiveness and efficiency of the quality 
management system. ISO 9004 guides the organization in order to constantly improving 
the efficiency, performance and efficiency of the organization; but, it does not provide a 
certification to organizations (Murmura ve Bravi, 2017; Hwang, Kim ve Jeong, 2012; 
Vanalle ve Lucato, 2016). While ISO 9001 aims to increase customer satisfaction by 
assuring product quality, ISO 9004 addresses the satisfaction of a wider stakeholder 
group such as employees, investors, suppliers, society. 

Although, in its earliest versions of ISO 9004, it has a guiding role to ensure that 
the organization achieves the desired level of performance, in its version published in 
2000, it plays a driving role that pushes organization toward performance excellence 
(Boys, Karapetrovic ve Wilcock, 2004). 
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  The latest version, ISO 9004: 2009 - “Managing for the sustained success of an 
organization – A quality management approach” - moves the quality management 
system to a new stage, providing a more holistic approach model that defines the 
maturity level of the system, which will be the basis for benchmarking and 
improvement (Nitu, Nitu ve Solomon, 2011). The concept of maturity according to ISO 
9004: 2009 is defined as the sustainable success achieved, when an organization fulfills 
the long-term needs and expectations of all partners in a balanced way (Vanalle, Lucato 
ve Rodrigues, 2016). 

The basis for standardizing health care service was taken with the Flexner Report 
published in 1910 as a result of a research that questioned medical education in the 
United States. With this report, for the first time medical education was questioned and 
the way of standardization in health care services was opened. Standardization in 
medical education has also positively affected the quality of services provided in 
hospitals (Myers, 2012). 

The American College of Surgeons published minimum standards for hospitals in 
1919. When the "minimum required standards" were met by many hospitals, these 
standards were revised and "standards of optimal and accessible quality" were published 
in 1970’s (Myers, 2012). 

The International Society for Quality in Health Care (ISQua), which was 
established as a result of the World Health Organization's Training in Quality Assurance 
Working Group meeting in Italy in 1985, has continued to work as an international roof 
organization in the field of quality assurance systems especially accreditation of health 
care services and has organized annual international conferences. 

Through the program started in 1999 with the ALPHA (Agenda for Leadership in 
Programs for Healthcare Accreditation) and known as the International Accreditation 
Program (IAP) since 2005, ISQua has accredited external evaluation organizations, their 
health and social care standards and their surveyor training programs. With IAP, ISQua, 
accreditor of accreditors, assures that health care accreditation organizations offer 
services to health care facilities in line with the international best practices (Shaw, 2004; 
ISQua, 2004). 

Standards for External Evaluation Organizations, developed by ISQua, assess the 
external evaluation body in terms of external evaluation functions as well as core 
management principles such as management, human resources, risk and performance, 
finance, strategy. 

Aim of the study  

In an environment where continuous change is routine, ensuring continuity in the 
activities that institutions carry out is an important element for sustainable success. 
Ensuring of the success is possible through international standards prepared by 
independent organizations. 

This study aims at seeking an answer for the following question: “What would be 
the set of standards to be prioritized in practice within the scope of institutionalization 
processes of the organizations that carry out external evaluation activities in health care 
services?” Considering the resource costs like time, man power, finance, etc. within the 
process of standards compliance, it is of vital importance to market the right decision 
with regards to efficiency. 



	  
	  

M. Berktaş – İ.H. Kayral – Ö. Güdük 10/3 (2018) 271-281 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

274	  

Method  

In the scope of the study ISQua 4th Ed. vs ISO 9004: 2009 standard sets are 
compared.	  ISQua 4th Ed. is a set of standards for the evaluation of external evaluation 
bodies under the IAP as implemented by ISQua.	  The ISO 9004: 2009 standard aims to 
achieve sustainable success for organizations through a quality management approach, 
but as a standard that can be applied to any organization regardless of its size, type and 
activity (ISQua, 2015). 

As a first step of the study, ISQua standards have been translated into English. 
And Turkish version of ISO 9004 standard has been used. The study has been based on 
ISO requirements and the requirements in each section have been searched by 
examining which ISQua standard corresponded to, taking into consideration the aim of 
the relevant chapter.	  The requirements found are noted in the table next to the respective 
ISO Standard. 

Results  
ISQua guide has eight (8) main chapters and ISO 9004 guide has six (6) chapters.  

The first three chapters in the ISO 9004 guide contain general information about the 
guide. The standards are explained starting from the fourth section.	  The main chapters 
of both standard sets are shown below. 

Table 1. Chapters of Standard Sets 
  
ISO 
Managing for the sustained success of an 
organization - A quality management 
approach 9004:2009 

ISQua 
Guidelines and Standards for External 
Evaluation Organizations 4th Edition 
Version 1.2 

 
1. Managing for the sustained success 

of an organization (Chapter 4),  
2. Strategy and policy (Chapter 5) 
3. Resource management (Chapter 6) 
4. Process management (Chapter 7) 
5. Monitoring, measurement, analysis 

and review (Chapter 8)  
6. Improvement, innovation and 

learning (Chapter 9) 

 
1. Governance 
2. Strategic, Operational and Financial 

Management 
3. Risk Management and Performance 

Improvement 
4. Human Resources Management 
5. Information Management 
6. Surveyor Management 
7. Survey and Client Management 
8. Accreditation or Certification 

Awards 

Since ISQua standards are compared with the requirements in the ISO standard 
set, the findings will be examined in the order of the ISO standards. 

1. Managing for the sustained success of an organization 

The first standard (Section 4) stipulates the top management to constitute the 
quality management system of the organization in accordance with these principles in 
order for achieving sustainable success in general (4.1) The standard proceeds by listing 
the requirements on meeting the needs and expectations of the respective parties in the 
long-term and under a balanced manner for an organization to reach sustainable success 
(4.2) On the third section of the standard (4.3), it is emphasized for an organization to 
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manage the continuous changing, including the performance and risk management 
regardless of its environment, size, activities, products or shape. The last section of the 
standard (4.4) stipulates the requirements on managing the needs and expectations of 
the respective parties by the organization for reaching sustainable success. 

Examining the ISQua standards on this ISO Standard, considering each and every 
criterion and guidance comments, it can be seen that the following criteria include the 
requirements comprising of the respective ISO standard.  

Certain criteria of two standards in ISQua (stand. no. 1 and 3) correspond to the 
requirements in ISO 4.1 standard. This standard corresponds particularly to the third 
standard of ISQua, while the criteria in Standard 1 outlines the organization to adopt the 
ethical principles and values, including management to adopt the quality improvement. 
Appendix-B: Quality Management Principles within the scope of ISO will be able to be 
evaluated as a resource for USQua 1.6 and 1.7. Evaluating the ISQua standards within 
the scope of ISO 4.2 standard, it can be seen that the criteria in three standards (Stand. 
No.: 1, 2 and 4) correspond. ISO 4.3 requirements for risk management are included in 
the first 4 criteria of ISQua Standard no.: 3. ISO 4.4 standard, where all the parties and 
stakeholders are subjected to evaluation concerning the organization, are addressed on 
an individual basis in the other standards of ISQua (Stand. No.: 1, 4, 6 and 7). 

2. Strategy and policy 

The second standard (section 5) addressed within the scope of ISO 9004 is for the 
top management to constitute and maintain a mission, vision and values for the 
organization (5.1). It is a should for the organization to set the strategies and policies 
clearly, while ascertaining whether the organizational environment, strategies and 
policies reviewed and revised in order to achieve its mission, vision and values (5.2). In 
order for these strategies and policies to be actualized effectively, it is of crucial 
importance for them to be set forth after being defined with the pre-designated systems 
that involve certain processes (5.3). Effective communication of strategies and policies 
is critical for sustainable success of the organization. The communication should be 
carried out purposefully, timely and continuously, as well as having the capacity to be 
operated both horizontally and vertically (5.4). 

Comparing the ISO Standards, addressed under the topic Strategy and Policy, 
with ISQua standards, It can be seen that the ISO Standards, addressed under the topic 
Strategy and Policy, correspond to the 1st, 2nd and 3rd standards of ISQua, after being 
subjected to comparison. The requirements in ISO 5.1 standard are mentioned in two 
separate standards of ISQua (Stand. No.: 1 and 3). Similarly, ISO 5.2 is addressed under 
two separate standards of ISQua (Stand. 1 and 2). The requirements in ISO 5.3 
correspond to the requirement no.: 2.6 of ISQua. The requirements in ISO 5.4 
concerning the communication of strategy and policy correspond to the ones in ISQua 
Standards no.: 1 and 2.  

3. Resource management 
The third standard of ISO 9004 book is the topic “Resource Management” 

(Section 6). This standard expects that the organization manages the internal and 
external sources in a manner consistent with the organizational policies and strategy in 
order for achieving the aims (6.1). The organization should designate the financial 
requirements, as well as ensuring the financial resourcing for current and future 
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operations, including the effective allocation and efficient utilization of these financial 
resources (6.2). One of the most critical resources of the organization is Human 
Resources. The leader is required to create and maintain an environment where relevant 
persons possess the capacity to be involved in the operations in the strickest sense for 
the organization to achieve its aims. This process also includes the qualifications, 
educational backgrounds of these persons, including continuous improvement, guidance 
and motivation provided for them (6.3). The organization should consider partnership as 
a specific form of relations with suppliers, thus managing its relationships based on 
mutual interests in a manner improving its skills. Within this scope, the respective 
processes should be constituted and maintained with regards to the determination, 
selection and evaluation of the suppliers and partners of the organization, in order to 
ensure continuous improvement of their skills, as well as ensuring the products and 
other resources provided by them to satisfy the needs and expectations of the 
organization (6.4). Additionally, the organization should plan, constitute and manage its 
infrastructure efficiently and effectively (6.5). It is important to provide and manage a 
suitable work environment. The suitable work environment is defined as the 
combination of human factor and physical factors (6.6). The organization should 
constitute and manager processes for managing its fund of knowledge, including the 
information and technology as critical resources. At this point, the organization is 
required to evaluate how its current knowledge base is to be determined and protected. 
It is critical to collect reliable and useful data, as well as turning the data into required 
information in decision-making processes. Efficient utilization of the technology is 
prioritized within these processes (6.7). Lastly, the organization should consider the 
risks and opportunities with regards to the usage and existence of energy and natural 
resource both in the short and long terms (6.8). 

ISQ standard concerning Resource Management is mentioned within various 
requirements under six standards of ISQua. While ISO 6.1 is mentioned under three 
different ISQua standards (Stand. No.: 2, 3 and 5), ISO 6.2 mainly corresponds to 
ISQua Standard no.: 2. ISO 6.3 Management of People in the Organization is mentioned 
in the Human Resources Management Standard of ISQua (Stand. No.: 4). ISO 6.4 
Standard concerning the suppliers and partners are mentioned in various requirements 
within three different standards of ISQua (Stand. No.: 1, 2 and 6). ISO 6.5 standard on 
infrastructure corresponds to the standards 3.1 and 4.1 of ISQua.  

4. Process management 
The fourth standard of ISO 9004 standards is about Process Management (Section 

7). In this standard, the organization is expected to ensure the proactive management of 
all processes, including outsourced processes, to ensure that they are effective and 
efficient, in order to achieve its objectives (7.1) The organization should designate and 
plan the respective processes, while, on the other hand, defining the functions that are 
required for supplying the ongoing products in order to satisfy the needs and 
expectations of the customers and the other interested parties (7.2). For each process, 
the organization should appoint a process manager with defined responsibilities and 
authorities to establish, maintain, control and improve the process and its interaction 
with other processes (7.3).  
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ISO Standards, in which the process management is addressed under a single 
section are different from the ISQua approach. ISQua standards outlines all the 
processes on an individual basis within each and every standard. Therefore, all eight 
standards of ISQua mention requirements with regards to the processes. Within this 
scope, ISQua standards outline the system approach, as well. The different 
requirements, mentioned in the ISQua Standards 2, 3, 4, 5, 6 and 8, outline the 
requirements for establishing a system on the areas, where the respective standard is 
related.  

5. Monitoring, measurement, analysis and review 

The fifth standard is about monitoring, measurement and analysis (Section 8). In 
order to achieve sustained success, it is required for the organization to regularly 
monitor, measure, analyse and review its performance (8.1). Top management should 
establish and maintain processes for monitoring the organization's environment, and for 
collecting and managing the information (8.2). Selection of suitable key performance 
indicators and monitoring method is critical for the success of measurement and 
analysis process. The top management should assess progress in achieving planned 
results against the mission, vision, policies strategies and objectives, at all levels and in 
all relevant processes and functions in the organization. Factors that are within the 
control of the organization and critical to its sustained success should be subject to 
performance measurement. The internal audits should assess the implementation and 
effectiveness of the management system. The results of internal audits are usually 
presented in the form of reports containing information on compliance against the given 
criteria, nonconformities, and improvement opportunities. Self-assessment should be 
used to determine the strengths and weaknesses of the organization in terms of its 
performance as well as its best practices. The results should be an input to management 
review. Assessment and Evaluation can be applied to strategies and policies, operations, 
processes, products and organizational structures (8.3). Top management should analyze 
information gathered from monitoring the organization's environment, identify risks and 
opportunities, and establish plans to manage them (8.4). The information obtained via 
monitoring, measurement and analysis should be reviewed (8.5). 

Monitoring, measurement and evaluation are recognized as critical subjects within 
the scope of both standards. These are elaborated under the eighth section of ISO 9004 
standard set. These standards are mainly addressed under the last sections of the third 
standard, of which topic is “ISQua Risk Management and Performance Improvement”.  

6. Improvement, innovation and learning 

The last standard is on Improvement, Innovation and Learning (Section 9). 
Depending on the organization's environment, improvement (of its current products, 
processes, etc.) and innovation (to develop new products, processes, etc.) may be 
deemed required for sustained success (9.1) The organization should define objectives 
for the improvement of its products, processes, organizational structures and its 
management system through the analysis of data (9.2). Changes within the 
organization's environment may require innovation in order for meeting the needs and 
expectations of interested parties. Under such circumstances, the organization put the 
changes into practice in a timely manner considering the resources, where necessary. 
The organization should consider the management processes for ensuring sustainability 
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and evaluate the risks within these processes (9.3). The organization should encourage 
improvement and innovation through learning (9.4). 

Addressing improvement, innovation and learning corresponds to the monitoring, 
measurement, analysis & review standards in ISO standards. This last standard 
corresponds to the last sections of the third standard mentioned in the ISQua standard 
concerning performance. Additionally, the requirements with regards to monitoring and 
improvement of employees are mentioned in the fourth standard of ISQua. 

Table 2. ISQua 4th Ed. vs ISO 9004:2009 Comparison 

1.Managing for the sustained success of an organization 

ISO Standards Related ISQua Standards and Criteria 

4.1 St 1:1.6; 1.7;1.9 
St 3: 3.5; 3.6;3.7;3.8 

4.2 
St 1:1.9;1.10;1.11;1.13 
St 2: 2.5;2.7;2.8 
St 4: 4 

4.3 St 3: 3.1,3.2,3.3,3.4 

4.4 

St 1:1.13 
St 4: 4 
St 6: 6 
St 7 :7 

2.Strategy and policy 
ISO Standards Related ISQua Standards  and Criteria 
5.1 St 1:1.1 

St 3: 3.5;3.6;3.7;3.8 
5.2 St 1 

St 2: 2.5 
5.3 St 2: 2.6 
5.4 St 1:1.1, 1.10, 1.13 

St 2: 2.5 
3.Resource management 

ISO Standards Related ISQua Standards  and Criteria 
6.1 St 2:2.3, 2.5, 2.7,2.8,2.9,2.10 

St 3:3.1 
St 5:5.1 

6.2 St 2: 2.1, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 
6.3 St 4 
6.4 St 1:1.1, 1.13 

St 2: 2.1, 2.2 
St 6:6.1 

6.5 St 3:3.1 
St 4:4.1 

6.6 St 4:4.5,4.6 
6.7 St 5 
6.8 St 3:3.1 
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4.Process management 
ISO Standards Related ISQua Standards  and Criteria 
7.1 
7.2 
7.3 

ISQua principles address the process approach separately 
for each relevant standard. Standards for process 
approach are below. 
 
St 1:1.3, 1.5, 1.10 
St 2:2.5, 2.7, 
St 3:3.7, 3.12 
St 4:4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 4.11 
St 5:5.1, 5.4, 6.2 
St 6:6.4,  
St 7:7.1, 7.2, 7.8, 7.9, 7.10, 7.12, 7.14 
St 8:8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.9, 8.10 
 
ISQua standards also refer to the establishment of 
systems with standards that can be evaluated by the 
system approach. 
 
St 2:2.8, 2.9 
St 3:3.4, 3.6, 3.11 
St 4:4.5 
St 5:5.3, 5.4, 5.8, 5.9 
St 6:6.4 
St 8:8.5, 8.6 

5.Monitoring, measurement, analysis and review 
ISO Standards Related ISQua Standards  and Criteria 
8.1 St 3:3.5 
8.2 St 3:3.6 
8.3 St 3: 3.6,3.7, 3.8, 3.9 
8.4 St 3:3.10 
8.5 St 3:3.10 

6.Improvement, innovation and learning 
ISO Standards Related ISQua Standards  and Criteria 

9.1 St 3:3.5 
9.2 St 3:3.5,3.6, 
9.3 St 3:3.7,3.1 
9.4 St 3:3.8 

St 4:4.2, 4.9 

Discussion  
While the ISQua set includes eight main topics, there are totally 6 standards in TS 

EN ISO 9004 set. 
While ISO standards are grouped under the topics of managing for the sustained 

success of an organization, strategy and policy, resource management, process 
management, monitoring, measurement, analysis and review, Improvement, innovation 
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and learning, ISQua sets specific issues for external evaluation bodies and accreditation 
process, in addition to general institutional standards such as; surveyor management, 
survey and client management, and accreditation or certification awards. 

Examining the ISO and ISQua standards as a whole, it attracts notice that ISO is 
structured in a manner covering every type of organizations,  while ISQua standards 
focus on the organizational characteristics of particularly external evaluation bodies 
carrying out certification activities. ISQua standards, with this characteristic, is qualified 
to preferred as a more efficient tool for external evaluation bodies.  

In other words, each and every ISO 9004 standard can be seen in various forms 
within ISQua standards, but not every ISQua standard is mentioned within the scope of 
ISO 9004.  

Conclusion   
Organizations must be able to meet the needs and expectations of their customers 

and other partners in a long-term and balanced manner in order to achieve sustainable 
success.	  To achieve this success, international standards are important tools in guiding 
institutions.	  However, in terms of efficient use of resources, it is important that which 
standards will be more applicable to institutions and have effective results.	  In this study, 
from this point of view, two sets of standards (ISQua 4th Ed. with External Evaluation 
Organizations and TS EN ISO 9004: 2009) by which external evaluation bodies can be 
used to achieve sustainable success, have been compared. In conclusion, ISQua 
standards have been accepted to be a more effective tool in terms of external evaluation 
bodies. 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı, lojistik iş ve işlemlerin yoğun olarak gerçekleştirildiği 

Samsun ilinde soğuk zincir taşımacılığı yapan firmalarda lojistik risk kriterlerinin tespit 
edilmesi ve lojistik risk yönetiminde kullanılan araçların sıralanmasını 
gerçekleştirmektir. Bu doğrultuda AHP-VIKOR bütünleşik yaklaşımı ile 
değerlendirmeler yapılmış ve soğuk zincir taşımacılığı yapan firmalardan, 
akademisyenlerden, lojistik hizmet sağlayıcılardan 25 uzman görüşü alınmıştır. İlk 
aşamada gerçekleştirilen AHP sonuçlarına göre lojistik risk kriterlerinin en önemlisi 
“Ambalajlama Riskleri” ana kriteri olmuş ve onu sırası ile; “Taşıma Kaynaklı Riskler”, 
“Organizasyonel Riskler”, “Satın Alma Riskleri” ve “Envanter Kaynaklı Riskler” takip 
etmiştir. İkinci aşamada ise VIKOR yöntemi ile lojistik risk yönetiminde kullanılan 
araçların sıralanması yapılmıştır. Buna göre en ideal araç “İstatistiksel Süreç Kontrolü” 
olarak belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Risk, Lojistik Risk, Soğuk Zincir, Soğuk Zincir Taşımacılığı, 
AHP, VIKOR. 

Abstract 
The aim of this study is to identify the logistic risk factors in companies which are 

carrying out cold chain transportation in Samsun province where logistics work and 
transactions are performed intensively and to perform the sorting of the tools used in 
logistic risk management. In this regard, an evaluation has been carried out via 
integrated AHP-VIKOR approach and 25 experts opinions have been received from 
companies that carry out cold chain transportation, academicians, and logistics service 
providers. According to the AHP results in the first stage, the most important logistic 
risk elements has been the “Packaging Risks” and this criterion followed by 
“Transportation Risks”, “Organizational Risks”, “Purchasing Risks” and “Inventory 
Risks”, respectively. In the second stage, the tools used in logistics risk management 
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have been ranked by VIKOR method. Accordingly, the most ideal tool has been 
determined as “Statistical Process Control”. 
Keywords: Risk, Logistics Risk, Cold Chain, Cold Chain Transportation, AHP, VIKOR. 

1. GİRİŞ 
Günümüzde uluslararası pazarda varlıklarını devam ettirmek isteyen işletmelerin 

tüm alanlardaki risk kriterlerinin üzerinde önemle durması gerekmektedir. Dünya’da ve 
Türkiye’de her geçen gün gelişen ve değişen lojistik uygulamaları çok çeşitlilik 
göstermekte, dolayısıyla bünyesinde risk unsurlarını fazlasıyla barındırmaktadır.  

Bu kapsamda Uluslararası Standartlar  Örgütü (ISO) riski; “bir durumun 
gerçekleşme ihtimali ile etkilerinin bütünleşmesi” olarak ifade etmiş ve her türlü 
girişimi, “negatif ve pozitif yönleri bünyesinde barındıran olaylar” olarak tanımlamıştır 
(ISO, 2006: 71).  Başka bir tanımlamaya göre ise risk, sonucu önceden kestirilemeyen 
durumların ve insana çeşitli değerlerinin tehlikede olduğu düşündüren olaylardır (Renn 
ve Rohman, 2000: 14-15). Bu kavram aslında istenmeyen durumları ya da olayları 
içerisinde barındırmakla birlikte fırsatları da içine almakta yani risk ile fayda etkileşimli 
hale gelmektedir. 

Lojistik ve tedarik riski, tedarik zinciri içerisinde tedarikçiden kaynaklanan ve 
müşteri memnuniyetini tehlikeye atan arz piyasası ile ilişkili bir durum olarak ifade 
edilmektedir (Zsidsin, 2003: 222). Bu kavram tedarik zinciri içerisindeki kuruluşlardan 
kaynaklı bilgi, ürün, para ve malzeme akışının bozulmasından kaynaklı riskleri 
barındırmaktadır (Juttner, 2005: 124). Goankar ve Viswanadham (2007: 265) ise lojistik 
riski tedarik zincirindeki olasılıklar ve nesnel değerlendirmelerden kaynaklı dağıtım, 
envanter, ambalajlama ve organizasyonel hatalar olarak ifade etmiştir. 

Soğuk zincir, ürünün niteliğine göre nihâi alıcıya ulaşana kadar soğuk ortamda ya 
da dondurulmuş bir şekilde ürünün korunmasını, süreçleri ve donanımları kapsaması 
olarak tanımlanmıştır (Omta vd., 2001: 2). Bu açıdan bakıldığında; depolama, taşıma, 
elleçleme, dağıtım ve ısıya duyarlı ürünlerin izlenmesini ve kontrolünü içeren aynı 
zamanda faaliyetler,  uygulamalar, süreçler ve ekipmanların birleştirildiği sistemin 
bütünü soğuk zincir olarak değerlendirilmektedir (Vesper vd., 2010: 229). Aslında 
soğuk zinciri sadece ürünlerin belirlenen sıcaklıkta tutulması olarak değerlendirmek 
eksik olarak tanımlamak anlamına gelir. Çünkü soğuk zincir tedarik zincirinin, etkinlik 
ve verimlilik düzeyleri ile performansını artırmasının yanında, iyi yönetilen soğuk zincir 
uygulamaları maliyet avantajı ile zaman yönetimine de katkısı olan bileşenlerdir. Bu 
uygulamaların bütünleşik ve hatasız olarak yönetilmesinde soğuk zincir lojistiği önemli 
bir bileşendir.  

Soğuk zincir; üretim, pazarlama, ulaştırma ve nihâi tüketiciye ulaşıncaya kadar 
tüm süreçte kaliteyi muhafaza eden, kayıpları azaltan ve dondurulmuş gıdalara istenilen 
ısıyı sağlayan sistematik uygulamalar ile dondurma ve soğutma teknolojilerinin 
gelişmesi ile bilimsel bir süreç kazanan lojistik süreçtir (Ma ve Guan, 2009: 368).  

Geleneksel tedarik zinciri uygulamalarından farklı olarak soğuk zincir lojistiği; 
ürünlerin operasyonel süreçlerinin detaylandırılması ve üretimden nihâi tüketiciye kadar 
soğuk zincir kapsamındaki ürünlerin bozulma riski altında olmasıdır (Wei, 2011: 12). 
Bu açıdan bakıldığında önemli olan konu ise sürdürülebilirliktir. Sürdürülebilirliğin 
sağlanmasının bir yolu da risk faktörlerinin etki düzeyinin en aza indirilmesi ya da sıfır 
risk bileşenlerine yönelik çalışmalarda bulunulmasıdır. Çünkü lojistik risk unsurları 
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soğuk zincir ve soğuk zincir taşımacılığında; rekabet, verimlilik, maliyet, müşteri 
memnuniyeti, etkinlik vb. noktalarda firmalara doğrudan etki eden bileşenlerdir. Bu 
bileşenlerin firmalarda en iyi düzeyde oluşturulma yollarından biri de lojistik risk 
faktörlerinden geçmektedir. Soğuk zincir lojistiğindeki risk faktörlerinin belirlenmesi ve 
en ideal lojistik risk yönetimi aracı ile lojistik risk faktörlerinin uyumlaştırılması 
firmalara başarı getiren uygulamalar olarak düşünülebilir. 

Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı; Samsun ilinde soğuk zincir taşımacılığı 
yapan firmalardaki lojistik risk faktörlerinin belirlenmesi ve lojistik risk yönetiminde 
kullanılan araçların sıralanmasıdır. 

Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde sırasıyla, lojistik risk üzerine gerçekleştirilen 
literatür araştırması, çalışmanın yöntemlerini oluşturan Analitik Hiyerarşi Prosesi 
(AHP) ve Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR) 
yöntemlerinin açıklamaları ve yöntemin Samsun ili için uygulanması şeklinde ele 
alınmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise sonuç ve gelecek çalışmalara ilişkin 
önerilerde bulunulmuştur. 

2. LİTERATÜR TARAMASI  
Lojistik risk ve/veya lojistik risk faktörlerine yönelik literatüre yön veren bazı 

çalışmalar aşağıda sunulmuştur; 
Jüttner vd., (2003) tedarik riskine ilk tanımlamalardan birini getirdiği 

çalışmasında, ABD’de terör saldırılarında modern tedarik zinciri yönetiminin 
kırılganlığını ele almış ve tedarik zinciri içerisindeki risk faktörlerini; çevresel, 
organizasyonel ve bilgi temelli olarak üç grupta değerlendirerek, çeşitli önleyici 
stratejiler geliştirmiştir. 

Cavinato (2004) tedarik zinciri risk faktörlerinin işletmelerin rekabet edebilme 
düzeyini etkilediğini belirlediği çalışmasında riskleri;  fiziksel, finansal, bilgi, ilişkisel 
ve inovasyon şeklinde beş grupta incelemiştir.  

Kleindorfer ve Saad (2005) tedarik zinciri bünyesindeki riskleri; doğal riskler, 
ekonomik riskler ve zorlayıcı sebeplerden kaynaklı riskler olarak kategorize etmiştir. 

Tang (2006)’in çalışması tedarik zinciri risk yönetimi kapsamında yapılan ilk 
tarama çalışmalarındandır. Yazar, teori ile uygulama arasındaki boşluğun altını çizmiş 
ve tedarik zinciri risk faktörlerini, içsel ve dışsal faktörler olarak iki kategoride ele 
almıştır.	  

Xin vd., (2007) rotalama, envanter, planlama, yönetim ve organizasyon ile dış 
faktörleri lojistik risk kapsamında değerlendirmiştir. 

Manuj ve Mentzer (2008) küresel tedarik zinciri yönetimindeki risk yönetimi 
politikalarını araştırmışlar ve küresel tedarik zinciri yönetimindeki risk faktörlerine 
ilişkin uygulanabilir risk yönetim teorisi geliştirmiştir. 

Chen  ve Wu (2009) prefabrik ev endüstrisindeki lojistik risk faktörlerini 
incelediği çalışmasında lojistik risk faktörlerinin çözümünde üç boyutlu bir model 
önerisi sunmuştur. 

Enyinda vd., (2010) farmasötik tedarik zinciri yönetiminde risk azaltımına yönelik 
gelişmekte olan ülkelerde incelemelerde bulunmuş ve risk kriterlerini 
önceliklendirmiştir. 
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Wang (2011) lojistik risk faktörlerini; taşıma, teknoloji, süreç, yönetim, karar 
alma ve çevre faktörlerine göre AHP yöntemi ile önceliklendirmiştir. 

Tez vd., (2012) otomotiv sektörü tedarik zinciri risk yönetimi için Hata Türleri ve 
Etkileri Analizi (FMEA) temelli bir çözüm metodolojisi önermiştir. 

Sodhi vd., (2012) yaptıkları kapsamlı literatür taramasında tedarik zinciri düşünce 
liderleri ve uluslararası tedarik zinciri grup üyeleri ile tedarik zincirindeki risk yönetim 
faktörlerini araştırmış ve çeşitli çözüm stratejileri önermiştir. 

Samvedi vd., (2013) tedarik zinciri risklerini ölçmek ve kapsamlı bir risk 
endeksine dönüştürmek için çok kriterli karar verme (ÇKKV) yönteminden 
faydalanmıştır. Ayrıca lojistik risk faktörlerini çevresel risk, talep riski ve süreç riski 
olarak kategorize etmişlerdir. 

Fischl vd., (2014) imalat işletmelerinde tedarik zinciri içerisindeki satın alma ve 
fiyat riski önemi üzerinde yaptıkları çalışmada, sürdürülebilir bir tedarik zinciri 
yönetimi üzerine odaklanmışlardır. 

Ho vd., (2015) tarafından yapılan çalışmada 2003 ile 2013 yılları arasında tedarik 
zinciri risk yönetimi alanı ile ilgili 224 makalenin kapsamlı bir taraması ve etkili bir 
tedarik zinciri risk yönetimi sınıflandırması ele alınmıştır. Yazarlar çalışmalarında 
ayrıca tedarik zinciri risk yönetimi  konusunda tedarik zinciri risk türlerinin, risk 
faktörlerinin ve risk yönetim metotlarının sınıflandırıldığı yeni bir tanım önermiştir. 
Yazarlar çalışmalarının sonunda tedarik zinciri risk yönetimine ilişkin potansiyel 
araştırma boşluklarını da ortaya koymuştur. 

Demirkol vd., (2015) araştırmalarında tedarik zinciri risklerinin işletme 
performansı üzerine olan etkisini otomotiv sanayisinde incelemişlerdir. Sonuç olarak 
algılanan riskler ile işletme performansı arasında birçok risk kategorisi için büyük 
oranda farklılık bulunduğunu belirtmişlerdir. 

Kara ve Fırat (2015) tedarik zinciri risk yönetiminin gelişimine etki eden risk 
olayları üzerine çalışma yapmışlardır. Bu unsurları, tedarik ve talebin eşleştirilmesi, 
pazardaki değişmeler ve potansiyel rakiplerin pazara girmesi, koordinasyon ve bilgi 
paylaşımı, teknolojik gelişmeler, finansal riskler ve doğal afetler olarak belirtmişlerdir. 

Govindan ve Chaudhuri (2016) incelemelerinde üçüncü parti lojistik hizmet 
dağlayıcı firmalardaki lojistik risk faktörlerini DEMATEL yönetimi ile 
değerlendirmiştir. 

Choi vd., (2016) lojistik risk yönetimindeki kritik risk unsurlarını tespit 
etmişlerdir. Bu unsurların ise; ürünün ya da malzemenin bozulma riski, operasyonel 
kontrol riski ve lojistik hizmet riski olduğunu belirtmişlerdir. 

Kara ve Fırat (2017) tedarik zinciri risklerinin çok boyutlu bir yapıya sahip 
olduğunu ve talep ve tedarik değişkenliği, zayıf performansa sahip tedarikçiler, fiyat 
dalgalanmaları, dinamik tüketici pazarları, küresel ekonomik belirsizlikler ve hatta iş 
kazaları, siber saldırılar ve doğal afetler gibi beklenmedik olaylardan 
kaynaklanabildiğini belirtmişlerdir. Ayrıca tedarik zinciri riskleri için yeni bir 
sınıflandırma oluşturmuşlardır. 

Bai ve Zhao (2017) prefabrik ev endüstrisindeki lojistik risk faktörlerini 
araştırdıkları çalışmalarında yeni bir model önermişlerdir. 
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Erdal (2017) çalışmasında tarihsel tecrübeler ışığında tedarik zinciri risk 
yönetiminin öneminin üzerinde durmuş ve tedarik zinciri risk yönetiminin uzun vadede 
karlı, rekabetçi ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri için son derece gerekli olduğundan 
bahsetmiştir. 

Prakas vd., (2017) incelemelerinde tedarik ve lojistik risklerine yönelik tedarik 
zinciri ağ tasarımı yapısı ve modelini önermişlerdir. Ayrıca tedarik zinciri içerisinde risk 
tasarımının risk değerlendirmede etkin olduğunu, ancak maliyet kaleminde ise çok fazla 
etkili olmadığını tespit etmişlerdir. 

Kwak vd., (2018) uluslararası lojistik de risk etkileşimini tanımlamışlar ve 
bütünsel bir model olan dinamik tedarik zinciri lojistik risk analizi modelini 
önermişlerdir. 

Wang (2018) Avusturya’daki kurye sektöründe tedarik zinciri riskinin lojistik 
performans üzerine olan etkilerini ortaya koymuş ve tedarik zincirindeki belirsizliğin 
önemi üzerinde durmuştur. 

Erdal (2018) tedarik yönlü tedarik zinciri risk yönetimi konusunda kapsamlı bir 
literatür taraması yapmıştır. Yazar, tedarik zinciri risk yönetiminin kavramsal 
çerçevesinin ortaya koyulması için 1999-2016 yılları arasında yapılan 59 çalışma ve 
2003-2016 yılları arasında yapılan nicel yöntemlerin kullanıldığı 137 tedarik yönlü 
çalışma olmak üzere toplam 196 çalışmayı incelemiş ve çok kapsamlı 
değerlendirmelerde bulunmuştur. 

Yapılan literatür taramasında soğuk zincir taşımacılığı yapan firmalarda lojistik 
risk faktörlerinin belirlenmesi ve lojistik risk yönetimi araçlarının sıralanmasına yönelik 
başkaca bir çalışma tespit edilememiştir. Ayrıca tedarik zinciri risk yönetimi konusunda 
AHP-VIKOR bütünleşik yaklaşımının kullanıldığı bir çalışmaya da rastlanmamıştır. Bu 
nedenle bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
Bu araştırmada soğuk zincir taşımacılığı yapan firmalarda lojistik risk 

faktörlerinin belirlenmesi ve en ideal lojistik risk yönetimi aracının tespitine yönelik iki 
aşamalı bütünleşik bir ÇKKV yaklaşımı kullanılmıştır. Kriter ağırlıkları AHP ile 
belirlenmiş ve belirlenen ağırlıklar kullanılarak ikinci aşamada ise VIKOR yöntemi 
kullanılarak alternatifler sıralanmıştır. Bu bölümde lojistik risk faktörlerinin 
değerlendirilmesi ve lojistik risk yönetiminde kullanılan araçların sıralanmasında 
kullanılan AHP ve VIKOR yöntemleri anlatılmıştır. 

3.1. Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) 
Thomas L. Saaty tarafından 1977 yılında geliştirilen AHP; karmaşık problemlerin 

çözümünde yaygın olarak kullanılan ÇKKV yöntemlerinden biridir. Bu yöntem birçok 
seçenek içerisinde karar vericinin belirlediği kriterler çerçevesinde karar alternatiflerini 
önem sırasına göre sıralayan bir yöntemdir (Erdal ve Akgün, 2014:93). 

AHP yönteminin adımları aşağıda verilmiştir (Erdal, 2014:56-62; Yapraklı ve 
Erdal, 2015:488-489). 

Adım 1: Karar probleminin tanımlandığı aşamadır. Amaç, kriterler ve alternatifler 
verilir. 

Adım 2: Kriterler arası karşılaştırma matrisi oluşturulur. 
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Bu matris, 𝑛𝑥𝑛 boyutlu kare bir matristir. Karşılaştırma matrisi aşağıda 
gösterilmiştir. 

𝐴 =

𝑎!! 𝑎!" … 𝑎!!
𝑎!" 𝑎!! … 𝑎!!
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑎!! 𝑎!! … 𝑎!!

 

Karşılaştırma matrisinin köşegeni üzerindeki bileşenler aynı olduğunda, 1 
değerini alır. Çünkü bu durumda ilgili kriter kendisi ile karşılaştırılmaktadır. Kriterlerin 
karşılaştırılması, birbirlerine göre sahip oldukları önem değerlerine göre birebir ve 
karşılıklı yapılır. Kriterlerin birebir karşılıklı karşılaştırılmasında, Tablo 1.’deki Saaty 
(2008: 125)’nin 1-9 önem ölçeği kullanılır. Karşılaştırmalar, matristeki tüm değerleri 1 
olan köşegenin üstünde kalan değerler için yapılır.  

Tablo 1. AHP Ölçeği Önem Dereceleri Tablosu 
Önem 

Derecesi 
Tanım Açıklama 

1 Eşit derecede önemli Her iki faktör aynı öneme sahiptir. 

3 Orta derece önemli Tecrübe ve yargılara göre bir faktör diğerine göre 
biraz daha önemlidir. 

5 Kuvvetli derecede önemli Bir faktör diğerinden kuvvetle daha önemlidir. 

7 Çok kuvvetli derecede 
önemli 

Bir faktör diğerine göre yüksek derecede kuvvetle 
daha önemlidir. 

9 Mutlak derecede önemli Faktörlerden biri diğerine göre çok yüksek derecede 
önemlidir. 

2,4,4,8 Ara değerler İki faktör arasındaki tercihte yukarıdaki 
açıklamalarda bulunan derecelerin ara değerleridir. 

Adım 3: Kriterlerin yüzde önem dağılımları belirlenir. 

Kriterlerin yüzde önem dağılımlarını belirlemek için, karşılaştırma matrisini 
oluşturan sütun vektörlerinden yararlanılır ve 𝑛 sayıda ve 𝑛 bileşenli 𝐵 sütun vektörü 
oluşturulur. 𝐵 sütun vektörlerinin hesaplanmasında Denklem (1)’den yararlanılır.  

𝐵 =

𝑏!!
𝑏!"
⋮
𝑏!!

, 𝑏!" =
𝑎!"
𝑎!"!

!!!
 (1) 

𝑛 sayıda 𝐵 sütun vektörü, bir matris formatında bir araya getirildiğinde ise aşağıda 
gösterilen 𝐶 matrisi elde edilir. 

𝐶 =

𝑐!! 𝑐!" … 𝑐!!
𝑐!" 𝑐!! … 𝑐!!
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑐!! 𝑐!! … 𝑐!!

 

𝐶 matrisinden yararlanılarak, kriterlerin birbirlerine göre önem değerlerini 
gösteren yüzde önem dağılımları elde edilebilir. Bunun için Denklem (2)’de gösterildiği 
gibi 𝐶 matrisini oluşturan satır bileşenlerinin aritmetik ortalaması alınır ve Öncelik 
Vektörü olarak adlandırılan 𝑊 sütun vektörü elde edilir. 
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𝑊 =

𝑤!
𝑤!
⋮
𝑤!

, 𝑤! =
𝑐!"!

!!!

𝑛  (2) 

Adım 4: Kriter karşılaştırmalarındaki tutarlılık ölçülür. 

AHP kendi içinde her ne kadar tutarlı bir sistematiğe sahip olsa da, sonuçların 
gerçekçiliği, doğal olarak, karar vericinin kriterler arasında yaptığı birebir 
karşılaştırmalardaki tutarlılığa bağlı olacaktır. AHP, edilen Tutarlılık Oranı (𝐶𝑅) ile 
bulunan öncelik vektörünün ve dolayısıyla kriterler arasında yapılan birebir 
karşılaştırmaların tutarlılığın test edilebilmesi imkânını sağlamaktadır. Sadece AHP’nin 
kullanıldığı bir çalışmada hem kriterler, hem de alternatifler 7±2 kuralına (bu kural 
Saaty ve Özdemir (2003) tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır.) uygun olmak 
zorundadır. Aksi taktirde tutarsızlığa yol açar ve kurulan AHP modelinin nihâi 
tutarsızlık oranları 0,10’den büyük sonuçlar verir. 𝐶𝑅 hesaplamasının özünü, kriter 
sayısı ile Temel Değer adı verilen (λ) bir katsayının karşılaştırılması oluşturur. λ’nın 
hesaplanması için öncelikle 𝐴 karşılaştırma matrisi ile 𝑊 öncelik vektörünün matris 
çarpımından 𝐷 sütun vektörü elde edilir. 

𝐷 =

𝑎!! 𝑎!" … 𝑎!!
𝑎!" 𝑎!! … 𝑎!!
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑎!! 𝑎!! … 𝑎!!

𝑥

𝑤!
𝑤!
⋮
𝑤!

 

Denklem (3)’de tanımlandığı gibi, bulunan 𝐷 sütun vektörü ile 𝑊 sütun 
vektörünün karşılıklı elemanlarının bölümünden her bir değerlendirme kriterine ilişkin 
temel değer (𝐸) elde edilir. Bu değerlerin aritmetik ortalaması (Denklem (4)) ise 
karşılaştırmaya ilişkin temel değeri (λ) verir.  

𝐸! =
𝑑!
𝑤!
      𝑖 = 1, 2,… ,𝑛 (3) 

𝜆 =
𝐸!!

!!!

𝑛  (4) 

λ hesaplandıktan sonra Tutarlılık Göstergesi (𝐶𝐼), Denklem (5) ile hesaplanır. 

𝐶𝐼 =
𝜆 − 𝑛
𝑛 − 1 (5) 

Son aşamada ise 𝐶𝐼, Random Gösterge (𝑅𝐼) olarak adlandırılan standart düzeltme 
değerine bölünerek (Denklem (6)) 𝐶𝑅 değeri elde edilir. 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼
𝑅𝐼 

(6) 

Hesaplanan 𝐶𝑅 değerinin 0,10’den küçük olması karar vericinin yaptığı 
karşılaştırmaların tutarlı olduğunu gösterir. 𝐶𝑅 değerinin 0,10’den büyük olması ya 
AHP’deki bir hesaplama hatasını ya da karar vericinin karşılaştırmalarındaki 
tutarsızlığını gösterir. 
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3.2. VIKOR Yöntemi 

VIKOR yöntemi, 1998 yılında Serafim Opricovic tarafından ortaya atılmış ve 
Slav kökenli ifadelerin baş harflerinin kısaltılmasıyla oluşturulmuştur  (Opricovic ve 
Tzeng, 2004: 447). Bu yöntem; çelişkili ifadeler ile bir problemin uzlaşık çözümünün 
tespit edilmesi ve seçilen alternatifler kümesinin sıralanmasına odaklanarak karar 
vericiye nihâi bir karara ulaşmasında yardımcı olmaktadır (Opricovic ve Tzeng, 2007: 
515). 

VIKOR yönteminin hesaplama adımları aşağıda sunulmuştur (Opricovic ve 
Tzeng, 2007; 515-517; Güzel ve Erdal, 2015: 54-55); 

Adım 1. En iyi (𝑓!∗) ve en kötü (𝑓!!) değerleri belirlenir. 

Karar matrisi oluşturulduktan sonra her bir kriter (𝑖 = 1,2,… ,𝑛. ) için en iyi (𝑓!∗) 
ve en kötü (𝑓!!) değerleri Denklem (7) ile belirlenir. 

𝑓!∗ = 𝑚𝑎𝑥!𝑓!" (7) 
𝑓!! = 𝑚𝑖𝑛!𝑓!" 

Adım 2. 𝑆! ve 𝑅! değerlerinin hesaplanır. 

𝑆!  ve 𝑅! değerleri (𝑗 = 1,2,… ,𝑛. ) için Denklem (8) ve (9) ile hesaplanır. 𝑆!  ve 𝑅! 
değerleri, 𝑖. alternatif için ortalama en kötü grup skorlarını gösterir. 

𝑆! = 𝑤!(𝑓!∗
!

!!!

− 𝑓!")/(𝑓!∗ − 𝑓!!) (8) 

𝑅! = 𝑚𝑎𝑥! 𝑤!(𝑓!∗ − 𝑓!")/(𝑓!∗ − 𝑓!!)  (9) 

Adım 3. 𝑄!  değerleri hesaplanır. 

𝑄!  değerlerinin hesaplanmasında kullanılan 𝑆∗,  𝑆!, 𝑅∗ ve 𝑅!  parametreleri 
sırasıyla Denklem (10) ile hesaplanır; 

𝑆∗   = 𝑚𝑖𝑛!𝑆! 

(10) 
𝑆!   = 𝑚𝑎𝑥!𝑆! 
𝑅∗   = 𝑚𝑖𝑛!𝑅! 	  
𝑅!   = 𝑚𝑎𝑥!𝑅! 	  

	   𝑄!  değerinin hesaplanmasında kullanılan 𝑞 parametresi ise kriterlerin 
çoğunluğunun ağırlığını gösterir. 𝑞 değeri maksimum grup ağırlığı sağlayan strateji  için 
ağırlığı ifade eder. (1− 𝑞) ise karşıt görüştekilerin minimum pişmanlığının ağırlığını 
ifade etmektedir. Uzlaşma; “çoğunluk oyu” (𝑞 > 0,5) ile, “konsensus” (𝑞 = 0,5) ile 
veya “veto” (𝑞 < 0,5) ile sağlanabilir. 𝑄!  değerleri parametrelerinin dahil edildiği 
Denklem (11) kullanılarak hesaplanır. 

𝑄! =
𝑞(𝑆! − 𝑆∗)
(𝑆! − 𝑆∗) +

(1− 𝑞)(𝑅! − 𝑅∗)
(𝑅! − 𝑅∗)  (11) 

Adım 4. 𝑆!, 𝑅! ve 𝑄! değerlerine göre sıralama yapılır. 
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𝑆!, 𝑅! ve 𝑄! değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanarak alternatifler arasındaki 
sıralamanın belirlendiği üç sıralama listesi elde edilir. 

Adım 5. Kabul edilebilir avantaj ve kabul edilebilir istikrar koşulu test edilir. 

Koşul 1. Kabul edilebilir avantaj koşulu test edilir. 

𝑄!   değerleri küçükten büyüğe sıralandığı durumda ilk sırada yer alan alternatif 𝐴! 
ve ikinci sırada yer alan alternatif 𝐴! olarak gösterildiğinde, kabul edilebilir avantaj 
Denklem (12)’de gösterilen; 

𝑄!(!) − 𝑄!(!) ≥   1/(𝑗 − 1) (12) 

koşuluna bağlıdır. 
Koşul 2. Kabul edilebilir istikrar koşulu test edilir. 

𝑄!   değerleri küçükten büyüğe sıralandığı durumda ilk sırada yer alan 𝐴! 
alternatifi, 𝑆! ve/veya 𝑅! değerlerine göre küçükten büyüğe yapılan sıralamada da 
minimum değere sahip en iyi alternatiftir. Bu durumda uzlaşık çözüm karar verme 
süreci istikrarlıdır. Belirtilen iki durumdan bir tanesi sağlanmaz ise uzlaşık çözüm 
kümesi aşağıdaki şekilde önerilir; 

• Eğer kabul edilebilir istikrar koşulu sağlanmıyor ise A1 ve A2 alternatiflerinin 
her ikisi de uzlaşık ortak çözüm olarak kabul edilir. 

• Eğer kabul edilebilir istikrar koşulu sağlanmıyorsa 𝐴!,𝐴!,…𝐴! alternatiflerinin 
tamamı uzlaşık en iyi ortak çözüm kümesinde yer alır. Burada üst sınır olan maksimum 
M,  Q!(!) − Q!(!) < 1/(𝑗 − 1) ilişkisine gore belirlenir. 

𝑄!   değerlerine göre sıralanan en iyi alternatif, minimum 𝑄!   değerine sahip 
alternatiflerden birisidir. 

4. UYGULAMA 
Araştırmada soğuk zincir taşımacılığı yapan firmalarda lojistik risk faktörlerinin 

önceliklendirilmesi ve lojistik risk yönetiminde kullanılan araçların sıralanması için iki 
aşamalı bir ÇKKV modeli kurulmuştur. Şekil 1.’de uygulanan bütünleşik AHP-VIKOR 
yaklaşımı şematik olarak gösterilmiştir. Modele göre; öncelikle uzman görüşleri ve 
literatür taramasından faydalanılarak lojistik risk faktörlerine ilişkin kriterler 
belirlenmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Bütünleşik AHP-VIKOR Uygulama Aşamaları 

Kriterlerin Önceliklendirilmesi	  

Kriterlerin Belirlenmesi	   Uzman Görüşleri,                   

Literatür Taraması	  

AHP	  

Alternatiflerin Sıralanması	   VIKOR	  
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Belirlenen kriterler eşit öneme sahip olmadığından kriterlerin 
ağırlıklandırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda AHP yöntemi ile uzman 
görüşlerine göre lojistik risk kriterleri önceliklendirilmiştir. Önceliklendirilmiş kriterler 
kullanılarak da VIKOR yöntemi ile en iyi lojistik risk yönetimi aracı belirlenmiştir. 

Kriterler belirlenirken uzman görüşleri ve yapılan literatür taramasından 
yararlanılarak aşağıda verilen Tablo.2 oluşturulmuştur. 

Tablo 2. Karar Kriterleri 

 

Tablo 3.’de ise lojistik risk yönetiminde kullanılan araçlara ilişkin alternatifler 
verilmiştir. Bu araçların belirlenmesi sürecinde risk yönetimi ve risk analizi 
çalışmalarında bulunmuş 12 akademisyenle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Söz konusu uzmanlar tarafından literatürde yaygın olarak kullanılan ve lojistik risk 
analizi için etkin olarak kullanılabileceği hususunda mutabakata varılan araçlar 
belirlenerek değerlendirme sürecine alınmıştır. Bu alternatiflerin değerlendirilmesi 
sürecinde işletmelerdeki tanımlama, ölçüm, kademelendirme, azaltma ve kontrol 
uygulamalarındaki kullanım fazlalığı dikkate alınmıştır. 

 
 

Ana 
Kriterler Alt Kriterler Kaynak 

Organizasyonel 
Riskler 

(K1) 

İnsan Hataları (K11) Jüttner vd., (2003); Ho vd., (2015) 
Organizasyonel Kaynaklı  
Riskler (K12) 

Jüttner vd., (2003); Samvedi vd., (2013) 

Teknik Riskler (K13) 
Giunipero ve Eltantawy (2004);  
Samvedi vd., (2013) 

Zorlayıcı Sebepler (K14) 
Kleindorfer ve Saad (2005); Tang (2006);  
Ho vd., (2015) 

Satın 
Alma 

Riskleri 
(K2) 

Tedarikçi Seçim Riski (K21) 
Giunipero ve Eltantawy (2004); Kleindorfer ve 
Saad (2005); Sodhi vd., (2012);  Fischl vd., 
(2014) 

Sözleşme Riski (K22) Fischl vd., (2014); Uzman Görüşleri 

Fiyat Bileşenlerinin Riski(K23) 
Cavinato (2004); Enyinda vd., (2010);  
Fischl vd., (2014) 

Diğer Beklenmeyen Riskler (K24) 
Manuj ve Mentzer (2008); Samvedi vd., (2013);  
Fischl vd., (2014) 

Taşıma 
Kaynaklı 
Riskler 

(K3) 

Tamamlayıcı Parçaların Riski (K31) Cavinato (2004);  Sodhi vd., (2012) 

Kayıp ve Zayi Olma Riski (K32) 
Cavinato (2004); Manuj ve Mentzer (2008);  
Enyinda vd., (2010) 

Ekipman Kaynaklı Riskler (K33) Manuj ve Mentzer (2008); Ho vd., (2015) 

Envanter 
Kaynaklı 
Riskler 

(K4) 

Malzeme Akış Sisteminden 
Kaynaklı  
Riskler (K41) 

Jüttner vd., (2003); Cavinato (2004);   
Enyinda vd., (2010) 

Envanter Bulundurma Riski (K42) 
Giunipero ve Eltantawy (2004);   
Enyinda vd., (2010) 

Bilgi Akışı Sağlamadan Kaynaklı  
Riskler  (K43) 

Jüttner vd., (2003); Ho vd., (2015) 

Ambalajlama 
Riskleri 

( K5) 

Yolda Bozulma Riski (K51) Sodhi vd., (2012); Samvedi vd., (2013) 
Kötü Ambalajlama Riski (K52) Uzman Görüşleri 

Zorlayıcı Sebepler  (K53) 
Cavinato (2004); Kleindorfer ve Saad (2005);   
Tang (2006) 
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Tablo 3. Lojistik Risk Yönetiminde Kullanılan Araçlar 

Alternatifler Araçlar 
A1 Balık Kılçığı Analizi 
A2 Süreç Kapasite Analizi 
A3 Simülasyon Modelleme 
A4 Kök-Sebep Analizi 
A5 İstatistiksel Süreç Kontrolü 
A6 Beyin Fırtınası 
A7 Pareto Analizi 
A8 Benchmarking 
A9 Zaman Tabanlı Süreç Yerleşimi 

 

4.1. Kriterlerin Ağırlıklandırılması 
Bu aşamada konunun paydaşları olan ve soğuk zincir taşımacılığı yapan 

firmalarda 25 uzmanla önce yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Uzman 
görüşlerinde fikir birliği sağlanamadığından ve uzman sayısının fazlalığından dolayı 
uzmanlara anket sunulmuştur. 

Uzmanların bahse konu istatistiksel araçların tamamına vâkıf olmamaları 
nedeniyle araçlar hakkında detaylı açıklamalarda bulunulmuş ve anketlerin 
doldurulması sürecinde gelen çok sayıda soruya cevap verilmiş ve araçlar tekrar ve 
tekrar açıklanmıştır. AHP yöntemine uygun olarak uzmanların görüşlerinin geometrik 
ortalaması alınarak en yakın tamsayıya yuvarlanmış ve Expert Choice programına tek 
bir puan girilmiştir. Tablo 1.’de verilen AHP önem ölçeğine göre ikili karşılaştırma 
matrisleri oluşturulmuş, bu matrisler yardımıyla kriterlerin ağırlıkları hesaplanmış ve 
Tablo 4.’de sunulmuştur. Bu doğrultuda ikili karşılaştırma matrisinin tutarlılık analizi 
yapılmış, modelin CR değeri 0,096 olarak tespit edilmiştir. CR’nin 0,10’dan küçük 
olması ise matris karşılaştırmalar sonucunun tutarlı olduğunun göstergesidir. Diğer 
karşılaştırma matrisleri ve CR değeri Ek:1-6 arasında sunulmuştur. 
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Lojistik Risk Yönetiminde Kullanılan Araçların Sıralanması 

  

 

 

 

 

 

 

    A1         A2          A3          A4          A5          A6          A7          A8   A9 

Şekil 2. Modelin AHP Hiyerarşisi 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ambalajlama 
Riskleri 

Yolda Bozulma 
Riski 
Kötü 
Ambalajlama 
Riski 
Zorlayıcı Sebepler 

Envanter 
Kaynaklı Riskler 

Malz. Akış Sis. 
Kaynaklı Riskler 
Envanter 
Bulundurma Riski 
Bilgi Akışı Sağ. 
Kaynaklı Riskler 

Organizasyonel 
Riskler 

İnsan Hataları 
Org. Kaynaklı 
Riskler 
Teknik Riskler 
Zorlayıcı Sebepler 

Satın Alma 
Riskleri 

Tedarikçi Seçim 
Riski 
Sözleşme Riski 
Fiyat Bileşenleri 
Riski 
Diğer 
Beklenmeyen 
Riskler 

Taşıma Kaynaklı 
Riskler 

Tamamlayıcı 
Parçaların Riski 
Kayıp ve Zayi 
Olma Riski 
Ekipman 
Kaynaklı Riskler 
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Tablo 4. Ana ve Alt Kriterlere Ait Ağırlık Değerleri 

Ana Kriter Alt Kriter Ağırlıklar 

K1 = 0,153 

K11 
K12 
K13 
K14 

0,073 
0,016 
0,035 
0,029 

K2 = 0,100 

K21 
K22 
K23 
K24 

0,026 
0,011 
0,006 
0,057 

K3 = 0,233 
K31 
K32 
K33 

0,060 
0,025 
0,148 

K4 = 0,051 
K41 
K42 
K43 

0,005 
0,037 
0,009 

K5 = 0,463 
K51 
K52 
K53 

0,129 
0,033 
0,301 

Tablo 4.’e göre soğuk zincir taşımacılığı yapan firmalarda lojistik risk 
faktörlerinin en önemlisi “Ambalajlama Riski” olarak belirlenmiştir. “Taşıma Kaynaklı 
Riskler”, “Organizasyonel Riskler” ve “Satın Alma Riskleri” sırasıyla firmalardaki 
diğer risk faktörleri olarak tespit edilmiştir. “Envanter Kaynaklı Riskler” ise önem 
düzeyi en az olan lojistik risk faktörü olmuştur. 

4.2. Alternatiflerin Sıralanması 
Bu bölümde alternatiflerin sıralanması için VIKOR yönteminden yararlanılmıştır. 

AHP ile elde edilen kriterler ağırlıkları kullanılarak VIKOR yöntemi ile lojistik risk 
yönetiminde en iyi aracın seçilmesi yani alternatiflerin sıralanması yapılmıştır. Daha 
önceden belirlenen karar kriterleri çerçevesinde her bir alternatifin değerlendirilmesi 
VIKOR anketi ile yapılmıştır. Değerlendirme esnasında katılımcılardan her bir 
alternatife 1-5 ( 1-en kötü, 5-en iyi) arasında puan vermeleri istenmiştir. Bu kapsamda 
ilk olarak 𝑓!∗ ve 𝑓!! değerleri hesaplanmış ve Ek:7’de gösterilmiştir. İlerleyen adımda 
ise 𝑆! ve 𝑅! değerleri hesaplanmıştır. Aynı zamanda bu değerler Tablo 5.’de 
sunulmuştur. 𝑆! ve 𝑅! değerlerinin hesaplamasında Tablo 4.’de verilen ağırlıklardan 
yararlanılmıştır. 

Tablo 5.  𝑆! ve 𝑅! Değerleri 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 
𝑺𝒋 0,405 0,383 0,583 0,359 0,568 0,429 0,459 0,386 0,498 
𝑹𝒋 0,135 0,084 0,151 0,129 0,192 0,150 0,128 0,148 0,176 

İzleyen aşamada ise 𝑄! değerleri için farklı v değerleri (v=0, v=0,25, v=0,50, 
v=0,75 ve v=1) hesaplanmış ve Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6. 𝑄! Değerleri 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 
v=0 Sıralam

a 
v=0,2

5 
Sıralam

a 
v=0,5

0 
Sıralam

a 
v= 

0,75 
Sıralam

a  
v=1 Sıralam

a 
0,47

2 
A1=6 0,405 A1=7 0,339 A1=7 0,27

2 
A1=6 0,20

5 
A1=6 

0,00
0 

A2=9 0,027 A2=9 0,053 A2=9 0,08
0 

A2=9 0,10
7 

A2=8 

0,62
0 

A3=3 0,715 A3=3 0,810 A3=2 0,90
5 

A3=2 1,00
0 

A3=1 

0,41
7 

A4=7 0,313 A4=8 0,208 A4=8 0,10
4 

A4=8 0,00
0 

A4=9 

1,00
0 

A5=1 0,983 A5=1 0,966 A5=1 0,95
0 

A5=1 0,93
3 

A5=2 

0,61
1 

A6=4 0,543 A6=4 0,446 A6=4 0,38
9 

A6=5 0,31
3 

A6=5 

0,40
7 

A7=8 0,417 A7=6 0,427 A7=5 0,43
6 

A7=4 0,44
6 

A7=4 

0,59
3 

A8=5 0,475 A8=5 0,356 A8=6 0,23
8 

A8=7 0,12
1 

A8=7 

0,85
2 

A9=2 0,794 A9=2 0,736 A9=3 0,67
8 

A9=3 0,62
1 

A9=3 

Tablo 6.’ya göre v=0, v=0,25, v=0,50 ve v=0,75 değerleri için sıralamada en 
önemli lojistik risk yönetimindeki araç A5 olan “İstatistiksel Süreç Kontrolü” olmuştur. 
En az öneme sahip lojistik risk yönetimi araç ise A2 olan, “Süreç Kapasite Analizi” 
olarak belirlenmiştir. 

v=1 için ise, sıralamada en önemli lojistik risk yönetimindeki araç A3 olan 
“Simülasyon Modelleme” olmuştur. En az öneme sahip lojistik risk yönetimi araç ise A4 
olan, “Kök-Sebep Analizi” olduğu belirlenmiştir. 

Bu bulgulara göre v=0,1 senaryosu haricindeki tüm senaryolarda en önemli 
lojistik risk yönetimi aracı A5 olan “İstatistiksel Süreç Kontrolü” olmuş aynı zamanda 
en az öneme sahip lojistik risk yönetimi araç ise A2 olan, “Süreç Kapasite Analizi” 
olduğu tespit edilmiştir. 

5. SONUÇ 
Tüm sektörlerde olduğu gibi soğuk zincir taşımacılığı yapan firmalarda risk 

kavramı ve bileşenleri önemli bir yere sahiptir. Firmaların istenilen ürünü, istenilen 
zamanda ve müşteriden gelen talepler doğrultusunda karşılamaları sürecinde risk ve risk 
unsurlarını göz ardı etmek neredeyse olanaksızdır. 

Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, Samsun ilinde soğuk zincir taşımacılığı 
yapan firmalarda lojistik risk faktörlerinin önceliklendirilmesi ve lojistik risk 
yönetiminde kullanılan araçların sıralanmasıdır. Bu kapsamda çalışma iki aşamalı bir 
yaklaşım uygulanmıştır. İlk aşamada, Samsun ilinde lojistik risk faktörlerinin 
belirlenmesi için uzman görüşleri, akademisyenler, lojistik hizmet sağlayıcılar ve 
literatür taramasından faydalanılarak ilgili risk kriterleri AHP yöntemi ile 
ağırlıklandırılmıştır. Buna göre “Ambalajlama Riskleri” (K5) en önemli ana kriter 
olmuştur. Bu risk kriterini, sırasıyla; “Taşıma Kaynaklı Riskler (K3)”, “Organizasyonel 
Riskler (K1)”, “Satın Alma  Riskleri (K2)” ve son olarak da “Envanter Kaynaklı Riskler 
(K4)” izlemiştir. Birleştirilmiş ağırlıklara ilişkin en önemli alt kriter “Zorlayıcı 
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Sebepler”, en az öneme sahip alt kriter ise “Bilgi Akışı Sağlamadan Kaynaklı Riskler” 
olarak belirlenmiştir. 

İkinci aşamada ise, Samsun ilinde soğuk zincir taşımacılığı yapan firmalarda 
lojistik risk yönetiminde kullanılan araçların sıralanması için işletmelerdeki tanımlama, 
ölçüm, kademelendirme, azaltma ve kontrol uygulamalarındaki kullanım fazlalığına 
göre dokuz alternatif belirlenmiştir. Alternatifler belirlendikten sonra VIKOR yöntemi 
ile elde edilen analizler çerçevesinde farklı v değerleri için (v=1 dışında) “İstatistiksel 
Süreç Kontrolü” (A5) en ideal lojistik risk yönetimi aracı ve en az ideal araç ise “Süreç 
Kapasite Analizi” (A2) olarak belirlenmiştir. 

Bu çalışmada konunun tarafları olduğu düşünülen uzmanlar ile görüşülmüş ancak 
zaman kısıtı nedeniyle bu sayı artırılamamıştır. İleride farklı sektör ve uzmanlık 
alanlarından farklı uzmanlarla çalışma genişletilerek karar vericilerin karar üzerindeki 
etkisi incelenebilir.  

Benzer şekilde bu çalışmada ele alınan soğuk zincir lojistiğinden farklı problem 
sahalarına önerilen yaklaşım uygulanabilir. 

Ayrıca bu çalışma gelecekte diğer ÇKKV ve/veya parametrik veya parametrik 
olmayan yöntemler veya bulanık mantık ile geliştirilebilir ve sonuçlar karşılaştırılabilir. 
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EKLER 

EK: 1 

Ek: 1. Ana Kriterler için Karar Matrisi Ağırlıklar ve Tutarlılıklar 
 K1 K2 K3 K4 K5 Ağırlıklar (W) Tutarlılık Oranı (CR) 

K1 1 3 1/2 3 3 0,153 

0,0798<0,010 tutarlı 
K2 1/3 1 1/3 3 1/3 0,100 
K3 2 3 1 5 1/3 0,233 
K4 1/3 1/3 1/5 1 1/5 0,051 
K5 5 3 3 5 1 0,463 

 

EK:2  
Ek: 2. Organizasyonel Riskler Ana Kriterine ait Alt Kriterler için Karar Matrisi ve Tutarlılık 

Oranları 

 K11 K12 K13 K14 Ağırlıklar (W) Tutarlılık Oranı (CR) 
K11 1 3 3 3 0,483 

0,08064<0,010 tutarlı K12 1/3 1 1/2 1/3 0,105 
K13 1/3 2 1 2 0,229 
K14 1/3 3 1/2 1 0,183 

 
EK:3 

Ek: 3. Satın Alma Riskleri Ana Kriterine ait Alt Kriterler için Karar Matrisi ve Tutarlılık Oranları 

 K21 K22 K23 K24 Ağırlıklar (W) Tutarlılık Oranı (CR) 
K21 1 3 5 1/3 0,257  

0,08887<0,010 tutarlı K22 1/3 1 3 1/7 0,110 
K23 1/5 1/3 1 1/5 0,062 
K24 3 7 5 1 0,571 

 

EK:4 
 Ek: 4. Taşıma Kaynaklı Riskler Ana Kriterine ait Alt Kriterler için Karar Matrisi ve Tutarlılık 

Oranları 

 K31 K32 K33 Ağırlıklar (W) Tutarlılık Oranı (CR) 
K31 1 3 1/3 0,258 

0,03730<0,010 tutarlı K32 1/3 1 1/5 0,105 
K33 3 5 1 0,637 

EK:5 
Ek: 5. Envanter Kaynaklı Riskler Ana Kriterine ait Alt Kriterler için Karar Matrisi ve Tutarlılık 

Oranları 
 K41 K42 K43 Ağırlıklar (W) Tutarlılık Oranı (CR) 

K41 1 1/3 1/6 0,088 
0,09405<0,010 tutarlı K42 3 1 5 0,195 

K43 1/6 1/5 1 0,717 
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EK:6 

EK: 6. Ambalajlama Riskleri Ana Kriterine ait Alt Kriterler için Karar Matrisi ve Tutarlılık 
Oranları 

 K51 K52 K53 Ağırlıklar (W) Tutarlılık Oranı (CR) 
K51 1 5 1/3 0,279 

0,06239<0,010 tutarlı K52 1/5 1 1/7 0,072 
K53 3 7 1 0,649 

EK:7 

Ek:7. fi* ve fi
- Değerleri Tablosu 

Kriterler A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Fi* Fi
- 

K11 4,45 3,95 4,05 3,15 2,35 1,75 2,45 2,75 2,00 4,45 1,75 
K12 4,75 4,15 4,35 2,80 2,15 1,80 2,30 2,40 1,70 4,75 1,70 
K13 3,05 3,50 3,80 2,40 4,05 2,15 2,10 2,05 2,75 4,05 2,05 
K14 3,55 4,05 4,25 2,05 2,15 1,55 3,00 3,10 1,95 4,25 1,55 
K21 4,35 3,35 3,15 2,70 2,45 2,40 2,55 2,85 4,00 4,35 2,40 
K22 1,95 2,15 4,15 3,15 3,00 2,45 3,55 3,95 3,50 4,15 1,95 
K23 3,85 3,05 2,40 2,20 4,05 3,15 4,15 4,25 1,85 4,25 1,85 
K24 2,10 3,00 2,30 1,70 3,30 4,50 4,10 3,40 2,15 4,50 1,70 
K31 3,10 2,05 4,10 4,00 3,80 3,50 2,45 2,85 4,50 4,50 2,05 
K32 3,65 4,00 4,40 2,85 2,25 2,40 2,00 2,55 3,50 4,40 2,00 
K33 4,15 2,15 3,50 3,20 3,35 3,55 4,05 4,35 4,10 4,35 2,15 
K41 3,40 2,50 3,35 2,60 1,85 1,95 2,45 4,05 3,10 4,05 1,85 
K42 2,40 4,00 2,55 2,65 2,30 1,55 1,65 2,75 3,10 4,00 1,55 
K43 3,10 3,00 2,75 2,30 3,75 2,95 3,20 2,40 2,50 3,75 2,30 
K51 4,00 3,50 3,40 4,10 3,75 3,55 3,65 3,25 2,45 4,10 2,45 
K52 3,90 2,30 3,55 3,25 4,40 2,40 4,50 2,45 4,15 4,50 2,30 
K53 4,05 2,75 3,15 2,25 3,40 3,15 2,80 3,10 2,55 4,05 2,25 
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Extensive Summary 

Introduction 
Today, firms that want to survive in the international market need to pay more 

attention to the risk criteria in all fields. Developing and changing logistics applications 
at both World and Turkey has becoming diverse day by day and therefore contain a lot 
of risk factors. 

Unlike traditional supply chain applications, cold chain logistics, is at risk because 
of the operational processes of the products are elaborated and the products within the 
cold chain from production to end consumer is perishable (Wei, 2011: 12). From this 
point of view, the one of the important issues is sustainability. One way of achieving 
sustainability is to reduce the level of impact of risk factors to the minimum, or to work 
on zero risk components. Because the logistic risk factors at cold chain and cold chain 
transportation are components that directly affect the firm at points of  competition, 
efficiency, cost, customer satisfaction, effectiveness etc. One of the best ways to create 
these components at firms is through logistic risk factors. 

The identification of the risk factors in cold chain logistics and the harmonization 
of logistics risk factors with the ideal logistics risk management tool can be considered 
as applications that bring success to the firms. 

Accordingly , the aim of this study is to identify the logistic risk factors in firms, 
which are carrying out cold chain transportation in Samsun province and to rank the 
tools used in logistic risk management.  

To the best our knowledge, it is the first study for identifying logistic risk factors 
and for ranking logistic risk management tools in firms that are involved in cold chain 
transportation. Also to the best our knowledge, it is the first study that is utilized the 
AHP-VIKOR integrated approach for supply chain risk management. For this reason, it 
is evaluated that this study will contribute to the literature. 

In the following sections of the study, respectively, the literature research on 
logistic risk, the Analytical Hierarchy Process (AHP) and the Vise Kriterijumska 
Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR) methods, which are the methods of the 
study, and the application of the method to Samsun province are handled. The last 
section draws conclusions and comments on future study directions.  
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 Method 

 In this study, a two-stage integrated multi-criteria decision making (MCDM) 
approach was used to identify logistic risk factors and the most ideal logistic risk 
management tool for firms that carry out cold chain transportation. The weights of 
criteria were determined by AHP and at the second stage the alternatives were ranked 
by using the obtained weights and by utilizing the VIKOR method. 

 Analytic Hierarchy Process (AHP) 

 AHP, developed by Thomas L. Saaty in 1977, is one of the widely used MCDM 
methods to solve complex problems. This method ranks the decision alternatives in 
order to importance within the criteria determined by the decision maker in many 
options (Erdal and Akgün, 2014:93). 

 The computational steps of AHP can be summarized as follows: (Erdal, 
2014:56-62; Yapraklı and Erdal, 2015:488-489). 

 Step 1: State the problem. Structure the problem in a hierarchy of different levels 
constituting goal, criteria, sub-criteria and alternatives.  

 Step 2: Compare each element in the corresponding level and calibrate them on 
the numerical scale. 

 Step 3: Calculate the mean relative weights. 
 Step 4: Calculate the degree of consistency. 

 VIKOR Method 
The VIKOR method was presented in 1998 by Serafim Opricovic and was formed 

by abbreviating the initials of Slavic expressions (Opricovic and Tzeng, 2004: 447). 
This method; helping the decision maker to achieve a final decision by focusing on the 
identification of a compromise solution of a problem with contradictory expressions and 
the ranking of a set of selected alternatives (Opricovic and Tzeng, 2007: 515). 

The computational steps of VIKOR method can be summarized as follows 
(Opricovic and Tzeng, 2007; 515-517; Güzel and Erdal, 2015: 54-55); 

 Step 1: Determine the best (f!∗) and the worst (f!!) values of all criterion ratings. 

 Step 2: Compute the values S! and R!. 

 Step 3: Compute the values Q!. 

 Step 4: Rank the alternatives, sorting by the values  S!, R! and Q! in decreasing 
order. 

 Step 5: Determine a compromise solution, the alternative  A!, which is the best 
ranked by the measure Q!"# . If the following two conditions are satisfied. 

• Acceptable advantage: 𝑄!(!) − 𝑄!(!) ≥   1/(𝑗 − 1), where A!, is the alternative 
with second position according to the ranking list by Q!; 

• Acceptable stability in decision making: The alternative A!, must also be the best 
ranked by  𝑆! or/and 𝑅!. This compromise solution is stable within a decision making 
process, which could be: “voting by majority rule” (when v>0,5 is needed), or “by 
consensus” (v=5), or “with veto” (v<5). 
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 Results 

 Weighting The Criteria 
 In this section of the AHP method, a questionnaire for the comparison of 25 

experts was conducted to evaluate the criteria. Consistency analysis of the model was 
performed and the CR value was computed as 0.096. If CR is less than 0.10, the matrix 
comparison is an indication that the result is consistent. 

 As a result of the AHP calculations, the most important logistic risk factors was 
determined as “Packaging Risks” in cold chain transportation firms. “Transportation 
Risks”, “Organizational Risks” and “Purchasing Risks” were determined as other risk 
factors in the firms, respectively. “Inventory Risks” was the least important logistic risk 
factor. 

 Ranking The Alternatives 
 In this section, the VIKOR method was utilized for sorting the alternatives. By 

using the weights of the criteria obtained by AHP, VIKOR method was utilized to select 
the best tool for logistic risk management. Assessment of each alternative in the 
framework of previously determined decision criteria was made with the VIKOR 
questionnaire. According to the method, the 𝑓!∗, 𝑓!!, 𝑆!, 𝑅!, and the 𝑄! values were 
calculated, respectively.   

 As a result of the calculations, the most important logistic risk management tool 
was  “Statistical Process Control (A5)”. The logistics risk management tool with the 
least precaution was designated as “Process Capacity Analysis (A2)”. 

 Conclusion 
In this study, logistic risk factors were prioritized for the firms that carry out cold 

chain transportation in Samsun province and the tools used in logistic risk management 
were ranked. 

In this context, a two-stage approach was applied. At the first stage, related risk 
criteria were weighted by AHP method by using expert opinions, academicians, 
logistics service providers and literature review to determine logistic risk factors in 
Samsun province. As a result of calculations, “Packaging Risks (K5)” became the most 
important main criterion. 

At the second stage, logistic risk management tools were ranked. “Statistical 
Process Control (A5)” was determined  the most ideal logistic risk management tool, 
and the least ideal was “Process Capacity Analysis (A2)”. 

This work was discussed with 25 experts who are considered to be parties to this 
subject, but this number couldn’t been increased due to time constraints. Future works  
can be extended with different experts from different sectors and fields of expertise to 
examine the impact of decision-makers on the decision. 

Similarly, the proposed integrated approach for the cold chain logistics problem 
can be applied to different problem fields. In addition, this study can be extended in 
future works with other MCDM methods, and/or parametric or nonparametric methods 
or fuzzy logic and the results can be compared. 
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Özet 
Hizmet sektörü içerisinde yer alan hastanelerde faaliyet gösteren işgörenlerin iş 

yaşam kalitesi düzeyleri, başarı ve verimliliğinin artırılması açısından önemli bir konu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma hastanelerde istihdam edilen işgörenlerin iş 
yaşam kalitesini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Aydın ve diğ. 
(2011) tarafından geliştirilen ve altı boyuttaki 27 ifadeden oluşan “Sağlık Personeli 
Çalışma Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara ilinde 
faaliyet gösteren bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oluşturmaktadır. Araştırma 
sonucunda; yaş, cinsiyet, aylık gelir, eğitim, çalışma süresi değişkenleri ile iş yaşam 
kalitesi ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmalar tespit edilmiştir. 
İşgörenlerin yaşının, iş yaşam kalitesi puanlarını pozitif yönde; cinsiyetinin çalışma 
yaşamı kalitesi puanlarını negatif yönde belirlediği tespit edilmiştir. Buna ilaveten aylık 
gelir, eğitim durumu ve son olarak kurumda çalışma sürelerinin çalışma yaşamı kalitesi 
puanlarını pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde belirlediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hastaneler, sağlık çalışanları, iş yaşam kalitesi, sağlık kurumları 
yönetimi 

Abstract 
Quality of work life of professionals working in the hospitals within the service 

sector has been an important issue in terms of increasing the success and productivity 

DOI: 10.20491/isarder.2018.475
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of business and quality of the organizations. This study was conducted to determine the 
quality of work life of healthcare professionals employed in hospitals. In the study, 
"Healthcare Professionals’ Quality of Work Life Scale" consisting of 27 dimensions in 
six dimensions and developed by Aydin et al. (2011) was used. The population of the 
study constitutes a Training and Research Hospital operating in Ankara. As a result of 
the research;  statistically significant differences were found between variables of age, 
gender, monthly income, educational status and working time and quality of work life 
scores. It was determined that the age of the employees affects the quality of work life 
scores positively, whereas gender affects the quality of work life in the negative 
direction. Furthermore,  monthly income, education status, and lastly, work time in the 
organization positively and significantly determine the quality of work life scores. 

Keywords: Hospitals, healthcare professional, quality of work life, healthcare 
management 

I. Giriş 
Sağlık sektörü, tıbbi hizmetin yanı sıra bu hizmetleri tamamlayıcı nitelikteki 

destek hizmetlerinin de sunulduğu ve birbirinden farklılık gösteren meslek gruplarını 
bünyesinde barındıran bir yapıya sahiptir ve emek yoğun özelliğe sahip olması 
nedeniyle de büyük bir istihdam hacmine sahip olduğu ifade edilebilir. Bu nedenle, 
ekonominin en önde gelen sektörlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır (Urhan ve 
Etiler, 2011).  

Yapısal ve işlevsel olarak karmaşık örgütlerden olan sağlık kurumlarında faaliyet 
gösteren işgörenlerin mesleki, sosyal ve ekonomik beklentileri diğer sektör çalışanlarına 
göre daha yüksektir (Korkmaz ve diğerleri, 2015). Mesai saatleri dışında çalışmak 
durumunda kalan, bir doğum vakasından yaşamsal tehdidi bulunan insanlara kadar 
geniş bir yelpazedeki hasta portföyüne hizmet veren sağlık işgörenleri hasta ve 
yakınlarının büyük beklentileri ile karşılaşmaktadır. Bu gibi durumlar yoğun stres 
altında çalışan sağlık işgörenlerini ruhsal olarak etkileyebilmekte ve yaşam kalitelerine 
olumsuz yansıyabilmektedir (Yıldırım ve Hacıhasanoğlu, 2011). İşgörenlerin günün 
önemli bir zaman diliminde faaliyet gösterdikleri işyerlerindeki sahip oldukları iş yaşam 
kalitesi, onların gerek işyerinden ve mesleğinden beklentilerinin karşılanmasında ve 
gerekse beklenen tatminin sağlanarak yaşamdan haz alınmasında belirleyici faktör 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Türkay, 2015). Bu açıdan bakıldığında sağlık 
işgörenlerinin iş yaşam kalitesinin artırılması işletme verimliliği açısından önem arz 
etmektedir. Türkiye’de sağlık sektöründe işgörenlerin iş yaşam kalitesini ortaya koyan 
sınırlı çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın temel amacı sağlık sektöründe 
istihdam edilen işgörenlerin iş yaşam kalitesini farklı değişkenler açısından 
belirlenmesidir.  

İş yaşam kalitesi ilk olarak 1960’larda İskandinavya ülkeleri ve ABD’de 
tartışılmaya başlamış ve kavram giderek önem kazanmıştır. Günümüze kadar iş sağlığı, 
işçi katılımı ve iş güvenliğini de içerecek şekilde iş hayatının çeşitli boyutlarını 
iyileştirmek için programlar geliştirilmiştir (Connell ve Hannif, 2009). Bu açıdan iş 
yaşam kalitesi kavramı iş güvenliği, ödül sistemleri, eğitim ve kariyer gelişim fırsatları 
ve kararlara katılım gibi konuları içeren dinamik çok boyutlu bir yapıya sahiptir 
(Considine ve Callus, 2002) ve işgörenlerin iş hayatından memnuniyetini, iş dışı yaşam 
alanlarındaki memnuniyetini ve genel yaşamdan memnuniyetinin ifade etmektedir 
(Sirgy ve diğ., 2001). Ganguly (2010) iş yaşam kalitesini, işgörenler ile çalışma çevresi 
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arasındaki ilişkinin kalitesi olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda, işgörenlere yeterli ve 
adil tazminat sağlanması, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması ve 
işgörenlerin benzersiz becerilerini ve yeteneklerini geliştirme ve kullanma fırsatı 
sağlama gibi faktörleri kapsayan bir kavram olarak kullanılmaktadır (Chisholm, 1983). 

Etkili bir iş yaşam kalitesi programının temel amacı çalışma koşullarının (işgören 
bakış açısından) ve örgütsel etkinliğin (işveren bakış açısından) geliştirilmesidir (Lau ve 
May 1998). İş yaşam kalitesi, sadece yönetimin ve işgörenlerin değil aynı zamanda 
toplumun da paylaştığı sorumluluk olarak ortaya çıkmaktadır. İş yaşamının kalitesini 
artırmak için işgörenlerin önemli ihtiyaçlarını belirlemek ve çalışma ortamlarındaki 
deneyimlerini kullanarak önemli ihtiyaçlarını karşılamak gerekmektedir. Yönetim 
gereksinimlere bağlı olarak, işgörenleri geliştirmek için kısa vadeli bir planla ilgili 
ihtiyaçlarını seçebilmektedir (Pugalendhi ve diğ., 2010). 

Sirgy ve diğerleri (2001) literatürde iş yaşam kalitesi ile ilgili ihtiyaçların 
giderilmesi (need satisfaction) ve yayılma etkisi (spillover) olmak üzere iki teorik 
yaklaşım önermektedir. İhtiyaçların giderilmesi yaklaşımı Maslow (1943), McClelland 
(1961), Herzberg (1966) ve Alderfer (1972) tarafından geliştirilen teorilere 
dayanmaktadır. İhtiyaçların giderilmesi yaklaşımında; iş yaşam kalitesi, insanların 
işyerinde tatminini sağlayan ihtiyaçların bir dizi varsayımdır. Buna göre işgörenlerin 
yapmakta oldukları iş, onların ihtiyaçlarını karşıladığında işlerinden tatmin 
sağlamaktadırlar. İkinci yaklaşım olan yayılma etkisi ise, yaşamın bir alanındaki 
memnuniyetin yaşamın diğer alandaki memnuniyeti etkileyebileceği varsayımına 
dayanmaktadır. Bu yaklaşım, iş tatmininin aile, boş zaman, sosyal, sağlık, finansal 
konular gibi yaşam faktörlerini etkileyebileceği anlamına gelmektedir (Chan ve Wyatt, 
2007) 

İş yaşam kalitesi, farklı araştırmacılar tarafından çeşitli boyutlarda ele alınmıştır. 
İlgili literatür incelendiğinde, iş yaşam kalitesi kavramının iş motivasyonu, öğrenme 
fırsatları, iş bulma olanakları, iş tatmini, iş ortamı, iş sağlığı ve güvenliği, karar alma 
sürecine katılım, kişisel/takım düzeyinde hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ödül sistemleri 
olarak sınıflandırıldığı görülmektedir (Ukko ve diğ., 2008). Sirgy ve diğerleri (2001) ise 
iş yaşam kalitesi boyutlarını sağlık ve güvenlik ihtiyaçları, ekonomik ve aile ihtiyaçları, 
sosyal ihtiyaçlar, saygınlık ihtiyacı, gerçekleştirme ihtiyaçları, bilgi ihtiyaçları ve estetik 
ihtiyaçları olarak kavramsallaştırmıştır. Diğer yandan Walton (1973), iş yaşam kalitesini 
analiz etmek için yeterli ve adil tazminat, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları, insan 
kapasitelerini kullanma ve geliştirme fırsatları, sürekli büyüme ve güvenlik için 
gelecekte fırsat, iş organizasyonunda anayasallaşma, iş ve toplam yaşam süresi ve 
nihayetinde iş hayatının toplumsal uyum olarak ortaya koymuştur. Lau ve May (1998) 
iş yaşam kalitesini gelişme fırsatları, iş güvenliği, ödüllendirme sağlayarak işgören 
tatminini destekleyen uygun işyeri ortam ve koşulları olarak sınıflandırmıştır.  Aydın ve 
diğ. (2011) ise sağlık işgörenlerinin iş yaşam kalitesi düzeyini değerlendirmek amacıyla 
geliştirdikleri ölçekte iş yaşam kalitesini; iş kazası, meslek hastalıkları riski ve iş 
yerindeki fiziksel çalışma koşulları, iş yerinde ayrımcılık, sürekli gelişme ve iyileşme 
fırsatları, organizasyona sosyal entegrasyon, iş stresi ve zaman baskısı ve 
organizasyondaki yasalar olarak sınıflandırmıştır. Bu çalışmada Aydın ve diğ. (2011) 
tarafından yapılan sınıflandırılmaya sadık kalınmıştır. Buna göre işgörenlerin iş yaşam 
kalitesini etkileyen altı boyut aşağıda açıklanmaktadır:  
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İş kazası, meslek hastalıkları riski ve iş yerindeki fiziksel çalışma koşulları: Bu 
boyut makul iş saatleri ve fiziki çalışma koşullarının yaşamı tehlikeye arz edecek 
nitelikte olup olmadığı ve koruyucu sağlık hizmetlerinin verilip verilmediğini ortaya 
koymaktadır. Bu bağlamda, yasalar, sendikal faaliyetler ve işverenlerin bu konuya önem 
vermeleri ile işyerindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi sağlanmaktadır (Dikmetaş, 
2006). Saygılı ve diğ. (2016) iş kazası, meslek hastalıkları riski ve iş yerindeki fiziksel 
çalışma koşulları boyutuna ilişkin değerlendirmeleri incelendiğinde; işgörenlerin 
meslekte çalışma süresi ve kurumda çalışma süresi ile bu boyut arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

İş yerinde ayrımcılık boyutu: Hızla genişleyen sağlık sektörü katı mesleki sınıflara 
ayrılmış durumdadır; en üst düzey mesleki, idari ve araştırma faaliyetleri neredeyse 
tamamen erkekler tarafından yapılırken, kadınlar en düşük orta ve orta yarı profesyonel 
pozisyonlarda faaliyet göstermektedirler (Agassi, 1975). Kadın işgücünde yaşanan 
sınırlılık, uzun çalışma saatleri, eşit işe eşit ücretin sağlanamaması, hijyenik iş ortamının 
sağlanamaması, karar verme süreçlerine düşük katılım ve son olarak da kadınların 
kendilerine biçilen toplumsal rollerinden kaynaklı olarak zamanlarının sınırlı olması 
cinsiyet ayrımcılığının en önemli nedenleri olarak ön plana çıkmaktadır (Ulu ve 
Kutanis, 2016). Literatürde cinsiyet değişkeni ile iş yaşam kalitesi arasındaki ilişkiye 
dair farklı araştırma sonuçları bulunmaktadır. Bazı araştırmalar (Saygılı ve diğ., 2016; 
Çelmeçe, Işıklar 2015; Pugalendhi ve diğ., 2010; Avcı ve Pala, 2004) cinsiyetin 
işgörenlerin iş yaşam kalitesi düzeyleri açısından bir farklılık göstermediğini ortaya 
koymuştur. Diğer yandan, Daskalova (2009), iş yaşam kalitesinde cinsiyet farklılıklarını 
incelemiş ve elde ettiği araştırma bulguları erkeklerin işyerinde daha ayrıcalığa sahipken 
kadınların işletmeye daha fazla bağlı olduklarını göstermiştir. Saygılı ve diğ. (2016) ise 
mesleğe göre ayrımcılık boyutunu incelemiş; bireyler arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı bir farklılık olduğunu ve bu farklılığın diğer sağlık işgörenlerinden (anestezi, 
laboratuvar ve röntgen teknisyenleri) kaynaklandığını bulmuşlardır. 

Sürekli gelişme ve iyileşme fırsatları: Kavram öncelikle kariyer fırsatları üzerine 
odaklanmaktadır. İşgörenin iş yaşamında terfi edebilme fırsatları, istihdam ve gelir 
güvenliğinin ne düzeyde olduğu, iş yaşamında gelecekte elde ettiği bilgileri ne derece 
kullanabileceği, yeteneklerinin kullanılması gibi konuları ifade etmektedir (Dikmetaş, 
2006). Türk ve diğ. (2012), sürekli gelişim ve iyileştirme fırsatları ile işgörenlerin 
toplam hizmet süresi arasında pozitif ilişki olduğunu ifade etmektedir. Saygılı ve diğ. 
(2016) yaptıkları çalışamada bireylerin mesleği ve eğitim durumu ile sürekli gelişme ve 
iyileştirme fırsatları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğunu ve bu 
farklılığın da meslek değişkeninde hekimlerden, eğitim durumu değişkeninde ise 
lisansüstü mezunlarından kaynaklandığını ortaya koymuştur. 

Organizasyona sosyal entegrasyon: İşgörenin kişisel kimlik ve kendine saygı 
kazanıp kazanamayacağı, sosyal ve siyasal eşitlik, destekleyici ekip çalışması ve kişiler 
arası açıklık gibi işgörene özgü nitelikleri ortaya koymaktadır (Dikmetaş, 2006). 
İşgörenlerin iş yaşam kalitesini ortaya koymak üzere gerçekleştirilen araştırmalar, 
organizasyona sosyal entegrasyon boyutunun demografik değişkenler açısından farklı 
sonuçlar ortaya koyduğunu göstermektedir. (Dikmetaş, 2006) mesleki kıdem süresi 
daha kısa olan işgörenler ile mesleki kıdem süresi daha uzun olan işgörenlerin 
organizasyona sosyal entegrasyon boyutunda farklılık olmadığını ortaya koymuştur. 
Saygılı ve diğ. (2016) tarafından gerçekleştirilen araştırmada; medeni durum, meslek ve 
kurumda çalışma süresi değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık 
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gösterdiği bulunmuş ve bekar olan bireylerin evli olan bireylere göre organizasyona 
sosyal entegrasyon boyutundan daha yüksek puan aldığı görülmüştür. 

İş stresi ve zaman baskısı: İş stresinin temelleri farklı nedenlere dayanmakta ve 
bireyleri farklı şekilde etkilemektedir. Stresli işgörenlerin sağlıksız, motivasyonu ve 
üretkenliği düşük ve iş güvenliğinin daha az olma olasılığı yüksektir. Mevcut bulgular, 
iş stresinin işgörenler arasında memnuniyetsizliğin yanı sıra  yabancılaşma, düşük 
verimliliğin düşmesi, mesainin aksatılması gibi problemlere de sebebiyet verdiğini 
göstermektedir (Karabay, 2014). Saygılı ve diğ. (2016) iş stresi ve zaman baskısı ile 
cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık olmadığını; diğer tüm değişkenlerde istatistiksel 
açıdan anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşmıştır. Araştırma sonuçları medeni 
durum açısından; evli olan bireylerin bekar olan bireylere göre iş stresi ve zaman baskısı 
boyutunda daha yüksek puan aldığını ortaya koymaktadır. Farklılıkların yaş 
değişkeninde 30-39 yaş arası işgörenden, meslek değişkeninde ise hekimlerden 
kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim durumu açısından değerlendirildiğinde ise 
söz konusu farklılığın lisansüstü eğitim almış işgörenlerden kaynaklandığı ifade 
edilmektedir.  

Organizasyondaki yasalar: Organizasyondaki iş yaşam kalitesini belirleyen 
önemli faktörlerden birisi de hiç şüphesiz yasal düzenlemelerdir. Bu yasal çerçeve, 
işgörenin sahip olduğu kişisel hakların neler olduğu, bu hakların nasıl korunacağı, 
örgütün kişisel dokunulmazlığa duyduğu saygı, özel yaşamın gizliliği, bireyler arası 
farklılıkları hoş görüp konuşma özgürlüğüne izin verilmesi ve işle ilgili tüm konularda 
hukuki eşitlik sağlaması konularını ifade etmektedir (Dikmetaş, 2006). Dikmetaş (2006) 
hastane işgörenlerinin iş yaşam kalitesini ortaya koymak üzere gerçekleştirdiği 
çalışmada; 30 yaş altındaki işgörenler ile 30 yaş üstündeki işgörenlerin 
organizasyondaki yasalar boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğunu ve 
30 yaş ve altındaki işgörenlerin organizasyondaki yasalar boyutuna daha fazla 
katıldığını ortaya koymuştur. Türk ve diğ. (2012) ise hekimlerin çalışma yaşam kalitesi 
ile ilgili çalışmalarında katılımcıların medeni durumlarına göre ölçek alt boyutları 
karşılaştırıldığında bekâr hekimlerin organizasyondaki yasalar boyutunu daha olumlu 
algıladıkları sonucuna ulaşmıştır. Diğer yandan, toplam hizmet süresi ile 
organizasyondaki yasalar arasında negatif ilişki tespit edilmiştir. Saygılı ve diğ. (2016) 
organizasyondaki yasalar boyutu ile işgörenlerin mesleği ve meslekte çalışma süresi 
değişkenlerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya koymuş ve bu 
farklılığın meslek değişkeninde hekimlerden ve meslekte çalışma süresi değişkeninde 
11-20 yıl ve 21 yıl ve üzerinde işgörenlerden kaynaklandığını belirtmiştir. 

II. Yöntem 
Bu araştırmanın amacı Ankara ilinde bir eğitim-araştırma hastanesindeki (yaklaşık 

1.000 yatak kapasitesine ve 3.500 işgörene sahip) idari birimlerde görev yapan 
işgörenlerin iş yaşam kalitelerinin belirlenmesidir. Bu doğrultuda araştırmanın evrenini 
Ankara ilindeki bir eğitim-araştırma hastanesinde idari birimlerde görev yapan 
işgörenler oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında örneklem seçilmemiş ve idari 
birimlerde görev yapan tüm işgörenlere ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda 
hastanede faaliyet gösteren 426 işgörenden (evrenin %34’ü) analiz edilebilir veri elde 
edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde sosyo-demografik değişkenlere ilişkin 
analizlerde SPSS 23.0, Yapısal Eşitlik Modellemesiyle (YEM) yapılan analizler için 
AMOS paket programları kullanılmıştır. Yaş, cinsiyet, aylık gelir, eğitim durumu, 
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kurumda çalışma süresi ve iş yaşam kalitesi YEM kullanılarak maksimum olabilirlik 
yöntemi	  (method of maximum likelihood) ile incelenmiştir. 

Yapısal eşitlik modellemesi kavramı, çalışılan bir süreç bir seri yapısal eşitlik 
içermekle birlikte, elde edilen bu yapısal eşitlikler, hipotezlerin daha kolay 
anlaşılabilmesi adına görsel olarak çizimle gösterilebilmektedir. Model test edilerek 
elde edilen uyum indeksleri model ile elde edilen veri arasında bir uyumu işaret 
ediyorsa, yapısal olarak oluşturulan hipotezler kabul edilmekte; aksi bir sonuçta ise 
uyum indeksleri böyle bir uyumun var olmadığını ortaya koyuyorsa kurulan hipotezler 
reddedilmektedir (Meydan ve Şeşen, 2015, s.5). 

Araştırmanın Hipotezi 

Araştırmanın yukarıda açıklanan amaçları doğrultusunda şu hipotez test 
edilmiştir: 

H1: İşgörenlerin sosyo-demografik özellikleri iş yaşam kalitelerini 
belirlemektedir. 

III. Bulgular 
Araştırmada, işgörenlerin demografik özelliklerine (cinsiyet, yaş, aylık gelir 

durumu, eğitim durumu, çalışma süresi) ilişin yüzde ve frekans hesaplamaları verilerek, 
işgörenlerin iş yaşam kalitesini ortaya koyan boyutlar ile demografik özellikleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup olmadığı AMOS programında Yapısal 
Eşitlik Modellemesi (YEM) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında 
ilk olarak Tablo 1’de araştırmaya katılanların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin 
bulgulara yer verilmiştir.  

Tablo 1. Sosyo-Demografik Bulgular 

Değişkenler n % 
Yaş 
26 yaş ve altı 111 26,1 
27-34 yaş 170 39,9 
35 yaş ve üzeri 145 34 
Toplam 426 100 
Cinsiyet 
Kadın 237 55,6 
Erkek 189 44,4 
Toplam 426 100 
Medeni Durum 
Evli 311 73 
Bekar 115 27 
Toplam 426 100 
Aylık Gelir 
2500 TL ve altı 144 33,8 
2501-3500 TL 172 40,4 
3501 TL ve üzeri 110 25,8 
Toplam 426 100 
Eğitim Durumu 
Lise ve Önlisans 170 39,9 
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Buna göre araştırmaya katılan işgörenlerin yaş dağılımı itibariyle %26,1’inin 26 
yaş ve altında, %39,9’unun 27-34 yaş aralığında, %26,5’inin 27-34 yaş aralığında, 
%34’ünün 35 yaş ve üzerinde oldukları tespit edilmiştir.  İlaveten araştırmaya 
katılanların %55,6’inin kadın, %44,4’inin erkek; %73’ünün evli, %27’sinin bekar 
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan işgörenlerin aylık gelir durumları 
incelendiğinde ise %33,8’inin 2500 TL ve altı, %40,4’sinin 2501-3500 TL arası, 
%25,8’inin ise 3500 TL’nin üzerinde bir aylık gelire sahip oldukları görülmektedir. 
İşgörenlerin eğitim durumları itibariyle ise %39,9’unun lise ve önlisans, %60,1’inin 
lisans ve üzeri eğitime sahip olduğu görülmektedir. Bulundukları kurumda çalışma 
sürelerine bakıldığında ise %44,6’sının 5 yıl ve altında iş tecrübesine sahip iken, 
%27,9’inin 6-10 yıl arasında iş tecrübesine sahip olduğu, %27,5’inin ise 11 yıl ve 
üzerinde iş tecrübesine sahip oldukları tespit edilmiştir.  

Buna ek olarak yaş, cinsiyet, aylık gelir, eğitim durumu, kurumda çalışma süresi 
ve iş yaşam kalitesi Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) kullanılarak maksimum olabilirlik 
yöntemi ile incelenmiştir. Tablo 2'de görüldüğü üzere yapısal eşitlik modeli yaş, 
cinsiyet, aylık gelir, eğitim durumu, kurumda çalışma süresi ve iş yaşam kalitesi 
puanlarını kapsamaktadır. 

Tablo 2: Yapısal Eşitlik Modellemesi 

Hypothesized path   Estimate S.E. C.R. P 
İş yaşam Kalitesi ß Yaş .615 .311 1.980 .048 
İş yaşam Kalitesi ß Cinsiyet -1.526 .479 -3.187 .001 
İş yaşam Kalitesi ß Aylık Gelir 1.505 .305 4.941 *** 
İş yaşam Kalitesi ß Eğitim Durumu 1.889 .483 3.913 *** 
İş yaşam Kalitesi ß Çalışma Süresi .758 .287 2.640 .008 

Yaş ve iş yaşam kalitesi puanlarının (t=1.980, p<.05); cinsiyet ve iş yaşam kalitesi 
puanlarının (t=-3.187 p<.01); aylık gelir ve iş yaşam kalitesi puanlarının (t=4.941, 
p=000); eğitim durumu ve iş yaşam kalitesi puanlarının (t=3.913, p=000); çalışma 
süresi ve iş yaşam kalitesi puanlarının (t=2.640, p<.01) istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu belirlenmiştir.  

Çalışmada katılımcıların yaşı, aylık gelir, eğitim durumu ve çalışma süresine göre 
iş yaşam kalitesi puanları farklılık göstermektedir. Katılımcıların yaşı, aylık geliri, 
eğitim durumu ve çalışma süresi arttıkça iş yaşam kalitesi puanları da artmaktadır. 
Ayrıca katılımcıların cinsiyetleri iş yaşam kalitesi puanlarını etkilemektedir. Erkek 
katılımcıların iş yaşam puanları kadın katılımcılara göre negatiftir. Diğer bir ifade ile 
katılımcıların yaşındaki bir birimlik artışın iş yaşam kalitesi puanlarında 0.6; 
katılımcıların aylık gelirindeki bir birimlik artışın iş yaşam kalitesi puanlarında 1.5; 

Lisans ve Üstü 256 60,1 
Toplam 426 100 
Kurumda Çalışma Süresi 
5 yıl ve altı 190 44,6 
6-10 yıl 119 27,9 
11 yıl ve üzeri 117 27,5 
Toplam 426 100 
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katılımcıların eğitim durumundaki bir birimlik yükselişin iş yaşam kalitesi puanlarında 
1.9; katılımcıların kurumdaki çalışma süresindeki bir birimlik artışın iş yaşam kalitesi 
puanlarında 0.8 birimlik artışa sebep olduğu bulunmuştur. Ayrıca erkek olmanın iş 
yaşam kalitesi puanlarında 1.5 birimlik düşüşe sebep olduğu bulunmuştur. 

Tablo 3’de uyum indekslerine ilişkin mükemmel ve kabul edilebilir uyum 
ölçütlerine ilişkin değerler sunulmuştur.  

Tablo 3: Uyum indekslerine ilişkin mükemmel ve kabul edilebilir uyum ölçütleri 

Uyum 
indeksleri 

Değerler Referans Değerler 
Kabul edilebilir uyum 

ölçütleri 
Mükemmel uyum ölçütleri 

X2/Sd 1.228 <5 <2 
CFI 0.994 >0.90 >0.95 
GFI 0.994 >0.90 >0.95 
RMSEA 0.023 <0.10 <0.08 
SRMR 0.032 <0.08 <0.05 

Literatürde yaygın olarak modelin yeterliliğini ortaya koymak için kullanılan iyi 
uyum indekslerinden X2/Sd, CFI, GFI, RMSEA, SRMR değerleri bu çalışma için ölçüt 
kabul edilmiştir (Hu ve Bentler 1999, Boomsma, 2000; McDonald ve Ho 2002, Hayduk 
ve diğ., 2007, Hooper ve diğ., 2008). Literatürde iyi uyum değerleri ve normal değerler 
olarak tanımlanan değerler yukarıdaki tabloda gösterilmektedir (Crowley ve Fan, 1997; 
Munro, 2005; Ayyıldız ve Cengiz, 2006; Schreiber ve diğ., 2006; Şimşek, 2007; Hooper 
ve diğ., 2008; Yılmaz, 2009;    Çokluk ve diğ., 2012; İlhan ve Çetin, 2014; Seçer, 2015; 
Seçer, 2017). 

Bu çalışmada elde edilen YEM sonuçlarına göre model uyum indekslerinin iyi 
düzeyde olduğu ve modelin reddedilmeyeceği söylenebilir (X2/Sd=1.228; RMSEA = 
.023; SRMR = .032; GFI = .994; CFI = .994).  

Bu sonuç işgörenlerin yaşının (βYaş→ÇalışmaYaşamıKalitesi=.10), aylık gelirinin 
(βAylıkGelir→ ÇalışmaYaşamıKalitesi=.23), eğitim durumunun (βEğitimDurumu→ ÇalışmaYaşamıKalitesi=.19) 
ve son olarak kurumda çalışma sürelerinin iş yaşam kalitesi puanlarını pozitif yönde ve 
anlamlı (βKurumdaÇalışmaSüresi→ ÇalışmaYaşamıKalitesi=.13) bir şekilde belirlediği sonucuna 
ulaşılmıştır. Bununla birlikte diğer değişkenlerin aksine işgörenlerin cinsiyetinin iş 
yaşam kalitesi puanlarını negatif yönde (βCinsiyet→ ÇalışmaYaşamıKalitesi=-.15) ve anlamlı bir 
şekilde belirlediği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla araştırmanın hipotezi olan  

“H1: İşgörenlerin sosyo-demografik özellikleri iş yaşam kalitelerini 
belirlemektedir” hipotezi kabul edilmiştir. 

Elde edilen bu sonuçlardan sonra ortaya çıkan model Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2: Araştırmaya ilişkin bulgular 

IV. Sonuç ve Tartışma 
Sağlık sektöründe istihdam edilen işgörenler iş hayatında farklı sorunlarla karşı 

karşıya kalmakta ve bu durum iş yaşam kalitelerine olumsuz yansımaktadır. Hastane 
organizasyonlarının başarılı ve verimli olabilmeleri için işgörenlerin istek, ihtiyaç ve 
beklentilerini göz önünde bulundurarak, iş yaşam kalitesini arttırıcı bazı önlemleri 
alması gerekmektedir. Bu bağlamda araştırma bir sağlık organizasyonunda idari 
pozisyonlarda faaliyet gösteren işgörenlerin iş yaşam kalitesini belirlemek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işgörenlerin iş yaşam kalitesi düzeylerinin ile farklı 
değişkenler (cinsiyet, yaş, medeni durum, aylık gelir durumu, eğitim durumu, çalışma 
süresi) belirlenip belirlenmediği, belirleniyorsa da ne yönde (pozitif ya da negatif yönlü) 
belirlediğinin tespit edilmesidir. 

İş kazaları ve meslek hastalıklarını da kapsayacak şekilde koruma faaliyetlerinin 
her yaşam alanında gerçekleştirilmesi ve bunu her zaman öncelikli hale getirmek 
sağlıklı güvenli insan yaşam kalitesi adına önem arz etmektedir (Çolak, Çetin 2017). 
Avcı ve Pala (2004) yaptıkları araştırmada cinsiyet ile yaşam kalitesi ortalamaları 
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Bununla birlikte bir 
işyerindeki ayrımcılığın varlığı, işgörenler açısından fiziksel ve ruhsal sorunlar ortaya 
çıkmasına ve dolayısıyla düşük performans, düşük moral, devamsızlık ve iş 
tatminsizliğine sebebiyet vermektedir (Ulu ve Kutanis, 2016). Bazı araştırmalar (Saygılı 
ve aradaşları 2016; Çelmeçe, Işıklar 2015; Pugalendhi vd., 2010) cinsiyetin işgörenlerin 
iş yaşam kalitesi düzeyleri açısından bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. İş 
yaşam kalitesi algılamasında cinsiyet değişkenine ilişkin farklılık olmamasına rağmen, 
Türkiye'de yasal olarak olmasa da kadınların kariyer olarak yükselmelerinin önünde 
kalıplaşmış önyargılar bulunmaktadır (Ulu ve Kutanis, 2016).  

Ekonomik açıdan kendisini özgür ve rahat hissetmeyen işgörenlerin motivasyonun 
olumsuz yönde etkileneceği ifade edilebilir. Ücret, döner sermaye, sosyal haklar 
konusunda yapılacak olan iyileştirmelerin sağlık organizasyonlarında faaliyet gösteren 
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işgörenlerin motivasyonlarını olumlu yönde etkileyeceği ve daha verimli çalışmalarına 
katkı sağlayacakları ifade edilmektedir (Kılıç ve Keklik, 2012).  Ekonomik özgürlüğe 
ek olarak iş yaşamındaki stresin, işgörenlerin hem sağlık durumu hem de performans 
açısından olumsuz yönde bir etkisi olduğu düşünülmektedir. Stresin gerek hizmet 
sektöründe gerekse diğer sektörlerde faaliyet gösteren örgütlerde bireysel anlamda 
olduğu gibi organizasyonel olarak da işletmeler açısından farklı olumsuz sonuçları 
olabilmektedir. İş stresi, bu anlamda işgörenin işyerine olan çeşitli davranışlar 
geliştirmesinde de etkili olmaktadır (Karabay, 2014).  Öztürk (2010) tarafından 
hemşireler üzerine yapılan ve hemşirelerin iş yaşam kalitesi algılarına ilişkin bir 
araştırmada, hemşirelerin yeterince sağlıklı yaşam biçimi davranışları sergilemedikleri, 
iş doyumu seviyelerinin orta düzeyde olduğu ve buna bağlı olarak da düşük bir iş yaşam 
kalitesi seviyesine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  

Ankara il merkezindeki bir eğitim-araştırma hastanesindeki idari birimlerde 
faaliyet gösteren işgörenler üzerinde gerçekleştirilen ve iş yaşam kalitelerinin 
değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışmada, işgörenlerin yaşının iş yaşam kalitesini 
pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Genç yaştaki işgörenlerin kariyerlerinden 
beklentilerinin yüksek olması bu sonucu doğuran etmenlerden birisi olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bununla birlikte araştırma bulgularına göre cinsiyet iş yaşam kalitesi 
üzerinde negatif yönde bir etkiye sahiptir. Bu sonuçlara ek olarak işgörenlerin aylık 
gelirinin de iş yaşam kalitesine olumlu yönde bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 
İşyerinde ekonomik olarak tatmin edici seviyede ücret almadığını düşünen işgörenlerin 
iş değiştirme niyetinin olacağı ve bu durumun da düşük düzeyde bağlılık gibi sonuçlara 
sebebiyet vereceği yapılan birçok araştırmada en yaygın şekilde elde edilen bulgular 
arasındadır. Araştırma kapsamında elde edilen bir başka sonuç ise işgörenlerin eğitim 
durumlarının iş yaşam kalitelerini olumlu yönde etkilemesidir. Son olarak işgörenlerin 
kurumda çalışma sürelerinin iş yaşam kalitesi düzeylerini pozitif yönde ve anlamlı bir 
şekilde belirlediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum da işgörenlerin çalıştıkları 
kurumdaki görev sürelerinin artmasının o işgörenlerin kurumu tanıma ve beklentilerini 
buna göre şekillendirmelerini sağlayacağı ve dolayısıyla da kurumu iyi tanıyan 
işgörenlerin iş yaşam kalitelerinin artacağı, tam tersi olarak da kurumda çalışma süreleri 
daha kısa olan işgörenlerin kurum kültürüne ve örgüt iklimine henüz yabancı 
olacaklarından karşılaşacakları olumsuz durumlar karşısında iş yaşam kalitelerinin 
düşeceği ifade edilebilir. Hastane organizasyonlarında faaliyet gösteren işgörenlerin iş 
yaşam kalitesi üzerinde etkili olan faktörler göz önünde bulundurarak hastanelerin 
çalışma ortamı yeniden düzenlenmelidir. Bu bağlamda, hastanelerin işgörenlerini 
geliştirici, motivasyonlarını artırıcı politikalar izlemesi organizasyonların da 
verimliliğine pozitif yönde katkı sağlayacaktır. İşgörenlerin mesleki açıdan da 
desteklenmesinin iş yaşam kalitelerini ve dolayısıyla yaşam kalitelerini de artıracağı 
düşünülmektedir.  
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Extensive Summary 

The quality of work life is handled by different researchers in various 
dimensions. When the relevant literature is examined, the concept of quality of work 
life is categorised as job motivation, learning opportunities, employment opportunities, 
job satisfaction, work environment, occupational health and safety, participation in the 
decision making process, achievement of personal / team level goals and reward 
systems. 
In this study aiming to evaluate the work life qualities of the administrative personnel in 
an education-research hospital in the city of Ankara, it was found that 26.1% of the 
healthcare professionals participating in the study were 26 years old or younger, 39.9% 
of them were between 27-34 years of age, 26.5% of them were between 27-34 years of 
age and 34% of them were over 35 years of age.  In addition, 55.6% of the respondents 
were female, 44.4% were male, 73% were married, and 27% were single. When the 
monthly income status of healthcare professionals participating in the survey is 
examined, it is seen that 33,8% of them have a monthly income of 2500 TL or less, 
40,4% of them are between 2501-3500 TL and 25,8% of them are over 3500 TL 
. 39.9% of the employees have high school and associate degree and 60.1% have 
undergraduate and higher degrees. According to their working hours, it is found that 
44.6% have 5 years or less of work experience, 27.9% have 6-10 years of work 
experience, and 27.5% have a work experience of 11 years or more.  
Additionally; age, gender, monthly income, education status, working time and quality 
of work life were examined by using structural equation model (SEM).  The result is 
that the age of employees influences quality of work life in the positive direction. The 
high career expectations of younger workers is emerging as one of the elements causing 
this result. However, according to research findings, gender has a negative influence on 
the quality of work life. In addition to these results, it has been determined that the 
monthly income of the workers is also an effect on the quality of work life 
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positively. One of the most common findings in many surveys is that occupants who 
think that they are not paid at an economically satisfactory level in the workplace will 
have intentions to change jobs, which in turn will result in low level 
commitment. Another outcome of the research is that the educational status of 
occupants has a positive effect on the quality of work life. Finally, it has been reached 
that the working hours of the employees in the organization determined the quality of 
work life quality positively and significantly. This means that the increase in the term of 
office will enable the workers to know the organization better and to shape their 
expectations accordingly; thus, the quality of work life of the workers who know the 
organization well will also increase. On the contrary, the ones whose terms of office are 
short will not be familiar to the organization and its culture and climate; therefore, their 
work life quality will decrease in the event of difficulties they face. It is necessary for 
hospital organizations to take into account the factors that affect the quality of life of 
their employees and take into consideration these factors.  In this context, monitoring 
the motivational enhancing policies of the employees of the hospitals will contribute 
positively to the productivity of the organizations. It is considered that the professional 
support of the employees will increase their quality of work life and therefore their 
quality of life. 
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Özet 

Dijital teknolojilerin ilerlemesi ve bu gelişmelerin mobil uygulamalara 
yansıtılması tüketciler tarafından tarafından benimsenmiş ve hızla yaygınlaşmıştır.  
Pazarlama yönetimleri de tüketicilerin bu satın alama davranışlarına yönelik bu 
eğilimlerini dikkate alarak pazarlama programlarında mobil uygulamalara yer vererek 
bunların ortaya çıkardığı mobil pazarlama olanaklarından yararlanmaya başlamışlardır. 
Ticari havayolu yolcu taşımacılığı sektörü de, tüketicilere yönelik mobil uygulamaların 
en yaygın kullanıldığı sektörlerden bir tanesidir. Bundan dolayı bu çalışmanın amacı, 
havayolları mobil pazarlama uygulamalarının havayolu ile seyahat edenlerin 
demografik özellikleri yönünden nasıl algılandığını ortaya koymaktır. Konuya yönelik 
olarak havayollarından dijital ortamda bilet almış ve aynı zamanda yolcu olarak uçmuş 
tüketiciler üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Yapılan çalışmada Aakay’ın 15 sorulu 
mobil pazarlama ölçeği kullanılmıştır. Ölçek çalışmaya uygun hale getirilmesi için 
faktör ve güvenirlik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan faktör ve güvenirlik analizi 
neticesinde ölçekten 4 soru çıkartılarak 4 faktörde gruplandırılarak ölçek kullanıma 
hazır hale getirilmiş ve daha sonra ölçeğin her bir boyutuna ait değerler ile mobil mesaj 
alma sıklığı, internette harcanan sürelerin ortalama değerleri belirlenmiştir. Akabinde, 
müşterilerin demografik özellikleri açısından mobil pazarlama algısının belirlenmesine 
yönelik “t” testleri ve tek yönlü varyans analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler 
sonucunda medeni durum ve yaş özelliklerine göre müşterilerin mobil pazarlama 
algılarında anlamlı farklılıklar olmadığı belirlenmiştir. Cinsiyete göre ise sadece mobil 
pazarlama boyutunda istatiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir. Eğitim durumuna 
göre yapılan analizde tüm boyutlarda mobil pazarlama algısının anlamlı şekilde farklı 
algılandığı görülmüş, gelir gruplarına göre yapılan analizde sadece mobil pazarlamanın 
satınalma kararlarına etkisi sürecinde anlamlı fark tespit edilmiş, mesaj alma sıklığına 
göre ise, mobil pazarlamanın satın alama kararlarına etkisi, mobil pazarlamaya yönelik 
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tutum ve mobil pazarlama faaliyetlerine genel bakış boyutlarında istatiksel olarak 
anlamlı farklar belirlenmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde bir çok demografik 
özelliğe göre üketiclerin mobil pazarlama algısının değiştiği belirlenmiştir. Bunlara 
ilave olarak yapılan ilişki analizinde, müşterilerin yaptıkları alışveriş miktarı ile yapılan 
harcamalar arasında, müşterilerin gelirleriyle yapılan harcamalar arasında, müşterilerin 
gelirleriyle yaş arasında, internette geçirdiği süre ile yapılan harcamalar arasında 
anlamlı pozitif ve olumlu yönde ilişkiler tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:   Mobil Pazarlama Demografik Özellikler Havayolları  
Abstract 

By devolopped digital technolgy and applied these improvements on the mobile 
applications have been recognized by consumers and quickly have been wide-spreaded. 
Since the marketing management are aware of this consumer purchasing behaviours, 
havin seen this tendency, they put mobile applications to their marketing program in 
order to get benefit of mobile marketing activities.  Commercial air passenger 
transportation is also one of the most common industry of use for mobile technologies. 
Therefore, the purpose of this study is to show how airline mobile marketing 
applications are perceived by customers in terms of their demographic traits. In terms 
of subject a research was condcuted by customers who previously were purchased 
airline ticket and at the same time flew. In the study Aakay’s mobile marketing scale 
which consist of 15 questions was used. The scale was subjected to factor and reliability 
analysis to make it fit for the study. In the result of the factor and reliability analysis, 4 
questions omitted from the list then four dimesioned scale was ready for analysis. Then, 
the average value of the each dimension of scale, the frequency of receiving mobile 
messages and the average time spent on the internet have been determined.  Then, "t" 
tests and one way analysis of variance were conducted to determine the mobile 
marketing perception in terms of the demographic characteristics of the customers. As a 
result of the analysis made, it was determined that there is no significant difference in 
customers' mobile marketing perceptions according to gender status and age groups. In 
the one-way Anova analysis made according to the educational status, it was 
determined that mobile marketing perception was perceived differently in all 
dimensions, according to the income groups; it was seen that there was a significant 
difference only in the effect of mobile marketing on purchasing decisions, according to 
the frequency of receiving messages, there were statistically significant differences in 
the dimensions of the impact of mobile marketing on purchasing decisions, the interest 
in mobile marketing and the overall view of mobile marketing activities. In generally 
summarized, it is found that mobile marketing perception has changed more than one 
demographic traits. Moreover, as per the result of pearson correlation analysis, it is 
determined that there are significant and positive correlations between purchased items 
and customer expenditures, between customers incomes and customers expenditures; 
between customers ages and customers incomes; beween avereage internet usage 
duration and customers expenditures.  

Key Words:  Mobile Marketing Demographic Traits Airlines 
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1. Giriş 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki (BIT) hızlı gelişmeler özellike 1990'ların 
başlarından itibaren konaklama ve turizm endüstrisini büyük ölçüde etkilemiştir 
(Buhalis ve Law, 2008).  BİT'lerin etkilerinin temel olarak sektörde ugulamalarına 
bakıldığında firmaların müşterilerine ulaşmalarını sağlayan önemli kanallar olan web 
siteleri, sosyal medya ve mobil teknolojilerden kaynaklanmakta olduğu görülmektedir 
(Leung, Law, van Hoof ve Buhalis, 2013; Sotiriadis, 2017). Sanal mobil işlemlerin ve 
BIT'lerin birarada kullanımları, akıllı telefonlar, tabletler ve mobil uygulamalar, 
tüketiclerin internete erişmeleri için birincil araçlar olarak yer alarak günlük 
yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir (Wang, Park, ve Fesenmaier, 
2012). Statista'nın (2017) tahminine göre akıllı telefon kullanıcılarının sayısı 2020 yılına 
kadar tüm dünyada 2,8 milyarı aşarak neredeyse dünya toplam nüfusunun üçte birinden 
fazlasını temsil edecektir. Tüketicilerin seyahat sebeplerinden dolayı mobil 
teknolojilerin yaygın şekilde kabul görmesi mobil bilgi hizmetlerinin daha da 
geliştirilmesine yol açmaktadır. Mobil teknolojilerin uygulamaya yönelik sistemi 
geliştirenler lokasyon bazlı pazarlamayı sağlamak için küresel konumlandırma 
sistemlerinin (GPS) fırsatlarından da yararlanmaktadırlar  (Beldona, Lin ve Yoo, 2012; 
Mak, Nickerson ve Sim, 2015; Yoon, Kim ve Connolly, 2017). 

2. Literatür Taraması 

2.1 Mobil Pazarlama 
Mobil pazarlamaya yönelik literaturde bir çok tanım mevcut olup; mobil kavramı 

çalışma alanında bulunulmadığı dışında ve seyahat esnasında görevlerini 
gerçekleştirmeye yönelik çalışmanın başa platformlara aktarılabilmesiyle alakalıdır 
(Yamamoto, 2011). Mobil Pazarlama Birliği (MMA) mobil pazarlamayı; işletmelerin 
müşterileriyle herhangi bir mobil cihaz ya da bağlantıyı kullanarak etkileşimli ve 
amacına uygun bir şekilde iletişim kurmasına ve yakın ilişkiler geliştirmesine olanak 
tanıyan uygulamalar dizisi olarak tanımlamaktadır (Mobile Marketing Association, 
2009). Hareketlilik ve hareketliliğin ortya çıkardığı yer ve erişilmesk istenen gruba 
vaktinde ve doğrudan erişme fırsatı, pazarlama yönetimini yeni bir konspete götürmüş 
ve pazarlama alanında yer almasını sağlamıştır (Karaca ve Gülmez, 2010). Mobil 
pazarlama, ürünlerin ve hizmetlerin bir mobil iletişim kanalı üzerinden pazarlanmasıdır. 
Bir başka tanıma göre;  mobil pazarlama Pazar bölümünde yer alan hedef gurubuna 
direkt veya karşılıklı etkileşimli biçimde erişebilen kişisel, zaman ve mekâna hassas bir 
kanaldır (Gardlund, 2005, s. 11).  Tüm kuruluşun menfaatelerini içerecek biçimde mobil 
iletişim ekipmanları vasıtasıyla malların, hizmetlerin ve fikirlerin promosyonu 
sürecinde yararlanılan kablo gerektirmeden etkili bir pazarlama aracı olarak da ifade 
edilmektedir (Scharl ve Diğ., 2005).  Diğer bir manada ise; mevcut müşterilerle 
vepoatnsiyel müşterilerle iletişim gerçekleştirmek için ürün, hizmet ve ek olarak 
düşüncelerin duyurulması için mobil vasıtaların ve kablosuz yayın araçlarının 
kullanılmasıdır. Mobil cihazlar birey ve dünya arasında aracı bir rol üstlenmenin yanı 
sıra yaşamı destekleyen bir vasıta olarak görülmekte ve kablosuz bir silah gibi bilgiyi ne 
zaman istenirse akıtan ve durduran bir rol üstlenmektedir (Aksu, 2007). Günümüzde bu 
pazarlama yöntemi, geleneksel pazarlama dağıtım kanallarına bir alternatif olarak ve 
geleceğin bütünleşik pazarlama iletişimi stratejilerine olası bir alan olarak 
değerlendirilmektedir (Karaçizmeler ve Güzeler, 2010, s. 12). Bu pazarlama yöntemi, 
ürünlerin satışlarını, servislerini ve bu ürün/servisler hakkında bilgi edinimini artırmak 



 
 

V. Önen 10/3 (2018) 321-349 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

324	  

için mobil araçların kullanımıyla müşterileri ile iletişimde gerekli olan aktiviteler olarak 
adlandırılmaktadır (Karaca ve Ateşoğlu, 2006). Mobil pazarlama teknoloji odaklı 
pazarlamanın en hızlı büyüyen alanlarından biridir. Cep telefonları, masaüstü 
bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlara oranla hem daha ucuzdur hem de taşınabilir 
cihazlardır. Özellikle üçüncü dünya ülkeleri olarak tanımlanan bölgelerde çoğu insan 
internet bağlantılı bir bilgisayara sahip değilken hemen hemen hepsi bir mobil cep 
telefonuna sahiptir. Video, ses ve fotoğraf paylaşımı, bloglama, internette sörf, e-posta 
erişimi ve dünyanın her yerinden insanlar ile iletişim bu teknoloji aracılığıyla 
gerçekleştirilmektedir. Müşteri ilişkileri yönetiminin verimli olarak yapıldığı mobil 
cihazların başında gelen cep telefonları, 3G teknolojisi, mobil TV ve görüntülü 
konuşma gibi özellikleri sayesinde, işletmeler için geleneksel pazarlama kanallarından 
daha kolay, hızlı ve verimli bir araç olarak mobil pazarlama uygulamaları ile satışların 
ve pazar payının arttırılmasına yardımcı olmakta ve yüksek düzeyde geri dönüş imkânı 
sunmaktadır (Türkiye Mobil Pazarlama Birliği, 201, s. 2). Literatürde mobil pazarlama 
kapsamında daha çok tüketici algılamalarına yönelik çalışmalar görülmüştür. Bu 
araştırmalarda tüketiciler, bilgilendirme, eğlendirme ve güvenilirlik ile olumlu bir tutum 
içindeyken, rahatsız edicilik ile olumsuz tutum içindedirler. Tüketicilerin en fazla 
etkisindekaldıkları mobil reklamın içeriği, hoş vakit geçirme, ötekileri ise güvenilirlik 
ve rahatsız vericilik olduğu tespit edilmiştir (Tsang, ve Diğ., 2004). Carol ve Diğ. 
(2007) mobil reklamların uygun görülmesinde önemli etkisi olan dört bileşen ifade 
etmiş olup bunlar; izin, içerik, servis sağlayıcının kontrolü, mesaj iletim frekansı 
şeklinde belirlenmiştir. Keshtgary ve Khajehpour (2011) ise, tüketicilerin mobil 
reklamlara olan tutumlarını, daha ziyade olumsuz bulduklarını ortaya çıkardılar. Fakay 
tüketciler izinli mobil reklamları kullanmayı tercih etmektedirler. Tüketiciler, cep 
telefonu hizmetlerini kullanmak istiyorlar,ancak hoş vakit geçirme, oyun ve iletişim 
hizmetlerinden yararlanmayı öncelikli olarak talep etmektedirler (Nysveen, ve Diğ., 
2005). Tanakinjal, ve Diğ., (2010) ürün ve hizmetlerden yararlanan kişilerin 
davranışlarını etkileyen en önemli faktörün, mobil reklamların sunduğu olanaklar 
olduğunu belirlemiştir. Hanley, vd. (2006) üniversite öğrencilerinin çok büyük bir 
bölümü cep aracılığıyla reklam kabul etmede pek istekli olmadıklarını belirtmişlerdir. 
Fakat, özellikle maddi tdestekler sunulursa ve mobil reklamlar parasız olursa, mobil 
reklamların gönderilmesine hayıt dememektedirler. Porus ve Ricker (2007) bir 
çalışmalarında, 18’den nüyük yaştaki mobil telefon kullanıcılarının %78’i kullanıcıya 
para sağlayan, %63’ü parasız konuşma dakikası sunan, %40’ı parasız oyun ve müzikler 
yükleme ortamı sunan ve %40’ı ise indirim kuponları sağlayan mobil reklamları kabul 
etmek istediğini belirlemiştir. 

2.2. Havayollarında Mobil Pazarlama Uygulamaları 

Hizmet sektöründeki son teknolojik gelişmeler, hizmet sunumunun adeta 
insanların yüz yüze veya kendi kendine hizmet sunumunu gerçekleştiren yapılara 
dönüşmesine yol açmıştır. Yapılan akademik çalışmalarda örneğin (Lu ve Diğ., 2009), 
mobil teknolojilerin uygulanması iş yapmanın yeni yollarını oluşturduğu ve müşteriler 
ve kuruluşlar arasındaki etkileşimi değiştirdiği ifade edilmiştir. Havayolu endüstrisinde 
de internet gibi kendi kendine hizmet sunan teknolojilerin kullanılması yoluyla, 
yolcular, çalışanlar ile doğrudan etkileşim yerine kendi başlarına hizmetleri 
kullanabilmektedirler (Ku ve Chen, 2013; Beatson ve Diğ., 2006; Elliott ve Diğ., 2012; 
Lim , 2012; Lu ve Diğ., 2009, 2011; Tam ve Lam, 2004). Yolcuların çoğu (% 87) 
rezervasyon için mobil teknolojileri kullanmakta ve bunların yarısından fazlasının  (% 
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54) dünya çapında check-in hizmetleri için kendi kendine hizmet veren teknolojileri 
tercih etmektedirler. (www.sita.aero, Airline IT Survey, 2017). Günümüzde, yolcular bu 
teknolojileri kullanarak artan bağımsızlık ve zaman / alan kısıtlamalarından bağımsız 
olarak kendilerini çok daha rahat hissetmektedirler. Bilgi ve İletişim Teknolojisinin 
ilerlemesiyle, akıllı telefonlar gibi mobil cihazlar tüketicilerin çeşitli servisler hakkında 
bilgi almak için internet'e erişmelerine olanak sağlanmaktadır. Havayolları, bu 
avantajlardan haberdardır ve işlerini, web sitelerini geliştirerek ve bireylerin mobil 
cihazlarına indirebilecekleri uçak bileti rezervasyon uygulamalarını sunarak 
zenginleştirmektedir. Bir çalışmada CAPA (2017),    2016 yılında, Malezya'da yaklaşık 
68 milyon havayolu yolcusu olduğunu, 2017 yılında yolcu sayısında % 15'lik bir 
büyümenin yaşanabileceğini, bu büyümenin özellikle de AirAsia, Air Asia X, Malezya 
Havayolları ve Malindo Air taşıyıcılarında olacağını öngörmekte olup bu taşıyıcıların, 
bilgisayar aracılığıyla “online” uçak bileti ve kredi / banka kartı (MasterCard, Visa), 
ücret kartı (American Express), PayPal, İdeal gibi mobil cihazlarda uçak bileti 
rezervasyon uygulamaları için çeşitli ödeme yöntemlerini kabul ettiklerini dikkat 
çekmektedir. Havayolları, seyahat süreci boyunca çeşitli işlevler sunan bir dizi mobil 
uygulama ve araç sunmaktadır (Pagiavlas ve Diğ., 2005).  Tablo 1, ABD merkezli 
taşıyıcılar tarafından halen yürürlükte olan tüketici odaklı uygulamalara genel bir bakış 
sunmaktadır (Pagiavlas ve Diğ., 2005). Bu uygulamalar bilgi odaklı veya süreç odaklı 
olarak kategorilendirilebilir. Uygulamaların çoğu, genel veya uçuşa özgü olabilen bilgi 
odaklı uygulamalardır. Genel bilgi odaklı uygulamalar, hava durumu ve iletişim 
bilgilerinin, havaalanı haritalarının ve havalimanı salonlarının yerleştirilmesinin 
sağlanmasından farklıdır. Uçuşla ilgili bilgi uygulamaları genellikle uçuş durumu 
güncellemeleri, görüş programları ve güzergahlar sunar. Aksine, süreç odaklı 
uygulamalar, rezervasyonları değiştirme, bilet satın alma ya da bir uçuş için check-in 
yapma gibi mevcut iş süreçlerini harekete geçirmeye odaklanmaktadır. 
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Tablo 1 Amerika Havayollarında Mobil Uygulamaların Genel Görünümü 

   
Alaska American 

America 
 West ATA Delta Continental Frontier 

Jet  
Blue Northwest United 

B
ilgi O

dağı 

 
 

Teklif ve Promosyonların 
Görülmesi   √             √   
Hava Tahmini Bilgisinin 
Alınması       √     √   √   
Hava Limanı Şehir Kodlarına 
Bakılması       √     √       
Bağlantı Bilgilerinin Elde 
Edilmesi   √     √ √       √ 
Hava Limanı Haritalarına 
Bakılması   √     √ √     √ √ 

Airport Lonjların Yerleşkesi   √     √ √     √ √ 

U
çuş                H

akkında 

Uçuş Durumu / Sayfa 
Görüntüleme √ √ √ √ √ √ √   √ √ 

Uçuş Programının İzlenmesi √ √   √ √ √ √   √ √ 

Seyehat Bilgisine Bakılması   √   √ √ √ √   √   

Çıkış Kapılarına Bakılması             √   √ √ 

Mil Mesafesi Kontrolü           √     √ √ 

Koltuk / Ödül Mevcudiyeti 
Kontrolü           √       √ 
Kategori Yükseltme Bilgine 
Bakılması                 √ √ 

Süreç O
dağı 

Mevcut Reservasyonun 
Değişimi                 √ √ 

Yeni Reservasyon Yapılması                   √ 

Bilet Satın Alınması                 √   
Acenta w/Kablosuz 
Ekipmanlar √ √           √     

Kablosuz Giriş Kontrol               √     

Uçuş İçin Giriş Kontrol √     √ √       √ √ 
Uçağa Biniş Kartının 
Alınması √     √ √       √ √ 

Kaynak: Pagiavlas ve Diğ., 2005, “Mobile Business – A Case Study of the US Airline 
Industry”. 
 

Mobil teknoloji, seyahat yaşam döngüsünün tüm aşamalarını etkilemiştir. 
Gelişmiş kablosuz ağlarda, web özellikli tam özellikli telefonların, akıllı telefonların ve 
tabletlerin dünya çapında benimsenmesiyle, yolcular artık bir masaüstü bilgisayarına 
bağlı değiller, ancak artık her yerden, her zaman birden fazla cihazdan bilgiye anında 
erişebilmektedirler (www.amadeus.com/web/binaries,  2018). Şekil 1’de gösterildiği 
üere, mobil teknoloji, havayolu şirketlerine seyahat yaşam döngüsü boyunca sürekli 
katılım için adeta bir fırsat sunmaktadır. 
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Şekil 1 Mobil Cihazların Çeşitli Cihazlardaki Seyahat Ömrü Boyunca Etkisi 

Kaynak: (www.Amadeus.com, 2018), “How mobile will transform the future of air travel”.  
 

Bir yerden bir başka yere seyahat etme sahasında faaliyet gösteren, dünyanın en 
büyük seyahat sitesilerinde biri de Tripadvisor’ dur. Tripadvisor markalı siteler alanında 
aylık 280 milyonu aşan ziyaretçisi ile  170 milyonu aşan yorum ve görüş ve 4 
milyondan fazla otel restoran ve diğer turistik işletmeler ile dünyanın en büyük seyahat 
topluluğunu oluşturmaktadır (www.tripadvisor.com, 2018). Tripadvisor mobil 
pazarlamaya yönelik bir çok  uygulama gerçekleştirmektedir. Yapılan incelemlerde 
mobil cihaz kullanıcılarının %60’ının seyahat uygulamalarını yüklediği ve bu kişilerin 
%45’inin bilgi almak ya da tur planlamak için bu uygulamalardan yararlandığı 
bulgusuna ulaşılmaktadır (Mickaiel, 2011). Açıkçası mobil teknoloji seyahat sürecinin 
her aşamasını etkilemektedir JD power şirketi havayolu ile seyahat edenlerle bugün ve 
yarın için mobil teknolojilerden ne bekledikerini belirlemeye yönelik yaptığı 
araştırmada şunları tespit etti (www.amedeus.com, 2018) yolcuların %39,9’u uçuş 
durumu ile ilgili anlık durum bilgisi talep etmekte, %36,6’sı bagajının ulaştığını mobil 
cihazından görebilmek istiyor, %39,3 seyahat takvimi bilgisini görmek, %36,3 uçakta 
mobil uygulamaları kullanabilmek, %35,5’si kapı bilgileri gibi mobilden 
yönlendirmeler almak, %31,7’si mobil uçuş giriş kontrol ve rezervasyon, %31,4’ü 
kişisel bagaj etiketlemesi yapmak, %28,5’i ilave hizmetler için peşin ödemeyi, %26,6’sı 
dinamik sık uçan programı profiline ulaşmak, %8,1 karbondioksit vergisi hesaplamayı 
görmek, %20,1’i ilave hizmet almak için havalimanı kiosklarına erişim talep etmekte 
olduğu belirlenmiştir. Ülkemizde özellike tarifeli havayolları olmak üzere (Türk Hava 
Yolları ve buna bağlı Anadolu Jet, Pegasus, Atlas Global, Sun-Express, Onur Air) tüm 
hava yolları belirli seviyelerde mobil pazarlama uygulmalarına geçmiş ve bunları 
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yakından takip etmektedir. Türk Havayolları da mobil pazarlamayı sürekli kullanmaya 
çalışan ve gelişimlere ayak uyduran bir kurum olup, Türkiye’de Passbook mobil 
yönetmini uygulayan ilk Türk şirketi olmuştur. Passbook uygulaması yoluyla uçağa 
biniş kartları, sinema biletleri ve hediye kartları gibi bilgileri tek bir yerde depolayan 
yeni bir çalışmadır (IOS Passbook, 2014). Yine “Düşük tarifeli» havayolu şirketi 
Pegasus Havayolları mobil cihazlara yatırımı artırarak endüstri ortalamasından %20 
daha yüksek mobil tıklama oranı elde ettiği belirtilerek şirketin bir yıl içinde mobil 
cihazlarda yapılan marka sorgularını %61 oranında artırdığı,  mobil pazarlama 
stratejileri ve teknik gelişmeler sayesinde, mobil kanaldan gelen çevrimiçi satışların 
payı yıllık %90 artış göstererek hava yolu şirketinin çevrimiçi ve çevrimdışı tüm satış 
kanalları arasında en büyük üçüncü katkı sağlayıcı haline geldiği belirtilmektedir 
(www.hypeistanbul.com/pegasus-case-study, 2018). Böylelikle mobil pazarlama ve 
uygulamalarının havayolu sektöründe giderek yoğunlaşacağı düşünülmektedir.Yolcular 
artık havalimanı çıkışlarında taksi beklemek istememekte olup, Uber taksi hizmeti 
mobil uygulama yoluyla hizmetteki bu açığı gidermekte faydanılan bir uygulama 
olmuştur. Tüketici davranışları; kişisel, sosyal, kültürel, psikolojik, fizyolojik nitelikleri 
barındırmaktadır (Papatya, 2005, s. 226). Literatürde tüketici davranışları ile ilgili bazı 
çalışmalar incelendiğinde; Tekvar (2016), “Tüketici Davranışlarının Demografik 
Özelliklere Göre Tanımlanması” calışmasında, literatür incelemesi yaparak tüketici 
davranışları demografik çatı altında tanımlanmaya calışılmıştır. Edison’un (Edison’dan 
aktaran Darban ve Li, 2012, s. 19). Tüketici davranışına açıklık getirmeyi amaçlayan 
modellerin hemen hemen tümünde ister davranışsal olan göstergeleri, ister davranışsal 
olmayan göstergeleri ele alsınlar, algılama faktörüne yer vermişlerdir. Algılamanın 
tüketici davranışı kuramında olduğu kadar, onun bir üst kuramı olan genel pazarlama 
kuramında da uygulamaya dönük bir katkısı vardır. Bu sebeplerden dolayı havayolu 
yolcularının hizmet sürecinin her alanında mobil teknolojileri daha fazla kullanma ve 
bunlardan yararlanma talebi dikkate alındığında seyahat eden yolcuların demografik 
özellikleri yönünden mobil pazarlama algısının değişip değişmediğinin incelenmesi 
araştırmaya değer görülerek bu çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. 
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3.Tasarım ve Yöntem 

3.1 Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 
Konuya yönelik araştırma modeli Şekil 1’de belitilmiştir. 

             Demografik Değişkenler                       
 

	  	  	                    
                                   

             

 

           Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Yukarıda yer alan açıklamaların doğrultusunda araştırmanın hipotezleri aşağıdaki 
biçimde kurulmuştur:  

a. H1 : Cinsiyete göre havayolu müşterilerinin mobil pazarlama algıları 
değişmektedir.  

b. H2 : Medeni duruma göre havayolu müşterilerinin mobil pazarlama algıları 
değişmektedir. 

c. H3 : Yaşa göre havayolu müşterilerinin mobil pazarlama algıları değişmektedir. 
d. H4 : Eğitim seviyesine göre havayolu müşterilerinin mobil pazarlama algıları 

değişmektedir. 
e. H5 : Aylık ortalama gelir seviyesine göre havayolu müşterilerinin mobil 

pazarlama algıları değişmektedir. 
f. H6 : Gelen mobil pazarlama mesajların sıklığına göre havayolu yolcu ve 

müşterilerinin mobil pazarlama algıları değişmektedir. 
g. Müşterilerin demografik özellikleriyle mobil pazarlama mesajları alma, kullanım 

sıklığı, mobil sitelerden satın alma miktarları ve mobil harcamları yönünden 
pozitif ve anlamlı ilişkileri vardır. 

3.2 Evren ve Örneklem 
Araştırma, İstanbul Sabiha Gökçen Hava Limanı yolcu çıkış alanında kolayda 

örnekleme yöntemine bağlı olarak yolcularla yüz yüze anket yönetimine dayalı olarak 
gerçekleştirilmiştir. Yolculara öncelikle hazırlık sorusu olarak daha önceden 
havayollarından dijital ortamda bilet satın alıp almadığı ve uçuş yapıp yapmadığı 
sorulmuş olup eğer  yolcu her iki soruya da evet cevabı verdiyse söz konusu ankete 
devam edilmiş, hayır cevabı alındıysa söz konusu anket değerlendirmeye alınmayarak 
başka yolcuya geçilmiştir. Ankete katılan 439 havayolu yolcusu arasından 400 tanesi 
çalışma için uygun olarak değerlendirilerek %95 güven aralığında örneklem sayısı 

Mesaj alma 
Kullanım sıklığı 

Mobil site kullanımı 
Mobil harcamalar 

Mobil Pazarlama Algısı 



 
 

V. Önen 10/3 (2018) 321-349 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

330	  

yeterli kabul edilmiştir (Saunders, 2011). Saha araştırma öncesi 12 kişiyle pilot 
uygulama gerçekleştirilerek soruların anlaşılıp anlaşılamadığı test edilmiş ve soru 
listesinde varsa eksiklikler giderildikten sonra saha da uygulamaya geçilmiştir. 

3.3 Veri Toplama Yöntemi ve Kullanılan Ölçme Aracı 
Mobil pazarlama ölçeği için Alkaya’nın (2007) çalışmasından alınan beş ifadeli 

ölçek kullanılmıştır. Toplanan veriler öncelikle ölçekler bazında SPSS paket 
programından faydalanılarak açıklayıcı faktör ve güvenirlik analizlerine tutularak 
istatiksel olarak anlamlılık göstermeyen sorular ölçeklerden çıkarılarak ölçekler 
çalışılabilir hazır hale getirilmişlerdir. Yapılan çalışmada 5’li Likert tipi ölçek 
kullanılmıştır. Ölçekde (1=kesinlikle katılmıyorum ve 5= kesinlikle katılıyorumu) ifade 
eden yargılara yer verilmiştir.   

4. Bulgular ve Tartışma 
4.1 Normalik Testleri 

Yapılan analizde çalışmada kullanılan verilerin normal dağılım gösterdiği 
belirlenmiştir. 

4.2 Tanımsal İstatistikler 
Tüketicilerin cinsiyet, yaş, medeni durum, aylık ortalama gelir, eğitim durumu ve 

mesleği ifade eden demografik değişkenlere yönelik demografik istatistikleri aşağıda 
Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 2 Demografik Özellikler 
Demografik Özellikler Frekans Yüzde Demografik Özellikler Frekans Yüzde 

Cinsiyet   Medeni Durumu   
Kadın 145  36,5 Evli 190 47,5   
Erkek 254 63,5 Bekar  151    37,8 
   Dul 59 14,7  
Toplam 400 100 Toplam  400 400  
Yaş Frekans Yüzde   Aylık Ort. Gelir Frekans Yüzde 

18-25 71 17,8 500-2500 tl 57 14,2 
26-36 132 33,0 2501-5000 tl 131 32,8 
37-45 133 33,3 5001-10000 tl 127 31,8 
46-59 53 13,3 10001-15000 tl 49 12,3 
60 ve üzeri 11 2,8 >15000 tl 36 9,0 
Toplam 400 100 Toplam 400 100,0 
 Eğitim Durumu Frekans Yüzde      
İlkokul mezunu 15 3,8       
Orta okul mezunu 20 5,0       

Lise mezunu 97 24,3       
Yüksek okul/üniversite 
mezunu 

233 58,3       

Yüksek lisans/ doktora 
mezunu 

35 8,8       

Toplam 400 100       

Tablo 2’ye bakıldığında tüketicileirn çoğunluğun erkek (%63), evli (%48), 
gençlerden oluşan (%47 18-36 yaş), alt üst ve orta gelir grubuna sahip (%64) yüksek 
eğitimli (%82) lise ve üzeri kişilerden oluşmaktadır. 
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4.2.1 Mobil Pazarlama İle İlgili Tanımsal İstatistikler 

a. Hangi sıklıkta mobil pazarlama mesajı alındığına ait istatistikler Tablo 3’de 
gösterilmektedir.  

Tablo 3 Mesaj Alma Sıklığı 
Mesaj Sıklığı Frekans Yüzde 
Geçerli Her Gün 92 23,0 

Haftada 2-3 Defa 160 40,0 
Haftada 1 Kez 71 17,8 
2 Haftada 1 Defa 22 5,5 
Ayda 1 Defa 26 6,5 
Bir Kaç Ayda 1 Kez 29 7,2 
Toplam 400 100,0 

Tablo 3’den görüleceği üzere tüketicilerin büyük çoğunluğu %81’i hafta da en az 
1 veya 1’den fazla mobil pazarlama mesajı almaktadırlar. 

b. Cep telefonlarına gelen mobil mesajların sektörel dağılımını Tablo 4’de yer 

almaktadır. 

Tablo 4 Mesajların Sektörel Dağılımı 
Sektör Frekans Yüzde 

Geçerli Havacılık 72 18,0 
Tekstil 114 28,5 
Bankacılık 147 36,8 
Otomotiv 18 4,5 
Gıda 27 6,8 
Turizm 22 5,5 
Toplam 400 100,0 

Tablo 4’e baktığımızda en çok bankacılık (%37) ve daha sonra tekstil (%29) 
sektörü faaliyetlerine yönelik mesaj gelmekte havacılık sektörüne yönelik faaliyetlere 
yönelik ise %18 ile üçüncü sırada mesajlar gelmektedir.  

c. Günde ortalama ne kadar süre internette harcandığı Tablo 5’de görülmektedir. 
Tablo 5 Internette Harcanan Günlük Ortalama Süre 

                          Süre Frekans Yüzde 
Geçerli 1-3 saat 174 43,5 

4-6 saat 160 40,0 
7-9 saat 51 12,8 
10 saat ve üzeri 14 3,5 
11 1 ,3 
Toplam 400 100,0 
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Tablo 5’de görüleceği üzere tüketicilerin %44’lük bir kısmı günde en az 1-3 saat 
arası vakitlerini internet üzerinde geçirmekte, %40’ı ise ortalama 4-6 saat arası 
vakitlerini internette geçirdiklerini ifade etmişlerdirki bu oldukça yükse bir rakamdır.  

d. Son bir yıl içinde internet üzerinden kaç kez alışveriş yapıldığı bilgileri Tablo 6 
da yer almaktadır. 

Tablo 6 Mobil Siteler Üzerinde Alış Veriş Sayısı 
Alış veriş sayısı Frekans Yüzde 
Geçerli 1-5 kez 131 32,8 

6-10 kez 149 37,3 

11-15 kez 80 20,0 

16 ve üzeri 40 10,0 

Toplam 400 100,0 

Tablo 6’da görüldüğü üzere yıl içersinde en çok 6-10 kez (%37), 1-5 kez (%33) 
alış veriş yapıldığı görüldü. 

e. Son bir yıl içinde mobil siteler üzerinde yapılan alışverişlerde ortalama 
haracanan para miktarı Tablo 7’de gösterilmektedir. 

Tablo 7 Mobil Siteler Üzerinden Yapılan Harcamalar 
Aylık Gelir Frekans Yüzde 
Geçerli 1-1000 tl 93 23,3 

1001-5000 tl 167 41,8 
5001-10000 tl 97 24,3 
10001 tl ve üzeri 42 10,5 
Total 400 100,0 

Tablo 7’de görüldüğü üzere en çok önce (%42)1000-5000 tl arası daha sonra 
5001-10000 tl arası harcama yapıldığı görülmektedir. 

  4.3 Açıklayıcı Faktör, Güvenirlik Analizleri Sonuçları 

Seçilen mobil pazarlama ölçeğinin araştırmaya yönelik kullanımı açısından 
uygunluğunun değerlendirmesi ve faktör boyutlarının belirlenmesine yönelik yapılan 
faktör ve güvenirlik analiz sonuçları Tablo 8 ve 9’da gösterilmektedir. 
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Tablo 8 Faktör Analizi 

 
İfadeler 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Açıklanan  
Varyans % 

Mobil Pazarlamanın Satın Alma Kararına Etkisi  	  	      35,6 

Havayollarının  mobil pazarlama mesajlarının satın alma kararımı etkiliyen 
bilgiler içerdiğini düşünüyorum 

,905     

Havayollarının mobil pazarlama uygulamaları, pazarlama uygulamaları satın 
alam kararlarını etkiler 

,857     

Havayollarının mobil pazarlama uygulamalarının  bana her yerde 
ulaşabildiğini düşünüyorum 

,607     

Kişisel İzin ve Memnuniyet Algısı 	   	     13,8  

Havayollarının mobil pazarlama uygulamalarında tüketicinin verdiği iznin 
kötüye kullanıldığını düşünüyorum 

 ,895    

Havayollarının mobil pazarlama uygulamalarından genel  olarak memnun  
değilim 

 ,763    

Mobil Pazarlama Faaliyetlerine Genel Bakış      10,2 

Havayolarında mobil pazarlama yapan firmanın iyi bir itibarı olması 
reklama duyduğum güvenini artırır 

   ,823  

Havayollarının mobil  pazarlama  faaliyetleri geleneksel pazarlama 
faaliyetlerinden daha önemlidir 

   ,728  

Havayollarının mobil pazarlama ve uygulamalarının gelişimi 
konusunda olumlu düşüncelere sahibim 

   ,678  

Mobil Pazarlamaya Yönelik İlgilenim     9,2 

Havayollarının mobil pazarlama uygulamalarını almaktan rahatsızlık duymam      

Havayollarının mobil pazarlamam mesajlarını daha çok dikkate alırım      

Havacılıkta mobil pazarlama yapan markaya yönelik ilgim artar      

Toplam Açıklanan Varyans %     68,9 

 
Yapılan faktör analizi sonucunda KMO değeri 0,77;   yine faktör analizi için 

değişkenler arasında yeterli ilişkinin varlığını gösteren Barlett’s testi sonucu 0,00 
gerçekleşmiş olup p<.001 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Faktör analizi 
sonucunda ilgili ölçekten 4 soru çıkarılmıştır. Mobil pazarlama ölçeği 4 boyutla izah 
edilecek şekilde toplam varyansın %69’unu açıklayacak seviyeye gelmiştir.  Bu 
kapsamda 1 numaralı boyut mobil pazarlamanın satınalma kararlarına etkisi, 2 numaralı 
boyut kişisel izin ve memnuniyet algısı, 3 numaralı boyut mobil pazarlama 
faaliyetlerine genel bakış ve 4 numaralı boyut mobil pazarlama uygulamalarına yönelik 
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tutum olarak adlandırılmıştır. Tablo 8’de faktör analizi ile ayrışan üç ölçeğe ait 
boyutların ortalaması, standart sapması ve Cronbach’s Alpha katsayıları verilmiştir. 

 
Tablo 9 Ölçek Boyutlarına Yönelik Ortalama, Standart Sapma ve Cronbach’s 

Alpha 
Faktörler Ortalama Standart 

Sapma 
Cronbach’s Alpha 

Mobil Pazarlamanın Satın Alma Kararına 
Etkisi 

3,7 1,2 0,76 

Kişisel İzin ve Memnuniyet Algısı 2,7 1,1 0,58 

Mobil Pazarlama Faaliyetlerine Genel Bakış 3,54 1,04 0,69 

Mobil Pazarlamaya Yönelik İlgilenim  3,5 1,2  0,78  

Mobil pazarlama ölçeğinde  yüzdesel değer üzerinden en çok mobil pazarlama 
satın alma kararlarına etkisi (%74), mobil pazarlama faaliyetlerine genel bakış (%7), 
mobil pazarlamaya yönelik tutum (%70) olarak yer almış kişisel izin ve memnuniyet 
algısı da (%54) oarak en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 

4.4 Hipotez Testleri ve Korrelasyon Analizi 

Demografik değilkenlere göre araştırmada 20 hipotezin değeri %95 anlamlılık 
derecesinde 0,05’ten büyük olduğu için farklılık söz konusu değil, farklılık gösteren   
hipotezler değerlendirmeye alınmıştır.   

a. Cinsiyete göre havayolu yolcu ve müşterilerinin mobil pazarlama algıları 
değişmektedir.  

Tablo 10 Cinsiyete Göre Boyutların Ortalama Değerleri 

 Cinsiyet Örneklem Ortalama Standart Sapma 
MP1 Erkek 255 3,37 1,09 

Kadın 145 3,39 1,02 
MP2 Erkek 255 2,72 ,91 

Kadın 145 2,56 ,93 
MP3 Erkek 255 3,49 ,81 

Kadın 145 3,63 ,86 
MP4 Erkek 255 3,42 1,03 

Kadın 145 3,65 ,95 

Tablo 11 Cinsiyete Göre “t” Testi 

Hipotez/Değişken n Ortalama  Standart 

Sapma 

df t p 

Mobil Pazarlamaya Yönelik 
İlgilenim  

 400 3,65 1,821 398 -2,217 ,027 
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Yapılan bağımısız “t” testi analize göre sadece mobil pazarlamaya yönelik tutum 
boyutunda katılımcıların cinsiyetlerine göre nin %95 güven seviyesinde anlamlılık 
gösterdiği (p = 0,027<0,05)  görülmüştür. Yapılan incelemede kadın n tüketicilerde 
mobil pazarlamaya yönelik ilgileninimin erkeklere göre  daha yüksek olduğu tespit 
edilmiş olup ilgili H1 hipotezi sadece bu boyutta kabul edilmiştir. 

b. Medeni durumuna göre havayolu yolcu ve müşterilerin mobil pazarlama algıları 
değişmektedir. 
Yapılan tek yönlü varyans analizi neticesine göre boyutlardaki istatiksel 
anlamlılık değerleri sırasıyla; (p=0,40; 0,25; 0,53; 0,48) olarak belirlenmiş olup 
%95 güven aralığında bu anlamlılık değerleri 0,05’den büyük oldukları için 
ilgili H2 hipotezi ret edilerek medeni duruma göre havayolu yolcu ve 
müşterilerin mobil pazarlama algılarının  değişmediği belirlenmiştir. 

c. Yaş seviyesine göre havayolu yolcu ve müşterilerin mobil pazarlama algıları 
değişmektedir. 
Yaş gruplarına yönelik yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre mobil 
pazarlama boyutlarında istatiksel anlamlılık değerleri sırasıyla; (p=0,54; 0,06; 
0,11; 0,76) olarak belirlenmiş olup %95 güven aralığında bu anlamlılık değerleri 
0,05’den büyük oldukları için ilgili H3 hipotezi ret edilerek medeni duruma göre 
havayolu yolcu ve müşterilerin mobil pazarlama algılarının  değişmediği 
belirlenmiştir. 

d. Eğitim seviyesine göre havayolu yolcu ve müşterilerin mobil pazarlama algıları 

değişmektedir. 

Tablo 12 Eğitim Seviyesine Göre Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 
Boyut Eğitim 

Grubu 
n Ortalama Standart 

Sapma 
F P Anlamlı 

Fark 

  
  

 Mobil 
pazarlamanın 
satın alma 
kararlarına 
etkisi 

ilkokul 15	   2,3	   1,037	    4,912   0,01  

ortaokul 20	   3,03	   1,159	      

lise 97	   3,31	   1,13	     (ilkokul – lise)  

yüksekokul/ 
üniversite 

233	   3,46	   1,0	     (ilkokul – yüksek 
okul / üniversite) 

yüksek lisans / 
doktora 

35	   3,60	   ,98	     (ilkokul – yüksek 
lisans / doktora 

Kişisel İzin ve 
Memnuniyet 
Algısı 

ilkokul 15	   2,80	   ,92	    5,946 0,00   

ortaokul 20	   3,20	   ,92	      

lise 97	   2,89	   ,99	     (lise – yüksek okul / 
üniversite) 

yüksekokul/ 233	   2,48	   ,85	     (orta okul – 
yüksek okul / 
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üniversite universite) 

yüksek lisans / 
doktora 

35	   2,84	   ,92	      

Mobil 
Pazarlama 
Faaliyetlerine 
Genel Bakış 

ilkokul	   15	   3,15	   ,74	   5,276 0,00  

ortaokul	   20	   2,95	   1,15	      

lise	   97	   3,57	   ,90	     (orta okul- lise) 

yüksekokul/	  
üniversite	  

233	   3,65	   ,75	     (orta okul – yüksek 
okul / üniversite) 

yüksek	  lisans	  /	  
doktora	  

35	   3,30	   ,75	      

Mobil 
Pazarlamaya 
Yönelik Tutum 

ilkokul	   15 2,73 ,80 3,706 0,00  

ortaokul	   20 3,3833 1,3    

lise	   97 3,6082 1,01   (ilkokul – lise) 

yüksekokul/	  
üniversite	  

233 3,5729 ,95   (İlkokul - yüksek 
okul / üniversite) 

yüksek	  lisans	  /	  
doktora	  

35 3,1905 1,03    

Eğitim gruplarına göre yapılan tek yönlü varyans analizinde tüm boyutlarda  
elde edilen ortalama  değerleri, standart sapmaları Tablo 10’ da gösterilmekte olup, 
tüm eğitim faktörü açısından tüm boyutlarda istatiksel olarak anlamlılık tespit eilmiş 
olup ilgili H4 hipotezi kabul edilmiştir. Mobil pazarlamanın satın alma kararlarına 
etkisine yönelik Varyans analiz sonucunda F =4,912 , (p=0,01<0,05) istatiksel 
anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Farklılığın kaynağını belirlemek için  Post Hoc 
testlerinde Tukey testi kullanılmıştır. Bu sonuçlara göre:  
• Lise mezunlarının ilkokul mezunlarına göre mobil pazarlamanın satın alma 

kararlarında etkisini daha yüksek bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama farkı 
0,93’dür ve anlamlılık düzeyi 0,001 dir. Farklılığın yönü (lise – ilkokul) şeklinde 
bulunmuştur.  

• Yüksek okul /üniversite mezunlarının ilkokul mezunlarına göre mobil 
pazarlamanın satın alma kararlarında etkisini daha yüksek bulmuşlardır. 
Aralarındaki ortalama farkı 1,09’dur ve anlamlılık düzeyi 0,01 dir. Farklılığın 
yönü (yüksek okul / üniversite – ilkokul) şeklinde bulunmuştur.  

• Lisans üstü / doktora mezunlarının ilkokul mezunlarına göre mobil pazarlamanın 
satın alma kararlarında etkisini daha yüksek bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama 
farkı 1,23’dür ve anlamlılık düzeyi 0,002 dir. Farklılığın yönü (yüksek okul / 
üniversite – ilkokul) şeklinde bulunmuştur.  
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Kişisel izin ve memnuniyet algısına yönelik Varyans analiz sonucunda F 
=5,946 , (p=0,00<0,05) istatiksel anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Farklılığın 
kaynağını belirlemek için  Post Hoc testlerinde Tukey testi kullanılmıştır. Bu 
sonuçlara göre :  

• Orta okul mezunlarının yüksek okul / üniveriste mezunlarına göre kişisel izin ve 
memnuniyet algısını daha yüksek bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama farkı 
0,42’dir ve anlamlılık düzeyi 0,007 dir. Farklılığın yönü (orta okul – yüksek 
okul / üniveriste) şeklinde bulunmuştur.  

• lise mezunlarının yüksek okul / üniveriste mezunlarına göre kişisel izin ve 
memnuniyet algısını daha yüksek bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama farkı 
0,71’dir ve anlamlılık düzeyi 0,002 dir. Farklılığın yönü lise – yüksek okul / 
üniveriste) şeklinde bulunmuştur.  

Mobil pazarlama genel faaliyetleri bakışına yönelik  Varyans analiz 
sonucunda F =5,276 , (p=0,00<0,05) istatiksel anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 
Farklılığın kaynağını belirlemek için  Post Hoc testlerinde Tukey testi kullanılmıştır. 
Bu sonuçlara göre :  

• lise mezunlarının orta okul mezunlarına göre genel pazarlama faaliyetlerine 
bakış açısnı daha yüksek bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama farkı 0,62’dir ve 
anlamlılık düzeyi 0,016 dır. Farklılığın yönü (lise – orta okul) şeklinde 
bulunmuştur.  

• Yüksek okul / üniversite  mezunlarının orta okul mezunlarına göre genel 
pazarlama faaliyetlerine bakış açısnı daha yüksek bulmuşlardır. Aralarındaki 
ortalama farkı 0,69’dur ve anlamlılık düzeyi 0,002 dir. Farklılığın yönü (yüksek 
okul / üniveriste – orta okul) şeklinde bulunmuştur.  

Mobil pazarlamaya tutume yönelik  Varyans analiz sonucunda F =3,706 , 
(p=0,00<0,05) istatiksel anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Farklılığın kaynağını 
belirlemek için  Post Hoc testlerinde Tukey testi kullanılmıştır. Bu sonuçlara göre :  

• lise mezunlarının ilkokul mezunlarına göre genel mobil pazarlamaya yönelik 
tutumi daha yüksek bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama farkı 0,87’dir ve 
anlamlılık düzeyi 0,015 dir. Farklılığın yönü (lise – ilkokul) şeklinde 
bulunmuştur.  

• Yüksek okul  / üniversite mezunlarının ilkokul mezunlarına göre genel mobil 
pazarlamaya yönelik tutumi daha yüksek bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama 
farkı 0,83’dür ve anlamlılık düzeyi 0,015 dir. Farklılığın yönü (yüksek okul 
/üniversite – ilkokul) şeklinde bulunmuştur.  

e. Gelir seviyesine göre havayolu yolcu ve müşterilerin mobil pazarlama algıları 
değişmektedir. 
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Tablo 13 Gelir Seviyesine Göre Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 
Boyut Gelir 

Grubu 
n Ortalama Standart 

Sapma 
F P Anlamlı 

Fark 

  
  

 Mobil 
pazarlamanın 
satın alma 
kararlarına 
etkisi 

500-2500 tl 57 3,07 1,17   4,240   0,00 (500-2500)-(>15000) 

2501-5000 tl 131 3,37 ,98   (2501-5000)-(>15000) 

5001-10000 tl 127 3,33 1,04   (5001-1000)-(>15000) 

10001-15000 tl 49 3,44 1,18       

>15000	  tl	   36	   3,9815	   ,87267	       

Kişisel İzin ve 
Memnuniyet 
Algısı 

500-2500 tl 57 2,5439 ,92 1,375 0,24   

2501-5000 tl 131 2,6870 ,92    

5001-10000 tl 127 2,7913 ,99     

10001-15000 tl 49 2,5408 ,85     

>15000 tl 36 2,5000 ,92    

Mobil 
Pazarlama 
Faaliyetlerine 
Genel Bakış 

500-2500 tl 57 3,54 ,96 0,26 0,99  

2501-5000 tl 131 3,53 ,74    

5001-10000 tl 127 3,56 ,83     

10001-15000 tl 49 3,56 ,93     

>15000 tl 36 3,51 ,77    

Mobil 
Pazarlamaya 
Yönelik 
İlgilenim 

500-2500 tl 57 3,51 1,12 0,606 0,658  

2501-5000 tl 131 3,44 ,95     

5001-10000 tl 127 3,48 ,98     

10001-15000 tl 49 3,57 1,12     

>15000 tl 36 3,72 1,00    

Gelir gruplarına göre yapılan tek yönlü varyans analizinde tüm boyutlarda elde 
edilen ortalama değerleri, standart sapmaları Tablo 11’ de gösterilmektedir. Yapılan 
analizde sadece mobil pazarlamanın satın alma kararlarına etkisine yönelik  Varyans 
analiz sonucunda F =4,240 , (p=0,00<0,05) istatiksel anlamlı farklılık tespit edilmiş 
olup sadece bu boyutta ilgili H5 hipotezi kabul edilmişitir. Farklılığın kaynağını 
belirlemek için  Post Hoc testlerinde Tukey testi kullanılmıştır. Bu sonuçlara göre :  
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• Aylık geliri 15.000 ve üzeri olanlar 500-2500 olanlara göre mobil pazarlamanın 
satın alma kararlarında etkisini daha yüksek bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama 
farkı 0,90 ve anlamlılık düzeyi 0,001 dir. Farklılığın yönü (>15.000 –  500-
2500) şeklinde bulunmuştur.  

• Aylık geliri 15.000 ve üzeri olanlar 2500-5000 olanlara göre mobil pazarlamanın 
satın alma kararlarında etkisini daha yüksek bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama 
farkı 0,60 ve anlamlılık düzeyi 0,018 dir. Farklılığın yönü (>15.000 –  2500-
5000) şeklinde bulunmuştur.  

• Aylık geliri 15.000 ve üzeri olanlar 5000-10.000 olanlara göre mobil 
pazarlamanın satın alma kararlarında etkisini daha yüksek bulmuşlardır. 
Aralarındaki ortalama farkı 0,64 ve anlamlılık düzeyi 0,004 dür. Farklılığın yönü 
(>15.000 –  5000-10.000) şeklinde bulunmuştur.  

f. Mobil mesaj alma sıklığına göre havayolu yolcu ve müşterilerin mobil 
pazarlama algıları değişmektedir. 

Tablo 14 Mesaj Alma Sıklığına Göre Mobil Pazarlama Algısı 
Boyut Mobil Mesaj 

Grubu 
n Ortalama Standart 

Sapma 
F P Anlamlı 

Fark 

  
  

Mobil 
pazarlamanın 
satın alma 
kararlarına 
etkisi 

her gün 92 3,68 ,99 6,107   0,00 ( hergün – ayda 1 defa) 

haftada 2-3 defa 160 3,48 1,01     

haftada 1 kez 71 3,29 1,09    

2 haftada 1 defa 22 3,15 1,17    

ayda 1 defa 26 2,83 1,15    

bir kaç ayda bir 
kez 

29 2,71 ,92   ( hergün – bir kaç aya 
1 kez  

Kişisel İzin ve 
Memnuniyet 
Algısı 

her gün 92 2,65 1,0 1,298 0,26  

haftada 2-3 defa 160 2,56 ,88    

haftada 1 kez 71 2,73 ,95     

2 haftada 1 defa 22 2,77 ,96     

ayda 1 defa 26 2,65 ,80    

bir kaç ayda bir 
kez 

36 2,50 ,92    

Mobil 
Pazarlama 
Faaliyetlerine 
Genel Bakış 

her gün 92 3,7609 ,78  5,527 0,00  (hergün – 2 haftada bir 
defa) 

haftada 2-3 defa 160 3,6 ,71   (haftada 2-3 defa – 
ayda 1 defa) 

haftada 1 kez 71 3,4 ,86     
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2 haftada 1 defa 22 3,15 1,22    

ayda 1 defa 26 3,15 ,76   (her gün – ayda bir 
defa)  

bir kaç ayda bir 
kez 

29 3,21 ,91   (her gün – birkaç ayda  
1 kez ) 

Mobil 
Pazarlamaya 
Yönelik 
İlgilenim 

her gün 92 3,52 1,04 4,140  0,01  (her gün – 1 kaç ayda 
bir kez) 

haftada 2-3 defa 160 3,70 ,89    (haftada 2-3 defa – 
daha seyrek) 

haftada 1 kez 71 3,44 1,01    

2 haftada 1 defa 22 3,18 1,28     

ayda 1 defa 26 3,38 1,014     

bir kaç ayda bir 
kez 

29 2,88 1,016    

Mesaj alma sıklığına göre yapılan tek yönlü varyans analizinde tüm boyutlarda  
elde edilen ortalama  değerleri, standart sapmaları Tablo 12’ de gösterilmekte olup 
kişisel izin ve memnuniyet algısı boyutu haricinde diğer tüm boyutlarda istatisksel 
anlamlılık tespit edilmiş olup, ilgili H6 hipotezi bir boyut haricinde diğer üç boyut için 
kabul edilmektedir. Mobil pazarlamanın satın alma kararlarına etkisine yönelik Varyans 
analiz sonucunda F =6,107 , (p=0,00<0,05) istatiksel anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 
Farklılığın kaynağını belirlemek için Post Hoc testlerinde Tukey testi kullanılmıştır. Bu 
sonuçlara göre :  

• Her gün mesaj alanlar ayda 1 kez alanlara göre mobil pazarlamanın satın alma 
kararlarında etkisini daha yüksek bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama farkı 0,85 
ve anlamlılık düzeyi 0,003 dür. Farklılığın yönü (her gün – ayda 1 defa) şeklinde 
bulunmuştur.  

• Her gün mesaj alanlar bir kaç ayda 1 kezden alanlara göre mobil pazarlamanın 
satın alma kararlarında etkisini daha yüksek bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama 
farkı 0,97 ve anlamlılık düzeyi 0,00 dır. Farklılığın yönü (her gün  –  birkaç ayda 
1 kez) şeklinde bulunmuştur.  

• Haftada 2-3 mesaj alanlar ayda 1 kez alanlara göre mobil pazarlamanın satın 
alma kararlarında etkisini daha yüksek bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama farkı 
0,65 ve anlamlılık düzeyi 0,035 dür. Farklılığın yönü (haftada 2-3 alanlar  –  
ayda 1 defa) şeklinde bulunmuştur.  

• Haftada 2-3 mesaj alanlar birkaç ayda 1 kez alanlara göre mobil pazarlamanın 
satın alma kararlarında etkisini daha yüksek bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama 
farkı 0,77 ve anlamlılık düzeyi 0,003 dür. Farklılığın yönü (haftada 2-3 alanlar  – 
bir kaç ayda 1 kez) şeklinde bulunmuştur.  

Mobil pazarlama genel faaliyetleirine yönelik  bakış açısıı için yapılan Varyans 
analiz sonucunda F =5,527 (p=0,00<0,05) istatiksel anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 
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Farklılığın kaynağını belirlemek için  Post Hoc testlerinde Tukey testi kullanılmıştır. Bu 
sonuçlara göre: 

• Her gün mesaj alanlar 2 haftada 1 kez alanlara göre mobil pazarlamanın 
faaliyetleri genel  bakış açısı etkisini daha yüksek bulmuşlardır. Aralarındaki 
ortalama farkı 0,60 ve anlamlılık düzeyi 0,02 dir. Farklılığın yönü (her gün - 2 
haftada 1 kez) şeklinde bulunmuştur.  

• Her gün mesaj alanlar  ayda  1 kez alanlara göre mobil pazarlamanın mobil 
pazarlamanın faaliyetleri genel  bakış açısı etkisini daha yüksek bulmuşlardır. 
Aralarındaki ortalama farkı 0,60 ve anlamlılık düzeyi 0,01 dir. Farklılığın yönü 
(her gün-  ayda 1 kez) şeklinde bulunmuştur. 

• Her gün mesaj alanlar birkaç ayda 1 kez alanlara göre mobil pazarlamanın mobil 
pazarlamanın faaliyetleri genel bakış açısı etkisini daha yüksek bulmuşlardır. 
Aralarındaki ortalama farkı 0,54 ve anlamlılık düzeyi 0,022 dir. Farklılığın yönü 
(her gün -  birkaç ayda 1 kez) şeklinde bulunmuştur. 

Mobil pazarlama tutumi için Varyans analiz sonucunda F =4,140, (p=0,01<0,05) 
istatiksel anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Farklılığın kaynağını belirlemek için  Post 
Hoc testlerinde Tukey testi kullanılmıştır. Bu sonuçlara göre :  

• Her gün mesaj alanlar birkaç ayda 1 kez alanlara göre mobil pazarlamanın tutum 
etkisini daha yüksek bulmuşlardır. Aralarındaki ortalama farkı 0,64 ve 
anlamlılık düzeyi 0,03 dür. Farklılığın yönü (her gün -  birkaç ayda 1 kez) 
şeklinde bulunmuştur. 

• Müşterilerin demografik özellikleriyle mobil pazarlama mesajları alma,kullanım 
sıklığı, mobil sitelerden satın alma miktarları ve mobil harcamları aralarındaki 
ilişkileri gösteren korrelasyon katsayıları Tablo 15’de gösterilmiştir. 

Tablo 15 Pearson Korrelasyon Analizi 

 

Hangi sıklıkta 
pazarlama mesajı 

alıyorsunuz 

İnternette 
geçirdiğiniz 

ortalama 
süre ne 
kadardır 

Son bir yıl 
içinde mobil 

siteler 
üzerinden 
üzerinden 
kaç online 
alışveriş 
yaptınız 

Son 12 ay içersinde 
mobil sitelerden 

yaptığınız 
alışverişlerde 

ortalama olarak ne 
kadar para harcadınız 

Yaş 
 
 

Ort. aylik 
gelir 

 
 

Hangi sıklıkta pazarlama mesajı 
alıyorsunuz 1          

İnternette geçirdiğiniz ortalama 
süre ne kadardır -,062 1         

Son bir yıl içinde mobil siteler 
üzerinden üzerinden kaç online 
alışveriş yaptınız 

-,310** ,144** 1       

Son 12 ay içersinde mobil 
sitelerden yaptığınız 
alışverişlerde ortalama olarak ne 
kadar para harcadınız 

-,277** ,109* ,519** 1    

Yaş 
 -,073 -,180** -,040 ,093 1   

Ort_aylik_gelir 
 -,157** -,106* ,232** ,392** ,348** 1 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).** 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).* 
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Havayolu müşterilerinin mobil mesaj alma sıklıklarıyla online alışveriş yapma 
eğilimi arasında (r=-,31**) negatif yönde anlamlı bir ilişki ortaya cıkmıştır. Müşteriler 
tarafından yapılan alışveriş miktarı ile bu alışverişte harcanan ortalama para miktarı 
arasında (r= ,519**) anlamlı ve pozitif yonlu ilişki bulunmuştur. Müşterilerin gelirleri 
ile yaşları arasında  (r= ,348**), yapılan rezervasyonlara harcanan ortalama para 
miktarıyla müşterilerim geliri arasında da  (r= ,392**) anlamlı ve pozitif yönlü ilişki 
ortaya cıkmıştır. Yapılan alışveriş miktarı ile tuketicilerin internette gecirdiği ortalama 
süre arasında (r=,144**) anlamlı ve pozitif yönlü, yapılan alışveriş miktarı ile gelir 
arasında da  (r= ,232**) pozitif ve anlamlı ilişki bulunmuştur. Müşterilerin internette 
gecirdiği ortalama sure ile yaptığı alışverişe harcadığı ortalama para miktarı arasında (r= 
,109**) anlamlı ve pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. 

5. Sonuç 
Çalışmada, Alkaya’nın geliştirdiği 15 sorulu mobil pazarlama ölçeği kullanıma 

uygunluk açısından 12 soruya düşürülerek ölçek 4 boyutta havayolu sektörü 
tüketicilerine yönelik   mobil pazarlama algılarını ölçebilir hale getirilmiştir. Mobil 
pazarlama yoluyla alınan mesajların %18’i havayolu sektörü olarak ortaya çıktığından 
bu uygulamaların en yoğun sektörlerden biri olduğu görülmüştür Elde edilen havayolu 
mobil pazarlama ölçeğine göre tüketcilerin mobil pazarlama algıları; mobil 
pazarlamanın satın alma kararlarına etkisinde, kişisel izin ve memnuniyet algısında, 
genel bir bakış olarak mobil pazarlama faaliyetlerinde ve mobil pazarlamaya yönelik 
tutum alanlarında ortaya çıkarak bunlar gruplandırılarak birer faktör olarak 
isimlendirilmişlerdir. Tüketicilerin demografik faktörlere göre mobil pazarlama 
algılarına bakıldığında cinsiyet yönünden sadece mobil pazarlamaya yönelik tutum 
boyutunda anlamlı bir farklılık olduğu görülmüş olup kadınlarda mobil pazarlamaya 
yönelik tutumlarının olumlu yönde daha fazla arttığı görülmüştür. Yaş ve medeni durum 
açısından istatiksel olarak anlamlı bir fark görülmese de tüketiclerin eğitim durumları 
yönünden mobil pazarlamanın tüm boyutlarında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar 
belirlenmiştir. Buna tüketcilerin eğitim seviyesi arttıkça mobil pazarlamaya yönelik 
algının poztif seviyede arttığı söylenebilir. Tüketicilerin gelir gruplarına göre yapılan 
analizde ise, tüketcilerin sadece satın alma kararları etkisi üzerinde istatiksel anlamlı 
fark belirlenmiş olup böylelikle aylık geliri 15.000 tl ve üzeri olanlar da bu bileşenin 
etkisi düşük gelir gruplarına göre daha yüksek düzeyde çıkmıştır.  Ayrıca, mobil mesaj 
alma sıklığına göre havayolu yolcu ve müşterilerin mobil pazarlama algıları, kişisel izin 
ve memnuniyet algısı boyutu haricinde diğer tüm boyutlarda anlamlı bir şekilde 
değişmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda, mobil pazarlama uygulamaları kullanan 
havayolu işletmeleri yolcuları sosyo-demografik segmentlere ayırararak bu 
segmentlerin özelliklerine göre tutundurma programı düzenleyebilir. Bu nedenle 
işletmelerin hedef kitlelerini sosyo-demografik özellikleri yönünden tam anlamıyla 
tanımaları ve bu özelliklerini dikkate alarak mobil pazarlama uygulamalarını pazarlama 
programlarında kullanmaları havayollarının başarı düzeylerini arttıracaktır. Ülkemizde 
yerli tursitlerin mobil pazarlama uygulamalarına karşı tutumlarına yönelik yapılan 
çalışmada (Bilici ve Diğ,, 2018), yerli turistlerin sosyo-demografik özellikleri ile turistik 
ürünlerin mobil pazarlamasına demografik yönden karşı tutumları arasındaki 
farklılıkları belirlemek için yapılan analizde; bilgilendirme faktörü ile yaş ve eğitim 
durumu değişkenleri; eğlence faktörü ile eğitim durumu değişkeni; güven faktörü ile 
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gelir durumu, medeni durum ve meslek değişkenleri ve yarar faktörü ile gelir durumu 
değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştu.Bu manada 
demografik faktörlerin bu çalışmada da Altıöz ve Bayram (2016) mobil pazarlama ve 
turzimde mobil teknoljilerin kullanımı hakkında yapıtıkları çalışmanın sonucunda ise; 
gençlerin mobil cihazlar üzerinden internet yoluyla zamandan ve mekândan bağımsız 
sosyal bir dünya kurduklarına, Türsab’ın Gençlik Turizmi 2015 yılı raporuna göre bu 
gençlerin %56’sı seyahatleri ile ilgili değerlendirmelerini çevrimiçi ortamlar üzerinde 
yaptıklarına ve ayrıca gençlerin %43’ü her 5 dakikada bir cep telefonlarını kullanmakta 
olduklarına vurgu yaparak rekabet avantajı sağlamak isteyen işletmelerin bu eğilime 
uymaları gerektiği dikkat çekilmiştir. Bu çalışmada da 36 yaş grubu ve altı %47 lik bir 
kesimi oluşturduğu için bu konudaki daha önceki önerinin dikkate alınması 
gerekmektedir. Çalışmada daha önce benzer araştırmalarda Alkaya (2007), Turan 
(2011), (Marangoz ve Diğ., 2012), Talih ve Demiralay (2012)’ın bazı bulguları benzer 
olmakla birlikte aynı sonuçlara erişilmemiştir. Zira yaş ve medeni duruma göre 
havayolu müşterilerinin mobil pazarlama algıları değişmemekle beraber, cinsiyete göre 
mobil pazarlamaya yönelik tutumlar, eğitim durumuna göre mobil pazarlamanın tüm 
boyutları istatiksel olarak anlamlı şekilde değişmektedir. Gelir durumuna göre ise mobil 
pazarlamanın satın alma kararlarına etkisi anlamlı bir şekilde değişmekte olduğu 
özellikle üst gelir grubunda (15.000 tl ve üstü) bu farklılığın daha net bir şekilde 
görüldüğü söylenebilir. Armağan ve Gider’in (2016), Nazilli’de üniversite öğrencileri 
üzerinde yaptıkları araştırmada üniversite öğrencilerinin satın alma davranışları ile 
mobil pazarlama ilişkisi incelemesinde katılımcıların satın alma kararlarında mobil 
reklam içerikli mesajların etkili olduğu sonucuna ulaşılması bu konudaki benzer durumu 
göstermektedir.  Alınan SMS mesajı sıklığı yönünden de kişisel izin memnuniyet algısı 
hariç olmak üzere mobil pazarlamanın diğer boyutlarında istatiksel olrak anlamlı bir fak 
belirlenmiştir. Aaraştırma modeli hipotezleri kapsamında ilgili H2, H3 hipotezleri ret 
edilirken, H4, H6 hipotezleri kabul edilmiş, H1 (mobil pazarlamaya yönelik tutumlar) ve 
H5 (mobil pazarlamanın satın alma kararlarına etkisi) hipotezleri ise ilgili boyut 
kapsamında kabul edilmişlerdir. Ek olarak yapılan ilişki analizinde demografik 
faktörlerle tüketiclerin mobil pazarlama mesajlarını alma, kullanma, katılma sıklığı ve 
alışveriş yapma eğilimlerine yönelik pozitif yönde ilişkiler belirlenmiştir. Buna göre; 
müşterilerin yaptıkları alışveriş miktarı ile yapılan harcamalar arasında, müşterilerin 
gelirleriyle yapılan harcamalar arasında, müşterilerin gelirleriyle yaş arasında, internette 
geçirdiği süre ile yapılan harcamalar arasında pozitif yönlü ilişkiler mevcuttur. Elde 
edilen bulguların sonucunda müşterilerin mobil pazarlama uygulamalarını kullanma ve 
katılma sıklığı arttıkça alışveriş yapma ve olumlu tutum değerlendirmelerinin artacağı 
söylenebilir. Bu nedenle tüketicilere mobil uygulamları kullanmaları yönelik reklam 
faaliyetlerine yer verilmelidir. Çalışma ağırlıklı olarak havayolu ile seyahat eden 
tüketcilerin mobil pazarlama uygulamalarına yönelik algılarının demografik yönden 
değişip değişmediğinin incelenmesine odaklanmıştır. Buna ilave olarak, tüketiclerin en 
çok ve hangi sıklıkta mobil araçlarını kullandıkları, hangi araçları havayolu seyahat 
sürecinin hangi aşamasında kullandıkları; örneğin uçuş öncesi, hava limanı hizmetleri, 
uçuş süresince, uçuş sonrası gibi ayrıntılı araştırılmasının yapılarak hangi uygulamaların 
ve nerelerde daha çok yaygın kullanıldığı incelenmesi önerilmektedir. Benzer şekilde 
havayolu ile seyahat eden yolcuların mobil uygulamalarına yönellik bugünün 
yaşadıkları sorunları, bunlara yönelik çözümleri ve yarının beklentilerini içeren ayrı bir 
araştıma yapılması önerilmektedir. Havayolları açısından, benzer iş modelleri 
kapsamında (tam hizmet ağ taşıyıcıları, düşük maliyetli taşıyıcılar) faaliyet göstere 
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havayollarının mobil uygulamalarının kıyaslanması yoluyla havayollarının mobil 
uygulamalar konusunda etkinliklerinin belirlenmesi çalışmasının yapılmasında da fayda 
görülmektedir. 
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Extensive Summary 

1. Introduction 

Information and communication technologies (ICTs) have greatly influenced the 
accommodation and tourism industry since its emergence in the early 1990s (Buhalis 
and Law, 2008). The effects of ICTs are mainly based on web sites, social media and 
mobile technologies (Leung, Law, van Hoof and Buhalis, 2013; Sotiriadis, 2017), which 
are key channels for industrial practitioners to reach their customers. The mobility of 
combining and the virtues of mobile technologies such as BITs, smartphones, tablets 
and mobile applications have become the primary devices for users to access the 
internets and become an indispensable part of consumers' daily lives (Wang, Park, and 
Fesenmaier, 2012). According to Statista (2017), the number of smartphone users will 
exceed 2.8 billion worldwide by 2020, representing more than a third of the world's 
population. Mobile marketing is the marketing of products and services over a mobile 
communication channel. It is a personal, time- and space-sensitive channel that can 
reach immediate, interactive, or targeted communication with the target audience 
(Gardlund, 2005, p.11). 

This marketing method is called activities that are necessary for communication 
with customers through the use of mobile devices to increase the sales of products, 
services and information about these products / services (Karaca and Ateşoğlu, 2006). 
Recent technological developments in the service sector have led to the transformation 
of service delivery into face-to-face and self-serving constructs (Lu et al., 2009). By 
using self-service technologies such as the internet, passengers can use services on their 
own instead of directly interacting with the employees in the airline industry (Ku and 
Chen, 2013; Beatson et al., 2006; Elliott et al., 2012; Lim, 2012; Other, 2009, 2011, 
Tam and Lam, 2004). Most passengers (87%) use mobile technology for reservations, 
and more than half (54%) opt for self-service technologies for worldwide check-in 
services (Airline IT Survey, 2017; www.sita.aero). Airlines offer a range of mobile 
applications and tools that provide various functions throughout the travel process 
(Pagiavlas et al., 2005). In Turkey, all airlines, especially Turkish Airlines, Pegasus, 
Atlas, Sun-Express, Honor, have been following mobile marketing applications at 
certain levels. Mobile marketing applications are expected to become more and more 
extensive utilizaiton in the airline industry. For this reason, this study which is analysis 
of airline’s mobile marketing perception in terms of its customer’s demographic traits, 
should be carried out. 
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2. Data Collection and Methodolgy 

The reseach hypothesis has been stated as follows: 
H1 : Airline passenger’s mobile perception is being changed as per  gender type 

H2 :  Airline passenger’s mobile perception is being changed as per marital status 
H3 :  Airline passenger’s mobile perception is being changed as per age group 

H4 :  Airline passenger’s mobile perception is being changed as per edutaion 
status 

H5 :  Airline passenger’s mobile perception is being changed as per income group 
H6  : Airline passenger’s mobile perception is being changed as per frequency of 
receiving  mobil message. 
There are positive and significant correlations in terms of customer demographic 

traits, receiving mobile message, usage frequency, buying from mobile web sites and 
mobile expenditures. 

The research was conducten in İstanbul by airline passengers who previously 
purchased ticket and flew. The face to face survey performed by by 419 passenger as 
convenience sampling method then 400 of them found acceptable. In the study 
Aalkaya’s mobil marketing scales which is Likert Type (1= strongly agreed, 5= strongly 
disagreed) is  used. 

3. Findings and Discussions 

As a result of the factor analysis, the KMO value was 0,77; For factor analysis, 
the Barlett's test, which showed the existence of an adequate relationship between the 
variables, showed a result of 0,000, which is significant at p < .001. As a result of the 
factor analysis 4 questions were omitted from the related scale. The mobile marketing 
scale has reached a level that accounts for 69% of the total variance in 4 dimensions. In 
this context, number 1 dimension is called mobile marketing influences on purchasing 
decisions, number 2 dimension is personal permission and satisfaction perception, 
number 3 dimension is an overview of mobile marketing activities, and number 4 
dimension is called attitude towards mobile marketing applications.   

According to the analysis of the independent "t" test conducted, only the attitude 
towards mobile marketing showed that n is significant at the 95% confidence level (p= 
0,027 <0,05) according to the genders of the participants. In the study conducted, it was 
determined that the interest in mobile marketing for female consumers was higher than 
that for men, and the relevant H1 hypothesis was accepted only at this dimension. 
According to the results of the one-way analysis of variance, the statistical significance 
values of the dimensions are; (p = 0,40; 0,25; 0,53; 0,48), and since these significance 
values are greater than 0.05 in the 95% confidence interval, the relevant H2 hypothesis 
was rejected and the airline passengers and customers marketing perceptions have not 
changed. According to the results of one way variance analysis for age groups, tatistical 
significance values in mobile marketing dimensions are; (p = 0,54; 0,06; 0,11; 0,76) In 
the 95% confidence interval, the significance values are greater than 0,05 the relevant 
H3 hypothesis was rejected and the airline passengers and customers marketing 
perceptions have not changed. The mean values and standard deviations obtained in all 
dimensions in the one-way variance analysis according to the education groups are 
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shown and statistical significance is determined in all dimensions in terms of the whole 
education factor and the related H4 hypothesis is accepted. A statistical significance 
difference of F = 4,912, (p = 0,01<0,05) was found as a result of the variance analysis 
for effecting the purchasing decisions of mobile marketing. The Tukey test was used in 
Post Hoc tests to determine the source of the difference.  The mean values and standard 
deviations of all dimensions in one way analysis of variance according to income 
groups are shown in Table 11. The statistical significance of F = 4,240 (p = 0,00 <0,05) 
was determined as the result of the variance analysis for the effect of the mobile 
marketing only on the purchasing decisions in the analysis made. Only the related H5 
hypothesis was accepted at this dimension. In the one-way ANOVA analysis, the mean 
values, standard deviations obtained in all dimensions are shown in Table 12 and 
statistical significance was determined in all other dimensions except for the personal 
permission and satisfaction perception dimension, and the related H6 hypothesis was 
determined for the other three dimensions It is accepted. As a result of the variance 
analysis, the statistical significance was determined as F= 6,107 (p = 0,00 <0,05) for the 
effect of mobile marketing on purchasing decisions. The Tukey test was used in Post 
Hoc tests to determine the source of the difference.  As a result of the analysis made, it 
was determined that there is no significant difference in customers' mobile marketing 
perceptions according to gender status and age groups.In the analysis made according to 
the educational status, it was determined that mobile marketing perception was 
perceived differently in all dimensions, according to the income groups; it was seen that 
there was a significant difference only in the effect of mobile marketing on purchasing 
decisions, according to the frequency of receiving messages, there were statistically 
significant differences in the dimensions of the impact of mobile marketing on 
purchasing decisions, the interest in mobile marketing and the overall view of mobile 
marketing activities. In generally summarized, it is determined that mobile marketing 
perception has changed more than one demographic traits. 

There was a negative correlation between the tendency of airline customers to 
make online purchases with the frequency of receiving mobile messages (r = -, 31 **). 
A significant and positive correlation was found between the amount of shopping made 
by the customers and the average amount of money spent on this exchange (r =, 519 
**). A significant and positive relationship was found between the income and the age 
of the customers (r =, 348 **), the average amount of money spent on the bookings and 
the customers' income (r =, 392 **). A positive and significant relationship was found 
between the amount of shopping made and the average time spent by the consumers on 
the internet (r =, 144 **). A significant positive correlation was found between the 
average amount of money the customer spent on the internet and the amount of money 
they spent on shopping (r =, 109 **). According to these results,  it is found that there 
are significant and positive correlations between purchased items and customer 
expenditures, between customers incomes and customers expenditures; between 
customers ages and customers incomes; beween avereage internet usage duration and 
customers expenditures. 
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Abstract 
The purpose of this study is to determine the effect of transformational and 

conditional-rewarding leadership on the organizational silence perceptions of workers 
and the moderating role of satisfaction in this relation. Validity of the scales was proved 
with Confirmatory Factor Analysis (CFA) performed with Structural Equation 
Modelling (SEM). Relations between the variables mentioned were tested with 
hierarchic regression analyses and their moderating effects were researched according to 
data obtained.  In the study, private hospitals active in the health sector in Isparta 
province were taken into consideration.  Data was obtained from questionnaires filled 
out by 396 hospital employees and relations between the variables were analyzed based 
on the collected data. At the end of the study, it was determined that transformational 
and conditional-rewarding leadership has a diminishing role on the organizational 
silence perceptions of workers and that job satisfiction plays a moderating role in the 
relation between transformational and conditional-rewarding leadership and pro-social 
silence which one of the organizational silence dimensions. 
Keywords:Transformational leadership, conditional-rewarding leadership,  
organizational silence, job satisfaction. 
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 1. Introduction 

 Workers feel better in the work environment where they easily explain and 
discuss their ideas and proposals, where they put forward problems and their solution 
proposals in the business. They can be more productive and effective in terms of both 
themselves and the businesses. In some businesses, opinions and proposals of the 
workers are not paid attention. Workers who want to share their opinions are prevented 
in various ways and naturally an organization climate where in-business share becomes 
much less in time forms. (Kılıç et al., 2014) The effect of the leader in the formation of 
this climate and which leadership style is applied are important.  

 In the changing and developing work life, the effect of organizational success on 
the attitudes and behaviours of the workers has started to become different. Emerging of 
new organizational variables and their effects’ being revealed contributes to increase in 
awareness in the business life. Organizational silence faces us as a variable which is 
believed to have important results in the modern work life on which they have been 
often studied recently. The variable, which is investigated as both input and output one, 
can interact with many organizational variables and cause different results.  
 In this study, the relation between the leadership styles and organizational silence 
was tried to be revealed and whether job satisfaction has a role in this relation was 
examined. Developed hypotheses with an empirical research conducted in the health 
sector were analysed. Fındings obtained were evaluated and practical proposals were 
tried to be reached.  

 2. Conceptional Framework 
 In this study, relations between the variables, Transformational Leadership (TL), 
conditional rewarding leadership (CRL), organizational silence (OS) and job 
satisfaction (JS), which were handled as leadership styles, were examined within the 
scope of the research model formed.  
 Organizational Silence means an effective and important process regarding cost 
and labour saving for the businesses. Whether organizational silence is effective in the 
productivity development and improvement programs of the organizations changes 
depending on the attitude of the managers (Yalçınsoy, 2017). It may be stated that many 
factors which are personal, organizational or which originate from the environment. 
(Moçoşoğlu and Kaya, 2018) 
 Organizational silence, which is the first one of the variables in our study, and 
which was examined as a dependent variable, is a situation where workers do not share 
their solutions or proposals  with their managers after they have evaluated a problem or 
a matter related to work they perform behaviourally, cognitively and emotionally 
(Pinder and Harlos, 2001:341). Even if the term OS is perceived as a sign of loyalty of 
the workers to the organization, the reality is that it emerges as a negative condition for 
the organizations when it is defined as that workers hide them intentionally even if they 
have knowledge and an opinion related to the organizational matters and problems 
(Çakıcı, 2010: 9). When it is considered that motivation capacities of individuals with 
such thoughts will be less, organizational silence is a condition which annoys and upsets 
workers, but which is also very common (Blatt et al., 2006: 913; Çalışkan and Pekkan, 
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2017: 4). With this aspect, OS is seen as a potential threat against organizational change 
and development, too (Daşçı and Cemaloğlu, 2016: 32-45). When workers prefer to be 
silent intentionally, or when they cannot speak out, they become nervous and stressful. 
This dilemma affects the motivation of workers negatively (Brinsfield, 2009: 62). OS 
has three sub-dimensions, Acquiescent Silence (AS), Defence Silence (DS) and Pro-
social Silence (PS).  
 Leadership, which is one of the independent variables whose effect on 
organizational silence is investigated, is an important variable which was and has been 
studied. Many studies were conducted for the terms of leadership and leader and with 
those studies, the terms were tried to be defined and explained from the beginning again 
(Tengilimoğlu, 2005:2). Leaders display against events they encounter is a situation 
which leadership style they have chosen uncovers. Within the scope of this 
understanding, they have to prevent their followers from coming upon unusual 
situations in order to form a stable group (Hicks and Gullert, 1981:234). 
 In this study, transformational leadership (TL) and conditional rewarding 
leadership (CRL) styles were examined and they were included in the analyses. 
Transformational Leaders direct their followers towards success and development, 
teaching them that the purpose is not only to exist. They carry it out by enabling them to 
understand themselves and their self-reliance to develop (Yıldız, 2002: 233). Followers 
of transformational leaders trust, respect and believe in them (Bass, 1990). 
 In some studies related to this subject conducted in the literature, 
Transformational leadership styles come to the forefront as one of the leadership 
approaches which will reduce organizational silence as much as possible. In the studies 
conducted by Bakmunkh (2011: 101), Köse (2013), Erol (2012: 80-83) and Bildik 
(2009: 67-72), the results show the transformational leadership style reduces silence 
environment that may form in the organization.  
 Interactional leaders in the Conditional Rewarding Leadership (CRL) style, which 
is explained as one of the three dimensions of interactional leadership, (Conditional 
rewarding leadership, management by exception, laissez-faire leadership), utilize 
conditional rewards in order to encourage their followers in suitable or required 
behaviour and to prevent their unsuitable behaviours (Podsakoff et al., 1990). 
Interactional leader used their authorities to reward their followers who show higher 
performance. These rewards granted may be tangible or related to status. The 
subordinates have the required information about those expected from them (Morçin 
and Morçin, 2013).  

 Job satisfaction, which was handled as an independent and moderating variable in 
the study, is a term which has important effects on the attitudes and behaviours of the 
workers and which expresses that how happy the workers are with their works. 
(Mrayyan, 2005). The other definition of job satisfaction is the name given to emotional 
response that a worker gives as a result of his comparison he expects from his job and 
those he gets from his job (Samad, 2006). Whereas Robinson et al. (2000) evaluated job 
satisfaction as a general attitude of workers towards their works, Luthans (1995) 
expressed that it is a result of perception of how much the job meets the things 
important to them.  
 Under the light of these evaluations, the model of the research is in Figure 1. H1 
and sub-hypotheses were prepared on the basis of the literature, in order to test the 
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relations between TL and OS and sub-dimensions, H2 and sub-hypotheses to test  the 
relations between CRL and OS and sub-dimensions,  H3 and H4 to test relations 
between TL and CRL and JS whose moderatingness is researched, H5 and sub-
hypotheses to test relations between JS and OS and sub-dimensions, H6 and H7 to test 
moderating effect of JS on the relation between TL with sub-dimensions and CRL and 
OS and sub-dimensions.  
 

 
Figure 1. Model of the Research 

 
 3. Method 
 3.1 Data Collection Method and Sampling  

 Questionnaire method was used as a data collection tool in the research. The 
questionnaire comprises 2 sections and total 39 questions. In the first section is 
demographic information and in the second section are questions about TL and CRL, 
which are independent variables, and dependent variable OS and JS which is our 
moderating variable. Web-based Questionnaires were sent via internet, and published 
ones were delivered by hand to the related personnel.  

 Health workers working in the private health businesses active in Isparta comprise 
the universe and samples of the study with the subject called role of job satisfaction in 
the effect of Leadership Styles on Organizational Silence. Various analyses related to 
the model formed under the light of usable 396 questionnaires (n=396) obtained from 
the samples were performed. 396-person sample size reached in the study was seen to 
represent the universe with 0,99 reliability and 0,10 sampling error (Yazıcıoğlu and 
Erdoğan, 2004: 49-50). After confirmatory factor analyses, hypotheses and moderating 
effects were tested with hierarchic regression analysis with three stages proposed by 
Baron and Kenny (1986). Moderating effects were tested with regression curves. 
Hypotheses and the structured research model are in Figure 1.  
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 3.2. Scales of the Research: 

 3.2.1. Organizational Silence Scale: When measuring the OS levels of the 
workers, OS scale developed by Van Dyne et al. (2003) and used by Cem Kahya 
(2013). The scale was structured with 15 questions to gauge the 3 dimensions. The scale 
has three sub-dimensions, Acquiescent Silence (AS), Defence Silence (DS) and Pro-
social Silence (PS). The result of KMO analysis of the scale is .70 and above for all 
dimension and total scale. Barlett test was found to be meaningful (p=.000). Cronbach 
Alpha coefficients of reliability analyses performed by Cem Kahya (2013) were found 
to be .88, .88, .80 respectively and total reliability .74. As a result of reliability analysis 
performed, Cronbach Alpha coefficients for OS, AS, DS and PS were found to be .85, 
.87, .93, .82 respectively. Total variance imparted for three dimensions is .75.  

 3.2.2. Transformational and Conditional Rewarding Leadership Scales: 
Scales with 5 and 4 items respectively developed by Podsakoff et al. (1990; 1996), was 
used in order to determine TL and CRL styles in the businesses. Both scales have a 
single dimensional structure. Cronbach Alpha coefficients of reliability analyses 
performed by Bettencourt (2004) were found to be .93 and .95 respectively. As a result 
of reliability analyses, total Cronbach alpha coefficients were found to be .92 and .94 
respectively. Variances imparted are .80 for TL and .85 for CRL.   
 3.2.3. Job Satisfaction Scale: 5-item scale developed by Arnett (1999) and Judge 
et al. (2009) was used in order to determine JS level perceived in the businesses. JS 
scale, which was included in the model as a moderating variable, is a single-dimension 
one. Judge et al. found that Cronbach alpha coefficient for JS was .79. As a result of 
reliability analysis performed, total Cronbach alpha coefficient of the scale was found to 
be .81. Variance imparted was .66.  
 3.3. Validity and Reliability of the Scale:  

 SPSS packet program was used for reliability tests of the scales, and AMOS 
packet program for confirmatory factor analyses and structural equation models. 
Cronbach Alpha coefficients were found for reliabilities of the scales and confirmatory 
factor analyses were performed to determine whether they were valid. The findings 
related to these tests are in Table 1. After then, correlation relations between the 
variables were determined (Chart 2). 

Chart 1:  
Values for Goodness of Fit of the scales as a result of confirmatory factor analysis 

Variables 

 
X² 

 

 
df 

CMIN/ 
DF 
≤5 

GFI 
≥.85 

AGFI 
≥.80 

CFI 
≥.90 

NFI 
≥.90 

TLI 
≥.90 

RMSEA 
≤.08 

1. Org.Silence(OS)  130,2 78 1,67 0,96 0,94 0,98 0,97 0,98 0,04 
2.Acq.Silence(AS) 106 46 2,3 0,95 0,91 0,96 0,99 0,98 0,05 
3. Defence Silence (DS) 176,7 57 3,1 0,96 0,92 0,98 0,96 0,94 0,07 
4.Pro-social silence(PS) 97,2 36 2,7 0,97 0,94 0,93 0,95 0,97 0,06 
5. Job Satisfaction (JS) 2,10 1 2,1 0,99 0,97 0,99 0,99 0,99 0,05 
6. Transform. L(TL) 8,9 4 2,2 0,99 0,96 0,99 0,98 0,98 0,05 
7. Cond.Rev. L.(CRL) 3,2 1 3,2 0,99 0,95 0,99 0,99 0,99 0,07 

Note: Goodness of fit value intervals were organized according to “acceptable” 
standards. Pearson correlations were calculated in order to determine the relations 
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between the variables (Chart 2). Reliability findings were presented in (parenthesis) at 
the end of rows in the Table. At the end of the analysis, it is seen that TL and SL which 
were handled as leadership styles, have meaningful relations with organizational silence 
and its some dimensions and job satisfaction.  

Chart 2: 
Average, S. Deviation and Correlation Values 

Variables Ort. S. S 1 2 3 4 5 6 7 
1. Org. Silence (OS) 2,36 .88 (,82)       
2. Acq. Silence (AS) 2,52 .89 ,92** (,87)      
3. Def. Silence  (DS) 2,21 .99 ,94** ,75** (,93)     
4. Pro-so. Silen (PS) 4,07 .77 -,06 -,05 -,06 (,82)    
5. Job Satisfa.   (JS) 3,65 .87 -,23** -,18** -,26** ,18** (,80)   
6. Transf. L.     (TL) 3,54 .97 -,12* -,03 -,19** ,23** ,45** (,93)  
7. Cond.Rev.L.(CRL) 3,62 1,02 -.15** -,08 -,19** ,18** ,44** ,73** (,95) 
Not: Alpha coefficients are in parentheses.   
* p≤.05. **p≤.01 

 4. Analysis of the Data and Findings 

 Data obtained as a result of the research were analysed on SPSS and AMOS 
programs. Within this scope, moderating effects were investigated with three-stage 
hierarchic regression analysis proposed by Baron and Kenny (1986). Moderating effects 
were tested with regression curves.  

 In order to test the hypothesis in the study aimed at determining effect of TL and 
CRL on OS and moderating role of JS in this effect, hierarchic regression analyses were 
performed.  
 In the hierarchic regression analysis carried out to test the hypotheses, TL and 
CRL were included in the study as the independent variables separately, OS and sub-
dimensions (AS, DS, PS) as the dependent variables and JS as the moderating variable. 
As a result of many analyses performed, only 3 moderating effect were determined. 
They are in Chart 3. TL, CRL and JS were centred while being included in the model. 
(Cohen et al., 2003). 

Chart 3: 
Results of Moderating Effect Analysis  

 Pro-social Silence (PS)  Pro-social Silence (PS) 
Step 1 2 3 Step 1 2 3 
TL .23*** .19*** .20*** CRL .18*** .13* .14* 

JS  .09 .10 JS  .12* .13* 

TLxJS   .10* SLxJS   .10* 

AR2 .06 00 .02 AR2 .03 .01 .01 

Δ F 22,2*** 12,6*** 9,8*** Δ F 13,6*** 9,3*** 7,6*** 

* p≤.05, **p≤.01, ***p≤.001 
 Moderating Variable is a variable which affect the strength and direction of the 
relation between independent variable and dependent variable (Baron and Kenny, 1996: 
1174). According to results of multi-regression analysis in Chart 3, moderating effect of 
JS was investigated. At the end of the analysis, it was seen that JS has a moderating 
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effect on the relation between TL and PS (β =.10, p≤05). At the end of analyses, it was 
also seen that JS has a moderating effect on the relation between SL and PS (β =.10, 
p≤05). Besides, the process proposed by Cohen et al. (2003) was followed in order to 
carry out a more detailed investigation related to the direction of the relation. Within 
this scope, when JS, which is the moderating variable, is low and high, meaningfulness 
of the relations between TL and PS was tested with regression curve drawn (Aiken and 
West, 1991).  

 As seen in Figure 2, even if the relation between TL and PS is meaningful when 
JS perception is both low and high, it is seen that TL-PS interaction is higher when JS is 
high. As a result of TL-JS interactions, 7% of total variance of the model was 
determined to be revealed. So, Hypothesis 7c was supported. That is, JS has a 
moderating effect within the scope of this relation.  

 
Figure 2. Moderating Relations 

 As seen Figure 3, even if the relation between CRL and PS is meaningful when JS 
perception is both low and high, it is seen that TL-PS interaction is higher when JS is 
high. As a result of SL-JS interactions, 6% of total variance of the model was 
determined to be revealed. So, Hypothesis 6c was supported. That is, JS has a 
moderating effect within the scope of this relation. 
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Figure 3. Moderating Relations 

Within the scope of findings obtained as a result of analyses performed, test 
results of the hypotheses are presented in Figure 4 as a whole. 
 

 

Figure 4. Test Results of the Hypotheses 
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5. Discussion and Conculusion 

 In this study, the relation between leadership styles and organizational silence  
was tried to be revealed and moderating role of job satisfaction in this relation was 
investigated. Hypotheses developed with an empirical investigation carried out on the 
workers of health sector in Isparta. As a result of the findings obtained, it was 
determined that transformational and conditional rewarding leadership styles which 
were included in the study within the scope of leadership styles having an important 
role in the work life have effects of reducing organizational silence. This finding is 
compatible with the theory and similar investigations. (Bakmunkh, 2011; Köse, 2013; 
Erol 2012; and Bildik, 2009).  
 It is expected that all terminal outputs, such as in-organization productivity, 
performance, etc. of the workers who adopt silence within the organization and who try 
to practice this silence in their attitudes and behaviours, will be low (Çalışkan and 
Pekkan, 2017: 15). Therefore, that workers’ behaviours of remaining silent should be 
reduced with leadership applications such as transformational leadership and 
conditional rewarding leadership, etc. was revealed is one of the important results of the 
study  

 In addition, it was seen in the study that leadership styles increase job satisfaction. 
It was found in the literature that similar results were obtained before (Tanrıverdi and 
Paşaoğlu, 2014). It was determined that both leadership behaviours have reducing roles 
on the organizational silence in parallel with the results obtained in the previous 
researches (Erol and Köroğlu, 2013). It was seen that job satisfaction, which was 
handled as a moderating variable, is also a variable reducing organizational silence and 
sub-dimensions.  
 As a result of moderating effect analyses, it was determined that job satisfaction 
has a moderating effect only on the relation between transformational and conditional 
rewarding leadership and pro-social silence.  It is thought that this finding originates 
from the nature of pro-social silence dimension. As a result, an individual prefers to be 
silent not because he is afraid of negative results to emerge when he speaks out but 
because he wants to protect the organization and the others from damages that may 
occur in this silence type.   

 Within this scope, it was evaluated that the finding obtained may have resulted 
from that positive leader behaviours may interact differently from other silence types 
and pro-social silence. The study has various limitations. samples are limited and the 
study is not longitudinal.  Academicians to make researches in the future may be 
suggested to study on moderating role of demographic variables in OS leadership 
relations.  
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Özet 
Bu çalışmanın amacı öfke, korku, umut ve üzüntü gibi dört temel duygunun 

bireylerin risk alma davranışına etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda 
Türkiye’de bir devlet üniversitesinden kolayda örnekleme ve gönüllü katılımla 440 
denekten veri toplanmıştır. İlk önce değişkenlere ilişkin faktör ve güvenirlik analizleri 
yapılmış ve takiben korelasyon ve regresyon analizleri ile model test edilmiştir. Yapılan 
analizler neticesinde korku ve üzüntünün riskten kaçınma davranışı ile pozitif ilişkide 
olduğu, öfke ve umudun ise direkt bir etkisinin olmadığı ancak bilgi üzerinden dolaylı 
etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Öfkeye ilişkin direkt etkinin bulunamamasının 
başlıca sebebi Li (2011)’nin belirttiği gibi kültürel sebepler olabilir. Umuda ilişkin 
direkt etkinin bulunamaması ise Hayenhjelm (2006)’in ifade ettiği gibi umudun bireyin 
o anki ruh hali ile de ilişkili olmasından kaynaklanabilir. Ayrıca dört duygu durumunun
yüksek ve düşük seviyeleri için risk isteği araştırılmış ve düşük üzüntü seviyesinde olan
kişiler en fazla risk isteyenler, yüksek korku ve düşük umut seviyesindeki kişiler ise en
fazla riskten kaçınanlardır. Cinsiyet temelli olarak da incelendiğinde kadınlarda aynı
bulgu sağlanmıştır. Ancak erkeklerde duygu durumları ve seviyeleri ile risk isteği
arasında bir farklılaşma tespit edilememiştir. Son olarak her duygu durumunun yüksek
ve düşük seviyelerinde cinsiyete göre de bir farklılaşma bulunamamıştır. Bu bulguların
hemen hepsi sahasındaki sınırlı ampirik bulguya önemli katkı nitelindedir.
Anahtar Kelimeler: Korku, Öfke, Umut, Üzüntü, Risk, Davranışsal Finans. 

Abstract 
The aim of this study is to investigate the effect of four basic emotions, such as 

anger, fear, hope and sadness, on individuals risk taking behavior. For this purpose, the 
data was collected from a public university in Turkey by participation of 440 subjects 
with easy sampling and voluntary participation. First, factor and reliability analysis of 
variables was performed then the model was tested with correlation and regression 
analysis. It has been determined that fear and sadness are positively related to the risk 
aversion behavior. The main reason for the lack of direct effect on anger may be 
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cultural reasons as Li (2011) points out. As Hayenhjelm (2006) states, the absence of 
direct influence on hope can result from the fact that hope is related to the individual's 
current mood. In addition, risk propensity for high and low levels of four emotional 
states was investigated. Those who are at low sadness level demand the most risk, those 
with high fear and low hope level are the ones who avoid the most risk. When examined 
on gender-based, the same finding was also found for women. However, in males, no 
differentiation was found between emotional states and risk propensity. Finally, there 
was no differentiation in sex at each of the high and low levels of each emotional state. 
Almost all of these findings are significant contributors to the limited empirical finding. 

Keywords: Fear, Anger, Hope, Sadness, Risk, Behavioral Finance.  
Giriş 

Davranışsal finans alanında yapılan çalışmalar ve buna paralel olarak bilişsel 
psikoloji ve nöroekonomi araştırmaları bireylerin ekonomik karar ve davranışlarında 
rasyonel ilkelere bağlı tutum ve uygulamalardan ziyade duyguların, psikolojik 
faktörlerin, kişiliğin, genetiğin ve yaş, cinsiyet gibi demografik faktörlerin etkili 
olduğunu göstermiştir.  

Riskli durumla karşılaşan birey karışık duygulara maruz kalır: bir taraftan riske 
girerek kazanç elde etmek, diğer taraftan sahip olunan varlığı kaybetmek. Bu ikilemde 
kalan birey duygusal açıklamalar yaparak risk tercihini ve yargısını oluşturur (Li, 2011; 
Habib ve Cassotti, 2015).  

İnsanın fiziksel, duygusal ve zihinsel yetenek ve özellikleri sabit bir seyir takip 
etmez. Belirli periyotlarda kendini tekrarlayan iniş ve çıkışlar gösterir. Bu süreci 
yöneten sisteme biyoritm adı verilir. Thommen, biyoritm döngülerinin insan davranışını 
etkilediği belirtir ve üç farklı döngüden bahseder: (1) Fiziksel Yönler; 23 günlüktür, 
enerji, hastalığa direnç, dayanıklılık gibi fiziksel yönleri içerir (2) Duygular; 28 
günlüktür, sevinç, karamsarlık, hüzün (üzüntü) gibi duyguları içerir, (3) Entelektüel 
Fonksiyonlar); uyanıklık, hafıza (Memory) ve akıl yürütme gibi işlevleri ifade eder 
(Murgea, 2016). 

Üzüntü, öfke, korku gibi duygular 28 günlük süreçlerle tekrarlanır, davranışı ve 
risk tercihini etkiler (Murgea, 2016). Aynı birey aynı durumla farklı zamanlarda 
karşılaştığında fiziksel özellikleri ve zihinsel yeteneklerinden bağımsız olarak sahip 
olduğu duygusal durumun bulduğu evreye göre farklı karar ve davranış sergiler. Kugler 
vd. (2012) de buna ilave olarak karşılaşılan belirsizliğin türü ve derecesinin de 
duyguları ve dolayısıyla risk tercihini etkilediğini söyler.  

Bu bulgular neoklasik finansın salt akılcı, duygularını bastırmış ve her zaman 
faydasını maksimize etmeye çalışan rasyonel insanından ziyade davranışsal finansın 
farklı faydalar peşinde koşan bilişsel ve duygusal önyargılar ile karar alan insanını işaret 
eder.  

Bu çalışmada korku, öfke, umut ve üzüntü gibi dört temel duygunun risk isteğine 
etkisi araştırılmıştır. Ayrıca bu dört duygu durumunun yüksek ve düşük seviyelerinin 
risk isteğine etkisi değerlendirilmiştir. Son olarak da her duygu durumunun yüksek ve 
düşük seviyelerinde erkek ve kadınların risk isteklerinin farklı olup olmadığı analiz 
edilmiştir. Bu özellikleri bakımından çalışma sahasındaki sınırlı literatüre önemli 
katkılar sağlamaktadır.  
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Çalışmanın ikinci bölümünde literatür taraması, üçüncü bölümünde analiz 
yöntemi ve veriler, son bölüm de ise sonuç ve değerlendirme yer almaktadır. 

Literatür Taraması 

Üzüntü 
Üzüntü, değer verilen kişi veya nesne (obje) kaybedildiğinde yaşanan yokluk hissi 

ve acıdır. Depresyondan farklıdır. Depresyon hayatın normal seyri içinde yaşanmaz. 
Olaylara verilen tepkinin neticesinde hissedilen kuvvetli acı ve sağlıksız ruh halidir. 
Zamanla bireyin dış dünyaya karşı hissizleşmesine, enerji ve canlılığını kaybetmesine 
yol açar. Üzüntü hayatın normal seyri içinde vardır ve yaşanması gerekir, bastırılırsa 
depresyona sebep olabilir (Murgea, 2016).  

Üzüntü ile ilişkili bir diğer duygu da öfkedir. Bu iki duygu arasındaki farkı 
Schwarz (2010); öfkeyi, bir kişinin kasıtlı hareketi sebebiyle kaybedilen kişi veya 
nesneye karşı cevap, üzüntüyü ise, eylemi gerçekleştiren kişiden soyutlayarak 
kaybedilen kişi veya nesneye karşı cevap olarak ortaya koyar.  

Çalışmalar bireyin içinde bulunduğu duygusal durumun yargıyı ve karar alma 
sürecini etkilediğini göstermiştir. Rajagopal ve Pham (1999), pozitif (gurur, neşe, vb.) 
ve negatif (öfke, üzüntü, vb.) duygusal durumun karar alma sürecinde bireyin farklı 
noktalara (risk veya getiri) odaklanmasına sebep olduğunu ifade eder. Yaptıkları 
deneysel çalışmada iki negatif duygu olan anksiyete ve üzüntünün risk isteğinde 
farklılaşmaya sebep olduğunu tespit etmişlerdir. Üzüntü yüksek risk isteğine sebep 
olurken, anksiyete riskten kaçınmaya yol açmaktadır. Üzüntü ile ilgili bulguları Leith ve 
Baumeister (1996), Kasch vd. (2002), Li (2011)  ve Murgea (2016) gibi araştırmacıların 
sonuçları ile çelişmektedir. Literatürün genel yaklaşımı üzüntü ile riskten kaçınma 
arasında ilişki olduğu yönündedir. Rajagopal ve Pham (1999) bu farklı bulguları için iki 
açıklama getirmiştir: İlki üzüntü ruh halindeki bireyler zaten bir kayıp yaşamışlar ve 
bunun eksikliğini hissetmektedirler. Bu sebeple ödül isterler ve risk peşinde koşarlar. 
Ancak Leith ve Baumeister (1996) üzüntü ruh halindeki kişilerin en kötü durumu 
akıllarına getirdiklerini ve kaybettiklerinde daha da üzüleceklerini vurgular. İkincisi ise 
duygusal durumun kişisel kararlarda etkili olduğu ancak üçüncü şahısları ilgilendiren 
durumlarda etkisiz olabileceğidir.  

Leith ve Baumeister (1996), negatif ruh halinin yüksek risk alma isteğini 
açıklayabileceğini ifade eder. Yaptıkları çalışmada da öfke için bu etkiyi tespit 
etmişlerdir. Ancak üzüntü için aynı etki belirlenememiştir. Onların da açıklamaları 
Clore vd. (1994) tarafından da ifade edildiği gibi üzüntünün diğer negatif ruh 
hallerinden farklı olduğu ve tek başına risk isteğinin açıklayıcısı olamayacağıdır. Bu 
farklılığı Scheibehennea ve Helversen, (2015), fizyolojik uyarılma ve kontrol hissi ile 
açıklamıştır. Onlar öfkeyi yüksek fizyolojik uyarılma ve kontrol hissi ile üzüntüyü ise 
düşük uyarı ve kontrol ile karakterize ederler. Bu iki özellik negatif ruh hali olmakla 
birlikte karar verme sürecinde ve bilgiyi değerlendirmede farklı etkiye sahiptir. Yüksek 
seviyede negatif uyarılma, düşük analitik bilgi işleme, dikkati daraltma, daha seçici 
bilgi arama ve basit ipuçlarına güvenmeye sebep olurken, düşük seviyedeki negatif 
uyarılma tam tersi etkilere haizdir. Ancak onlar da deneysel çalışmalarında bu 
öngörülerini ispatlayamamışlardır. Bunun sebebini ise deneylerindeki yapısal probleme 
(deneklere öfke duygusu vermek için seyrettirilen videonun üzüntüye de yol açması) 
bağlarlar.  
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Angie vd. (2011), üzüntünün risk isteği üzerinde küçük ve moderatör etkisinin 
olduğunu ve cinsiyete göre etkinin değişebileceğini (erkeklerde orta, kadınlarda küçük), 
bu konudaki çalışmaların da çok sınırlı olduğunu ifade eder.  

Öfke 
Öfke, bilerek yanlış yaptığına inanılan kişiye duyulan düşmanca duygudur. Eid ve 

Diener (2001) öfkenin güçlü bir duygu olduğunu ve sosyal olarak uygun şekilde ifade 
edildiğinde faydalı olacağını söyler. Lerner ve Keltner (2000) öfke kişileri iyimser ve 
riski isteyen, korku kişileri ise kötümser ve riskten kaçınanlar olarak ifade eder. Szasz 
vd. (2016) de öfkenin üzüntüye göre risk isteği üzerindeki güçlü etkisine vurgu yapar. 

Öfke ile risk ilişkisine bakıldığında genellikle tutarlı sonuçların elde edildiği 
görülür. DeSteno vd. (2000) ve Habib ve Cassotti (2015) öfke gibi olumsuz duyguların 
olumlu duyguların aksine riskli seçimleri teşvik ettiğini belirtir.  Angie vd. (2011) ise 
öfkeyi doğru veya yanlış olarak nitelemeden risk isteğini arttırdığını iddia eder. Gasper 
ve Clore (2002) ise öfkenin aşırı güvene sebep olduğunu ve riskli alternatifleri seçme 
olasılığını arttırdığını, Lerner ve Keltner (2001) de kesinlik ve öz kontrol ile ilişkili 
olarak riskli alternatiflere yönelinmesine sebep olacağını vurgular.  

Öfke ile risk isteği ilişkisine ilişkin farklı bulgular nispeten azdır. Lerner vd 
(2015) öfke kişilerin risk isteğinin düşük olduğunu ama kararı değerlendirmek için 
ikinci bir şans verildiğinde risk isteklerinin yükseldiğini ifade eder. Bu bulguya Szasz 
vd. (2016) da vurgu yapar ve risk isteğinin artacağını belirtir. En aykırı bulgu Li 
(2011)’den gelmiştir. Çin’de girişimciler üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında öfke 
seviyesi düştükçe başarısızlık korkusunun azaldığını ve girişime başlama ihtimalinin 
arttığını tespit etmiştir. Risk isteme olarak da değerlendirilebilecek ve literatür ile 
çelişen bu bulguya ilişkin olarak Li (2011), öfkenin kontrolü kaybetmeye sebep 
olduğunu ve Çin’de olumsuz olarak değerlendirildiğini söyler. Dolayısıyla öfkeye 
ilişkin iyi veya kötü değerlendirmelerin kültürel farklıktan kaynaklanacağına vurgu 
yapar. 

Fessler vd. (2004), erkeklerin ve kadınların öfke durumunda riskli alma 
davranışlarında farklılık olduğunu ifade eder. Erkekler kadınlara nazaran daha fazla 
öfke yaşamasa da öfke durumunda daha fazla tepki vererek riske yönelmektedirler. 
Benzer şekilde Ferrer vd. (2016)’de öfkenin erkeklerde kadınlara göre riskli kararları 
arttırdığını ve daha fazla para kazanmaya sebep olduğunu göstermiştir. Bunun 
açıklamasını ise öfke kadınların öfke erkeklere göre daha az kesinlik hissedip öfkelerini 
daha fazla kontrol edebilmeleri olarak yapmışlardır.  

Korku 

Korku fiziksel ve duygusal olarak algılanan, geçmiş deneyimlerle gelişen 
tehlikeye karşı verilen tepkidir. İnsanı tehlikelere karşı koruyan hayatta kalma 
mekanizmasıdır (LeDoux, 2000).  

Camerer (2013,) korku ve irrasyonel coşku gibi duygusal kavramların piyasaların 
gündelik tartışmalarında öne çıktığını ancak finans teorisinde açık bir karşılığının 
olmadığını ifade etse de bu çok doğru değildir. Özellikle davranışsal finans ve 
nörofinans alanında yapılan çalışmalar korkunun gerek psikolojik ve gerekse de 
nörolojik temelde karar alma süreci ve risk alma davranışı ile ilişkisini araştırmaktadır. 
Nörolojik çerçevede yapılan araştırmalara LeDoux (2000) ve Crisan vd. (2009), 
çalışmaları örnek verilebilir. Crisan vd. (2009) nörolojik temelli çalışmalarında 
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korkunun finansal risk alma oranını düşürdüğünü gösterdiler. LeDoux (2000)’da 
korkunun amigdalada aktivasyona sebep olduğunu ve amigdalanın duygusal 
davranışlarda etkili olduğu yönünde inancın olduğunu belirtir. Ancak bu inancı 
destekleyen çalışmaların sınırlı olduğunu ve artması gerektiğini de ifade eder.  

Lerner ve Keltner (2001), korkunun belirsizlik ve kontrol edilemeyen 
durumlardan kaynaklandığını ve riskten kaçınmaya sebep olduğunu söyler. Benzer 
şekilde Habib ve Cassotti (2015)’de korku ile riskten kaçınma arasında ilişki bulmuştur. 
Aynı çerçevede Lerner vd. (2015)’de korku durumunda risk algısının yükseldiğini ve 
dolayısıyla riskten kaçınılacağını vurgular.   

Kugler vd. (2012) korkan bireyler ile öfkeli bireyleri karşılaştırır ve korkan 
bireylerin daha fazla riskten kaçındığını belirtir. Chen vd. (1998) korku girişimcilerin 
şirketi büyütmekten kaçınacağına, Camerer (2013)’de korku insanların güven elde 
etmek için sigorta satın alabileceklerine vurgu yapar.  

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada Lee ve Andrade (2015) korkunun risk 
isteğine etkisini iki farklı deneyde test etmiştir. Kumar gibi heyecanın ön plana çıktığı 
durumlarda denekler risk isterken, hisse senedi yatırımı gibi durumlarda korku riskten 
kaçmaya sebep olmaktadır.  

Umut 
Umut gelecekte olması istenen bir sonuca ilişkin duyulan pozitif inanç ve istek 

olarak tanımlanabilir. Bu tanımda üç temel öğe mevcuttur. İlki geleceğe ilişkindir, 
olması istenir ve bunun gerçekleşeceğine dair inanç vardır. Bu tanıma göre beslenen 
inanç arttıkça umut seviyesi de yükselecektir. Hayenhjelm (2006) umut sahibi bireylerin 
ilgili davranışın neticesinde çıkabilecek bütün sonuçları değil sadece en iyi sonucu 
dikkate aldığını belirtir. Pham ve Avnet (2004) de umudu ideallere ulaşmakta etkili 
bileşenler olarak özlem ve istek ile birlikte sayar. Snyder vd. (1991) ise umudu yaygın 
kabul gördüğü şekilde iki bileşene ayırmıştır. Aracılık ve yollar. Aracılık arzuya işaret 
eder.  Yollar ise ilgili arzuyu gerçekleştirebilecek alternatifler anlamına gelir. İlk önce 
arzu olmalı, daha sonra bununla ilişkili yollar aranmalıdır. Snyder vd. (1991) bu sürecin 
umudun doğasında olduğunu ifade eder. Reimann vd. (2014)’nin Snyder vd. (1991)’den 
farkı söz konusudur. Onlar bu noktada umudu isteğe uygun sonuç için özlem olarak 
tanımlarken umutlu olmayı ise birinin bu sonucu gerçekleştirebileceğine ilişkin inanç 
derecesi olarak kabul etmektedirler.  

Umut ile yakın ilişkili kimi kavramlar da vardır. Bunların başlıcaları, ruh hali, 
iyimserlik ve korkudur. Umut bir duygudurum değildir. Umut geleceğe yönelik olumlu 
ruh hali iken duygudurum yaşanan zamana ilişkindir. Benzer şekilde iyimserlik ile umut 
da farklıdır. İyimserlik geleceğe yönelik olmakla birlikte neticenin olmasına ilişkin 
beklentidir. Oysaki Reimann vd. (2014)’e göre umut özlemin bir fonksiyonudur. Ayrıca 
umut sahibi olmak iyimserliğe, umut sahibi olmamakta kötümserliğe işaret etmez. 
Korku umudun tam zıddı olarak kabul edilebilir. Ancak Reimann vd. (2014) aynı durum 
için hem umut hem de korku duyulabileceğini söyler. Borsada para kazanma umudu 
olan kişi aynı zamanda kayıplarından da korku duyabilir.  

Reimann vd. (2014) umudun risk tercihine etkisine ilişkin çalışmalarında eğer 
gelecekteki sonuca ilişkin bir tehdit yoksa (rahat bir emeklilik gibi) bireylerin kayıptan 
kaçınma ile motive olarak risk istemediğini, ancak bireyin rahat bir emekliliğe sahip 
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olmasına ilişkin tehditler söz konusu ise bu sefer umut, kazanç elde etme motivasyonu 
ile risk isteğini arttırdığını tespit etmişlerdir.   

Sjoberg (2003) bir olaya bakışta onun riskinden ziyade ona ilişkin tutumun ilişkili 
olduğunu vurgulamıştır. Hayenhjelm (2006)’de var olan durum kötüyse, gelecekte 
istenen durumun olma olasılığı ne kadar küçük olsa da bireyin umut besleyerek riskte 
girebileceğini dolayısıyla umut arttıkça risk isteğinin aratacağını ifade eder. Foo (2011) 
ise girişimciler üzerinde yaptığı çalışmada hâkim bulgulardan farklı olarak korku ve 
umut bireylerin risk algılarının yüksek, öfke ve mutluluk bireylerin ise düşük olduğunu 
tespit etmiştir.  

Analiz Yöntemi ve Veriler 
Bu çalışmanın amacı öfke, korku, umut ve üzüntü gibi duygu durumlarının risk 

isteğine etkisini araştırmaktır. Duyguların kararlar üzerinde etkili olduğu psikoloji 
temelli çalışmalar tarafından ortaya konmuştur. Ancak duyguların finansal bağlamda 
kararlara nasıl bir etkisinin olduğuna ilişkin çalışmalar oldukça sınırlıdır. Özellikle Türk 
literatüründe bu tarz bir çalışmaya rastlanmamıştır.  Duyguların bireysel risk alımında 
etkisin ortaya konması başta bireysel emeklilik olmak üzere çeşitli yatırım kararlarının 
arkasında yatan psikolojik unsurların anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Bu 
amaçla Türkiye’de bir devlet üniversitesinde kolayda örnekleme ve gönüllü katılımla 
440 denekten veri toplanmıştır. Ankete katılanların 237’si erkek, 203’ü kadındır. 337 
kişi 30 yaş ve altında diğer üç kişi ise 30 yaş üstündedir. 

Çalışmada dört duygu durumu ile risk ve yatırıma ilişkin bilgiye önem vermeye 
ilişkin toplam altı değişken kullanılmıştır. Ölçeklere ilişkin referans ve soru sayıları 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Değişkenler 

Değişkenler Referans Soru Sayısı 

Üzüntü  Doherty (1997) 3 

Korku  Leary (1983) 12 

Umut  Snyder vd. (1991) 12 soru (3 
boyut) 

Öfke  Gambetti ve Giusberti (2012) 10 

Riskten Kaçınma Pasewark ve Riley (2010) 3 

Yatırıma İlişkin Bilgiye Önem 
Verme Pasewark ve Riley (2010) 7 
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Çalışma modeli Şekil 1 de gösterilmiştir. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Bağımsız değişkenler olan dört temel duygunun bağımlı değişken olan riskten 

kaçınma davranışı üzerindeki etkisini araştırmak için doğrusal regresyon analizi 
kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada ayrı olarak değerlendirilen dört duygu durumunun 
yüksek veya düşük olmasının ve cinsiyetin riskten kaçınma davranışı üzerindeki 
etkisinin araştırılması için de tek yön anova ve duncan testleri ile ikili t testleri 
uygulanmıştır. 

Ancak öncelikli olarak örneklemin yeterliliği ve ölçekleri oluşturan sorular arası 
korelasyonun anlamlılığına ilişkin olarak Kaiser Meyer Olkin (KMO) ve Barlett testleri 
yapılmış ve akabinde bütün değişkenleri kapsayan faktör ve güvenirlik analizleri ile 
testlere devam edilmiştir. Bu testlerin sonuçları Tablo 2’de raporlanmıştır.  

Tablo 2. Faktör (Varimax Döndürmesi) ve Güvenirlik Analizi Sonuçları 

 

Bilgi Korku Öfke Umut Üzüntü Risk 

I1 F1 A1 H2 S1 I8 

I2 F2 A2 H9 S2 I9 

I3 F3 A6 H10 S3  

I4 F4 A7 H12   

I5 F5 A8    

I6 F6     

I7 F7     

 F8     

DUYGULAR 

Korku 

Umut 

Öfke 

Üzüntü 

Bilgi 

Risk 

Şekil 1: Çalışmanın Modeli 
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 F10     

 F11     

 F12     

Açıklama % 13,12 11,687 7,312 4,680 4,471 4,296 

Güvenirlik 0,932 0,902 0,889 0,666 0,732 0,646 

KMO 0,867 

Bartlett 10557,557 

Bartlett (Anlam.) 0,000 

Örneklemin yeterliliğine ilişkin KMO ve sorular arası korelasyonun anlamlılığına 
ilişkin Barlett testleri yapılmış örneklem sayısı ile ilişkilerin yeterli seviyede olduğu 
tespit edilmiştir. 

Ancak yapılan faktör analizi ve güvenirlik analizi neticesinde umut değişkeninin 
duruma ve çözüme ilişkin boyutlarının yeterli güvenirlik değerlerini karşılayamadığı 
görülmüştür. Dolayısıyla umut değişkeni bireyin sadece kendi yeteneklerine ilişkin 
umudunu kapsayan boyutu ile değerlendirilmiştir. Bu haliyle umut değişkeni ve risk 
değişkenin güvenirlik analizi sonuçları yaygın olarak kabul edilen 0,70’in altında 
olmakla birlikte Chang ve Danao (2017)’ın belirttiği gibi değerlendirmeye 
alınabileceğini kararına varılmıştır.  

Değişkenler arası ilişkileri görebilmek için korelasyon analizi yapılmıştır. 
Sonuçlar Tablo 3’de raporlanmıştır.  

Tablo 3. Korelasyon Analizi Sonuçları 

 Bilgi Korku Öfke Umut Üzüntü Risk 

Bilgi 1  0,1900,000 0,1550,001  0,4840,000 

Korku  1 0,1630,001 – 0,1760,000 0,1950,000 0,1160,015 

Öfke   1 – 0,1130,017   

Umut    1   

Üzüntü     1 0,1240,009 

Risk      1 

Tablodan görüleceği gibi korku ve üzüntü riskten kaçınma ile pozitif ilişkilidir. 
Buna göre kişilerin korku ve üzüntüsü yükseldikçe risk alma istekleri azalmakta ve daha 
fazla riskten kaçınmaktadırlar. Öfke ve umut duygusu ile riskten kaçınma isteği 
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arasında ise bir ilişki tespit edilememiştir. Buna karşılık bu iki duygunun yatırım aracına 
ilişkin bilgi ile pozitif ilişkisi ve bilginin de risk ile pozitif ilişkisi tespit edilmiştir.  

Buradan hareketle bireylerin riskten kaçınma davranışını ilişkili iki duygu ve bilgi 
çerçevesinde tahmin edebilmek için regresyon analizi yapılmıştır.  

Tablo 4. Regresyon Analizi 

Değişken Beta Anlamlılık 

Sabit  0,000 

Bilgi 0,484 0,000 

Korku 0,122 0,004 

Üzüntü 0,069 0,104 

Düzeltilmiş R2 0,252 0,000 

Sonuçlardan görüleceği kurulan model anlamlı ve açıklama gücüne sahiptir. Bilgi 
ve korku değişkenleri 0,000 hata payında anlamlı iken üzüntü 0,10 hata payı ile anlamlı 
kabul edilebilir. Bu farkın sebebi ise korelasyon analizden anlaşılabilir. Görüleceği gibi 
korku ve üzüntü arasındaki teorik ilişki ve istatistiksel olarak da belirlenmiş ve iki 
değişken arasındaki ilişki sebebiyle üzüntü ancak yüksek hata payı ile kabul edilebilir 
seviyeye gelmiştir. Bilgi değişkeni ise bireylerin yatırım aracına ilişkin 
yayınlanan/bilinen bilgilere önem verme derecesini gösterir. Bu bilgileri değerlendiren 
kişilerin yatırım araçlarındaki dalgalanmaları (riski) görerek riskten kaçınma davranışı 
göstermeleri de oldukça mantıklıdır.  

Çalışmada ayrıca değerlendirilen dört duygu durumunun yüksek veya düşük 
olmasının riskten kaçınma davranışında farklılık yaratıp yaratmadığı araştırılmıştır. Bu 
amaçla her duygu durumunun yüksek ve düşük olduğu toplam sekiz farklı birey 
grubunun riskten kaçınma isteklerinin aynı seviyede kabul edip edemeyeceğimize 
ilişkin Tek Yönlü Varyans (ANOVA) ve Duncan testleri yapılmıştır. %5 hata 
seviyesinde düşük üzüntü bireyler en fazla risk isteyen grupta yer almıştır. Buna karşılık 
korkusu yüksek ve umudu düşük olanlar ise en fazla riskten kaçınan kişilerdir. Diğer 
duygu durumundaki bireyler ise her iki gruba gidebilmekle birlikte hata payı 
değiştirilerek yapılan detaylı analizlerle riskten kaçınan grupta değerlendirilmelerinin 
daha doğru olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Aynı analizler cinsiyet temelli olarak tekrarlandığında erkeklerde %5 hata 
seviyesinde bütün duygu durumlarındaki bireylerin aynı risk algısında olduğu, %10 hata 
payında ise yine düşük üzüntü bireylerin risk isteklerindeki fazlalıkla ayrı bir alt grupta, 
düşük umut bireylerin de riskten kaçınma özellikleri ile diğer alt grupta yer aldığı, kalan 
duygu durumlarının ise her iki alt gruba da gidebildiği görülmektedir. Kadınlarda ise 
yine düşük üzüntü bireyler bir alt grupta yer alırken diğer alt grupta yer alan bireyler 
düşük korku bireyler ile yüksek üzüntü, yüksek öfke ve yüksek umut bireylerdir. Diğer 
duygu durumundakiler her iki alt gruba da gidebilmektedir.  
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Her duygu durumunun yüksek ve düşük iki kutbu arasında risk isteğinde 
farklılaşma olup olmadığını tespit etmek amacı ile dört farklı bağımsız örneklem t testi 
yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde sadece korku ve üzüntü için fark tespit 
edilebilmiştir. Düşük korku derecesinde olanlar (%10 hata payı ile) ve düşük üzüntü 
derecesinde olanlar (%5 hata payı ile) daha fazla risk istemektedirler. Diğer duygu 
durumlarının yükseklik veya düşüklüğü ise risk isteğinde bir farklılaşma 
yaratmamaktadır.  

Duygu durumlarının yüksek ve düşük hallerinde cinsiyete göre risk farklılaşması 
olup olmadığına ilişkin (düşük korku erkek bireyler ile düşük korku kadınların risk 
algıları arasındaki fark vb.) toplam sekiz adet Bağımsız Örneklem t testi yapılmıştır. 
Ancak hiçbir duygu durumunun yüksek veya düşük halinde cinsiyete göre bir 
farklılaşma tespit edilememiştir.  

Sonuç ve Değerlendirme 

Neoklasik yaklaşımın dikkate almak istemediği ve karar vermeyi olumsuz yönde 
etkilediğini kabul ettiği duygular davranışsal finans açısından insan davranışının 
temelinde kabul edilir. Bir bireyin farklı zamanlarda aynı alternatiflere ilişkin farklı 
tercihlerinin olduğu sıkça görülür. Bunun altında yatan olgu duygudur. Duygular statik 
özelliğe sahip değildir. Geçmişte yaşanan tecrübeler, o anki ruh hali ve alternatiflerin 
bireye hissettirdikleri, tercihi etkiler. Ancak duyguların riskli tercihlere etkisi görece 
olarak az araştırılan bir konudur. Bu sebeple çalışmamızda korku, öfke, umut ve üzüntü 
gibi dört temel duygunun riske ilişkin davranışa olan etkisi araştırılmıştır. Çalışmadan 
elde edilen bulgular korku ve üzüntünün riskten kaçınma davranışı ile pozitif ilişkide 
olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar konu üzerinde yapılan geçmiş çalışma bulguları ile 
tutarlıdır. Ayrıca öfke ve umudun risk tercihi ile ilişkisi tespit edilememiştir. Öfke 
üzerinde yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak öfkenin risk isteğini arttırdığını 
söylemektedir. Ancak Li (2011) Çin’de girişimciler üzerinde yaptığı çalışmada bu 
bulguyu doğrulamamıştır. Bunun açıklaması olarak da kültürel farklılığı vurgulamıştır. 
Öfkenin Çin’de kontrolü kaybetme sebebi olarak değerlendirildiğini ve Batı kültürünün 
aksine olumsuz bir duygu olarak kabul edildiğini belirtmiştir. Türkçe’de de “öfke gelir 
göz karartır, öfke gider yüz karartır” atasözü öfkenin Çin’deki gibi olumsuz 
değerlendirildiğine işaret eder. Dolayısıyla çalışma bulgumuz Li (2011)’nin de belirttiği 
öfkeye ilişkin kültürel farklılık vurgusuna katkı sağlamaktadır. Umut için ise genel 
sonuçlar risk isteğini arttırdığı yönündedir. Ancak Hayenhjelm (2006) umudu bireyin 
var olan durumu ile değerlendirerek eğer kötü ise risk isteğini arttırdığına vurgu yapar. 
Bizim çalışmamızda ise bireyin o anki durumu araştırılmadığı için bu bulguya atıfta 
bulunma imkânımız olamamıştır. Umudun karar alma üzerindeki etkisini araştıran 
çalışmalar literatür bölümünde ifade edildiği gibi genellikle deneysel özelliktedir. 
Bireyler laboratuvar ortamında bir varlık veya nesne için umut besler duruma getirilerek 
kararlarının bu ruh halinden etkilenmesi incelenmektedir. Biz ise çalışmamızda Snyder 
vd. (1991)’in temel umut ölçeğini tercih ettik. Bu sayede bireylerin özel bir varlık için 
değil genel ruh haline ilişkin özelliğini ölçmeye çalıştık. Bu şekilde genel olarak hayata 
ve olaylara umutla bakan kişilerin risk alma davranışlarının nasıl etkileneceğini 
araştırdık. Çalışmamızda umutlu ruh halinin tek başına risk alma davranışı üzerinde bir 
etkisi olmadığını, ancak risk alma üzerinde etkili olan korku duygusu ile ters ilişkili ve 
yine risk alma davranışını etkileyen bilgi ile de pozitif ilişkili olduğunu tespit ettik. 
Ayrıca umut öfke ile de negatif ilişkilidir.  
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Ayrıca çalışmamızın önemli katkılarından biri dört duygu durumunun yüksek ve 
düşük seviyeleri dahil olmak üzere sekiz grubun risk isteklerini değerlendirmesidir. Bu 
çerçevede düşük üzüntü seviyesinde olan kişiler en fazla risk isteyenlerdir. Yüksek 
korku ve düşük umut ise riskten kaçınmaya en fazla sebep olan duygu seviyeleridir. 
Cinsiyet bazlı aynı olgu değerlendirildiğinde kadınlarda aynı bulgular tespit edilmekle 
birlikte erkeklerde duygu durumlarının seviyeleri risk isteğini etkilemediği 
belirlenmiştir. Son olarak da her duygu durumunun yüksek ve düşük seviyesinde erkek 
ve kadınların risk davranışlarındaki farklılık araştırılmıştır. Yapılan analizler neticesinde 
cinsiyete göre farklı duygu durumu ve seviyelerinde risk isteğine ilişkin farklılık tespit 
edilememiştir. 

Sonuç olarak gerek duygu durumlarının risk isteğine etkisi gerekse de cinsiyet 
temelli duygu durumları ve seviyeleri arasındaki farklılıkların risk isteğine etkisini 
araştırması bakımından çalışma oldukça sınırlı bulguya sahip literatüre önemli bir katkı 
yapmaktadır. 

Bireylerdeki duygu durumlarının dikkate alınıp değerlendirilmesi piyasa yapıcıları 
açısından oldukça önemlidir. Piyasada var olan hakim duygu, bireysel duygu 
durumlarından oluşmaktadır. Piyasada korku ve üzüntü gibi temel duygular hakim 
olduğunda bunun risk alımını azaltacağı anlaşılmaktadır. Ülkemizde son günlerde 
yaşanan yüksek döviz kuru değerleri ile özellikte sermaye piyasalarında satma 
davranışının arttığı görülmektedir. Bu çalışmanın da gösterdiği gibi korku, üzüntü, 
bezginlik gibi duygular hakim olduğunda bireyler riskten kaçacak ve sermeye 
piyasalarından çıkacaktır. Buna karşılık daha risksiz gördükleri mevduat faizi vb. 
araçlara yöneleceklerdir. Ancak borsadan kaçışın ve faiz ve benzeri araçlara yönelmenin 
de şu anki ekonomik konjonktürde ülke ekonomisi için fayda değil zarar getireceği de 
aşikardır.  Yine çalışmamızın bulgularının gösterdiği gibi risk alımında öfke ve umut 
direkt etkili değişkenler değildir. Bu sebeple medya ve ilgili organların bireylerde öfke 
ve umut uyandıracak uygulama ve söylemlerden ziyade korku ve üzüntülerini azaltacak 
uygulama ve söylemlerde bulunmalarının piyasa açısından daha faydalı olacağı 
görülmektedir.  

Yine özellikle kur yükselişleri açısından istisnai bir dönem yaşadığımız bu 
günlerde bu çalışmanın bir benzerinin tekrarlanmasının ve özellikle dövize yatırım 
bağlamında incelenmesinin literatür ve uygulamacılar açısından çok faydalı olacağı 
düşüncesindeyiz.  

Ancak her çalışmanın olduğu gibi bu çalışmanın da kısıtları vardır. Denek sayısı 
açısından oldukça yeterli olmakla birlikte tek bir dönemde toplanan veri ile çalışıldığı 
için aynı bireylerde farklı zamanlardaki farklı duygu durumlarının risk isteğine etkisi 
incelenememiştir. Bundan sonraki araştırmacıların aynı olguyu panel veri ile araştırması 
literatürdeki önemli bir boşluğu doldurmak bakımından çok faydalı olacaktır.  

 

 
 

 
 

 



 
 

S. Aren – A. O. Akgüneş 10/3 (2018) 362-378 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

373 

Kaynaklar 

Angie, A.D., Connelly S., Waples, E.P., Kligyte, V. (2011). The Influence of Discrete 
Emotions on Judgment and Decision-Making: A Metaanalytic Review. Cognition 
and Emotion, 25 (8), 1393-1422. 

Camerer, C.F. (2013). Goals, Methods, and Progress in Neuroeconomics. Annual 
Review of Economics, 5, 425-455.    

Chang Y.T, Danao D. (2017), Green Shipping Practices of Shipping Firms, 
Sustainability, 9(5), Article Number: 829 

Chen, C.C, Greene, P.G., Crick, A. (1998). Does Entrepreneurial Self-Efficacy 
Distinguish Entrepreneurs from Managers? Journal of Business Venturing, 13(4), 
295-316. 

Clore, G.L., Schwarz, N., Conway, M. (1994). Affective Causes and Consequences of 
Social Information Processing. In R. S. Wyer, and Srull T. K. (Eds.), Handbook of 
social cognition (2.ed.), 323-417 Hillsdale, NJ: Erlbaum. 
http://people.virginia.edu/~gc4q/documents/articles/1994%20%20Clore,%20Sch
warz,%20%26%20Conway.pdf. 

Crisan, L.G., Pana, S., Vulturar, R., Heilman, R.M., Szekely, R. Druga, B., Dragos, N., 
Miu, A.C. (2009). Genetic Contributions of The Serotonin Transporter to Social 
Learning of Fear and Economic Decision Making. Social Cognitive and Affective 
Neuroscience, 4(4), 399-408. 

DeSteno, S., Petty, R.E., Wegener, D.T., Rucker, D.D. (2000). Beyond Valence in The 
Perception of Likelihood: The Role of Emotion Specificity. Journal of 
Personality and Social Psychology, 78(3), 397-416. 

Doherty R.W. (1997). The Emotional Contagion Scale: A Measure of Individual 
Differences. Journal of Nonverbal Behavior, 21(2), 131–154. 

Eid, M., Diener, Ed. (2001). Norms for Experiencing Emotions in Different Cultures: 
Inter- and International Differences. Journal of Personality and Social 
Psychology, 81(5), 869-885. 

Ferrer, R.A., Maclay, A., Litvak, P.M., Lerner, J. (2016). Revisiting the Effects of 
Anger on Risk-Taking: Empirical and Meta-Analytic Evidence for Differences 
Between Males and Females. Journal of Behavioral Decision Making, 30(2), 516-
526. 

Fessler, D.M. T., Pillsworth, E.G., Flamson, T.J. (2004). Angry Men and Disgusted 
Women: an Evolutionary Approach to The Influence of Emotions on Risk Taking. 
Organizational Behavior and Human Decision Processes, 95 (1), 107-123. 

Foo, Maw-Der. (2011). Emotions and Entrepreneurial Opportunity Evaluation. 
Entrepreneurship Theory And Practice, 35(2), 375-393.  

Gambetti E., Giusberti F. (2012). The Effect of Anger and Anxiety Traits on Investment 
Decisions, Journal of Economic Psychology, 33(6), 1059-1069. 

Gasper, K., Clore, G.L. (2002). Attending to The Big Picture: Mood and Global Versus 
Local Processing of Visual Information, Psychological Science, 13(1), 34-40. 



 
 

S. Aren – A. O. Akgüneş 10/3 (2018) 362-378 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

374 

Habib, M.,  Cassotti, M. (2015). Fear and Anger Have Opposite Effects On Risk 
Seeking In The Gain Frame, Frontiers In Psychology, 6 (March), Article 253. 

Hayenhjelm, M. (2006). Out Of The Ashes: Hope And Vulnerability As Explanatory 
Factors In Individual Risk Taking, Journal of Risk Research, 9(3), 189-204. 

Kasch, K.L., Rottenberg, J., Arnow, B.A., Gotlib, I.H. (2002). Behavioral Activation 
and Inhibition Systems and The Severity and Course of Depression, Journal of 
Abnormal Psychology, 111(4), 589-597. 

Kugler, T., Connolly, T., Ordonez, L.D. (2012). Emotion, Decision, and Risk: Betting 
On Gambles Versus Betting On People, Journal Of Behavioral Decision Making, 
25 (2), 123-134. 

Leary, M.R. (1983). A Brief Version of the Fear of Negative Evaluation Scale. 
Personality and Social Psychology Bulletin, 9(3), 371- 375.  

LeDoux, J.E. (2000). Emotion Circuits in The Brain. Annual Review of Neuroscience   
23, 155-184. 

Lee, C.J., Andrade, E.B. (2015). Fear, Excitement, and Financial Risk-Taking. 
Cognition and Emotion, 29(1), 178-187.  

Leith, K.P., Baumeister, R.F. (1996). Why Do Bad Moods Increase Self-Defeating 
Behavior? Emotion, Risk Taking, and Self-Regulation, Journal of Personality and 
Social Psychology, 71(6), 1250-1267.  

Lerner, J.S., Keltner D. (2001). Fear, Anger, and Risk. Journal of Personality and 
Social Psychology, 81(1), 146–159. 

Lerner, J.S., Keltner, D. (2000). Beyond Valence: Toward A Model of Emotion-
Specific Influences on Judgment and Choice. Cognition and Emotion, 14(4) 473-
493. 

Lerner, J.S., LI, Y., Valdesolo, P., Kassam, K.S. (2015). Emotion and Decision Making. 
Annual Review of Psychology, 66, 799-823. 

LI, Y. (2011). Emotions and New Venture Judgment In China. Asia Pacific Journal of 
Management, 28(2), 277-298. 

Murgea, A. (2016). Seasonal Affective Disorder and The Romanian Stock Market. 
Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 29(1), 177-192. 

Park, S., Lee, J.H. (2011). How Cognitive Reappraisal of Anger Influences Risk-Taking 
Behavior. Social Behavior and Personality, 39(3), 411-418.  

Pasewark, W.R., Riley, M.E. (2010). It’s a Matter of Principle: The Role of Personal 
Values in Investment Decisions. Journal of Business Ethics, 93(2) 237-253. 

Pham, M.T., Avnet, T. (2004). Ideals and Oughts and The Reliance on Affect Versus 
Substance In Persuasion. Journal of Consumer Research, 30(March), 503-518. 

Rajagopal, R., Pham, M.T. (1999). All Negative Moods Are Not Equal: Motivational 
Influences of Anxiety and Sadness on Decision Making. Organizational Behavior 
and Human Decision Processes, 79(1), 56-77. 



 
 

S. Aren – A. O. Akgüneş 10/3 (2018) 362-378 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

375 

Reimann, M., Nenkov, G.Y., Macinnis, D., Morrin, M. (2014). The Role of Hope In 
Financial Risk Seeking. Journal of Experimental Psychology-Applied, 20(4), 349-
364. 

Scheibehennea, B., Helversen, B.V. (2015). Selecting Decision Strategies: The 
Differential Role of Affect. Cognition and Emotion, 29(1), 158-167. 

Schwarz, N. (2010). Feelings as Information Theory. P. Van Lange, A. Kruglanski, And 
E. T. Higgins (Eds.), Handbook of Theories of Social Psychology, 
https://dornsife.usc.edu/assets/sites/780/docs/schwarz_feelings-as 
information_7jan10.pdf. 

Sjoberg, L. (2003). The Different Dynamics of Personal and General Risk. Risk 
Management, 5 (3), 19-34.  

Snyder, C.R., Harris, C., Anderson, J.R., Holleran, S.A., Irving, L.M., Sigmon, S.X., 
Yoshinobu, L., Gibb, J., Langelle, C., Harney, P. (1991). The Will and The Ways: 
Development and Validation of An Individual-Differences Measure of Hope. 
Journal of Personality and Social Psychology, 60 (4), 570-585. 

Szasz, P.L., Hofmann, S.G., Heilman, R.M., Curtiss, J. (2016). Effect of Regulating 
Anger and Sadness on Decision-Making. Cognitive Behaviour Therapy, 45(6), 
479-495. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

S. Aren – A. O. Akgüneş 10/3 (2018) 362-378 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

376 

The Effect of Four Basic Emotional State on Risk Taking Behavior 
 

Selim AREN 
Yıldız Teknik University 

Faculty of Economics and Administrative 
Sciences, İstanbul, Turkey 

orcid.org/0000-0003-1841-0270     
saren@yildiz.edu.tr                                                                  

Ahmet Oğuz AKGÜNEŞ 
Kırklareli University 

Social Science Vocational School 
Kırklareli, Turkey 

orcid.org/0000-0003-3852-9332 
ahmetoguzakgunes@klu.edu.tr 

 

Extensive Summary  
 

Introduction 
Studies in behavioral finance and cognitive psychology have shown that 

demographic factors such as emotions, psychological factors, personality, genetics, age 
and gender are influential in individuals' economic decisions and behaviors. 

Individual’s physical, emotional and mental abilities and characteristics do not 
follow a steady course. It shows repetitive ups and downs at certain periods. The system 
that governs this process is called biorhythm. Thommen states that biorhythm cycles 
affect human behavior and refer to three different cycles: (1) physical aspects; 23 days, 
physical, such as energy, resistance to disease, endurance (2) Emotions; 28 days, 
includes emotions such as elation, moodiness, sadness (3) Intellectual Functions; it 
refers to functions such as alertness, memory, and reasoning ability (Murgea, 2016).  

Feeling like sadness, anger, fear are repeated in 28 days, affecting behavior and 
risk preference (Murgea, 2016). The same individual exhibits different decisions and 
behaviors according to the stage he or she finds emotional state, independent of their 
physical features and mental abilities, when compared with the same situation at 
different times. Kugler etc. (2012), in addition, the type and degree of uncertainty 
encountered also affects emotions and therefore risk choice. 

In this study, the effect of four basic emotions such as fear, anger, hope and 
sadness on risk propensity have been investigated. In addition, the effect of the high and 
low levels of these four emotional states on risk propensity was assessed. Finally, we 
analyzed whether the risk propensity of men and women differed between high and low 
levels of each emotional state. In terms of these characteristics, our study provides 
important contributions to the limited literature in the study area. 

Methodology 

The aim of this study is to investigate the effect of emotions such as anger, fear, 
hope and sadness on risk propensity. For this purpose, with a state university and 
voluntary participation, the data was collected from 440 subjects in Turkey. Of the 
respondents, 237 were male and 203 were females. 337 people are under 30 years old 
and the other three people are over 30 years old. First, factor and reliability analyzes 
were conducted covering all variables. Second, correlation analysis was performed to 
see the interrelationships between the variables. Fear and sadness are positively 
associated with risk aversion.  
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According to this, as the fear and sadness of the individuals increases, their risk 
propensity decreases and they avoid more risk. There was no relationship between the 
emotions of anger, hope and the desire to avoid risk. On the other hand, these two 
emotions were positively related to information about the investment tool and 
information was positively related to risk. From here, a regression analysis was 
conducted to predict the risk-averse behavior of individuals in terms of two related. 
emotions and information. While information and fear variables are meaningful (p 
value: 0,000), sadness can be considered meaningful (p value: 0,10). The reason for this 
difference can be understood from the correlation analysis. As can be seen, the 
theoretical relationship between fear and sadness is statistically determined, and sadness 
has only reached acceptable level with high error margin due to the relationship 
between two variables.  

Information variable shows the degree to which individuals attach importance to 
known information about investment tools. It is also plausible for evaluating this 
information to see the fluctuations in the investment tools and to demonstrate risk 
avoidance behavior. It has been investigated whether the high or low four emotional 
states in the study create differences in the risk aversion behavior.  

For this purpose, one-way variance (ANOVA) and duncan tests were conducted. 
According to these tests, at the 5% error level, low sadness was found in the group with 
the highest risk propensity. On the other hand, individuals with high fear and low hopes 
are the ones who avoid the more risk. Individuals with other emotional states are more 
likely to be evaluated in the group avoiding the risk by detailed analysis with the 
participation of both groups. 

When the same analyzes were repeated on a gender basis, it was found that 
individuals in all emotional states perceived the same risk at 5% error level in males. In 
the case of 10% error level, it is seen that low sadness individuals are in a separate sub-
group with the excess of risk propensity, low hope individuals are in the other sub-
group with their risk aversion features and the remaining emotional states can go to both 
sub-groups. In females, while low sadness individuals are in a subgroup, the other 
subgroup individuals are low fear individuals and high sadness, high anger and high 
hope individuals. In other emotional states, both subgroups can go. 

Four different independent sample t tests were performed to determine whether 
there was any variation in risk propensity between high and low two polarities of each 
emotional state. Only the difference in fear and sadness can be detected in the analysis 
results. Those with a low fear level (10% error level) and those with a low sadness 
rating (5% error level) are more at risk propensity. The high or the low level of other 
emotional states do not create a differentiation in risk propensity. 

A total of eight Independent Sample t tests were conducted to determine whether 
there was a risk differentiation (between low fear male individuals and low fear 
women's risk perceptions etc.) according to sex in high and low emotional states. 
However, no change in sex was found in the case of high or low emotional states. 

Findings and Discussion 
Findings from the study showed that fear and sadness are positively related to the 

risk aversion behavior. These results are consistent with previous work findings on the 
subject. Furthermore, anger and hope were not related to risk preference. Studies 
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conducted on anger show that the anger increases the risk propensity. However, Li 
(2011), did not confirm this finding in his work on entrepreneurs in China. This 
situation also emphasizes cultural diversity as the explanation. He stated that the anger 
was considered as the reason for losing control in China and that it was regarded as a 
negative feeling as opposed to Western cultures. In Turkish, the saying "anger comes to 
an eye dark, anger goes out a face dark." The proverb points out that the anger is 
negatively evaluated as in China. Thus, our study contributes to the emphasis on 
cultural differences in anger, which Li (2011) has also pointed out. For hope, the 
general conclusion is that it increases risk propensity. However, Hayenhjelm (2006) 
hope is that the individual is assessed by the existing situation and stresses that if it is 
bad, it increases the risk propensity. In our study, we were not able to find this finding 
because the current state of the individual was not investigated. 

  Also, one of the important contributions of our study is to evaluate the risk 
propensity of eight groups, including high and low levels of four emotional states. 
Individuals with low sadness levels in this frame are those who want the more risk 
propensity. High fears and low hopes are the levels of emotion that are the most likely 
cause of avoiding the risk. When the same sex-based case was evaluated, it was 
determined that the same findings were found in females but the emotion state levels of 
males did not affect the level of demand for risk in males. Finally, the differences in the 
risk behaviors of men and women were investigated at high and low levels of each 
emotional state. At the end of the analyzes made, there was no difference in the 
emotional state according to the sex and the risk propensity. 

However, as with any work, this work has its limitations. Since the number of 
subjects is quite sufficient and the data gathered in a single period is studied, the effect 
of different emotional states at different times on the risk propensity of the same 
individuals has not been investigated. Subsequent research by researchers of the same 
topic with panel data will be very useful in filling an important gap in the literature. 
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Özet 

Bu çalışmanın temel amacı, bir kamu kurumu olan T.C. Iğdır Üniversitesinde 
görev yapan akademik ve idari personellerin gösterdikleri presenteizm (işte sözde var 
olma) davranışlarının işe yabancılaşmalarını nasıl etkilediğini incelemektir. Öncelikli 
olarak, presenteizm ve işe yabancılaşma ile işe yabancılaşmanın alt boyutları teorik 
olarak incelenmiştir. Anket çalışması 2017 yılında T.C. Iğdır Üniversitesin de çalışan 
245 kişi üzerinde yapılmış ve yapılan bu çalışma sonunda çalışanların presenteizm 
davranışları göstermeleri durumunda işe yabancılaşmalarını ve alt boyutları olan 
güçsüzleşme, anlamsızlaşma ve kendine yabancılaşmayı olumlu yönde etkilediği tespit 
edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Presenteizm, işe yabancılaşma, güçsüzlük, anlamsızlık, kendine 
yabancılaşma. 

Abstract 

The main aim of this study is to examine how the presenteeism (işte söz de var 
olma) of academic and administrative staff working at a public institution, T.C. Iğdır 
University, affects their work alienation. First of all, presenteeism and work alienation 
with sub-dimensions of work alienation have been studied theoretically. The 
questionnaire study was conducted on 245 people working in T.C. Igdir University in 
2017 and it was determined that when the employees showed presenteizm behaviors, the 
work alienation and its sub-dimensions positively affected weakening, meaninglessness 
and self-esteem. 

Keywords: Presenteesim, work aliention, powerlessnes, meaninglessness, normlessness. 
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1. Giriş 

Örgütler mal ve hizmet üretmek amacıyla bir araya gelen formal ve informal 
gruplardan oluşan sosyal ve ekonomik sistemlerdir. Bu sistemlerin sağlıklı çalışabilmesi 
ve rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilmesi, iç ve dış dinamikleri etkili bir şekilde 
yönetebilmesine bağlıdır. Bu noktada, sistemlerin sosyal yönünü oluşturan çalışanlar, en 
önemli değerleridir (Eğinli, 2009: 35). 

Her geçen gün değişimin hızla arttığı iş ortamında, başarıya ulaşmada, çalışanların 
büyük önemi olduğu görülmektedir. İdareciler, çalışanların sadece ekonomik 
beklentileri için çalışmadığını, aynı zamanda bu beklentilerinin dışında farklı beklenti 
ve ihtiyaçlarının olduğu sosyal yönlerini göz önünde bulundurmalıdırlar (Akıncı, 2002: 
2). Hangi alanda faaliyet gösterirlerse göstersinler idarecinin başarısı, çalışanların, 
verimliliğine ve örgüt hedefleri doğrultusundaki çalışmalarına bağlıdır (Koçel, 2003 akt. 
Ölçer, 2005: 1). Bu nedenle, çalışanların örgüt tarafından beklenilen davranış ve 
tutumlarının bilinmesi, yönlendirilmesi yöneticilerin, örgütün amaçlarını 
gerçekleştirmede önemli rol oynamaktadır. 

Özellikle 1900`lü yıllardan itibaren örgütlerde, çalışanların davranışlarını 
anlamaya, yorumlamaya ve karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak çözümler sunmaya 
yönelik birçok araştırma yapılmıştır. Bu sorunların başında da çalışanların iş tatminin 
azalmasına, örgütsel sessizliğe, tükenmişliğe, örgütsel bağlılığın azalmasına, işten 
yarılma niyetine, işe devamsızlığa ve çalışma yaşamının kalitesinin düşmesine neden 
olan çalışanların işe yabancılaşması gelmektedir (Şeşen, 2011: 67-90). 

Yabancılaşma kavramı, Hegel dönemine kadar uzanmakta olup bu kavram Marx 
ve Mills gibi düşünürler tarafından da ele alınmıştır. Yabancılaşmanın örgütsel boyutu 
Seeman ile önem kazanmış olup sonrasında başta Mottaz olmak üzere çeşitli yazarlar, 
işe yabancılaşmayı ve onun alt boyutlarını yeniden tanımlayıp geliştirmişlerdir. 

Daha çok sosyal ve örgütsel alanda ele alınan işe yabancılaşma kavramının kökeni 
on dokuzuncu yüzyıla kadar uzanmaktadır. İşe yabancılaşma, üretim sürecinde on 
dokuzuncu yüzyıldan itibaren makineleşmenin artmasıyla örgütlerin en önemli unsuru 
olan çalışanlarının, yaratıcılığını kullanamaması ya da az kullanması sonucunda 
çalışanın kendisine, meslektaşlarına, diğer insanlara ve çevreye olan duyarlılığının 
azalmasına neden olan bir süreçtir (Şeriati, 1992: 42-43). 

Görülme şekli ve seviyeleri birbirinden farklı olmakla birlikte yabancılaşmanın 
ortaya çıkmadığı bir örgüt hemen hemen nerdeyse hiç bulunmamaktadır. Fromm 
(1996:137) yabancılaşmayı kişinin kendi özüne uzaklaşması durumu şeklinde 
tanımlarken (Darıyemez, 2010:1; Banai ve Reisel, 2007: 463–476), Lewis A. Coser 
(1977:48-50) yabancılaşmayı: “insanın kendi yarattığı güçler tarafından yönetildiği ve 
sonunda kendilerinin yabancı bir güç haline geldiği durum” şeklinde tanımlamıştır 
(Tükel, 2012: 34-49). 

Çalışanlar, işyerlerinde yöneticileri tarafından üretim yapan bir makine gibi 
görüldüklerini hissettiklerinde veya yöneticilerinin kendilerine karşı katı, sert ya da adil 
olmayan davranışlarına maruz kaldıklarında, yabancılaşmak ya da örgüt için olumsuz 
davranışlarda bulunmak şeklinde tepkiler gösterebilirler (Fettahlıoğlu, 2006: 11). İşe 
yabancılaşan bireyler işlerinde tatmin olmadıklarından işten kaçması ya da kaçınması, 
şikâyet etmesi olağandır. Bu durumdan hem çalışan hem de örgüt olumsuz yönde 
etkilenebilir (Chiaburu et al., 2014:24-36). 
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Çalışmada işe yabancılaşma, Mottaz`ın (1981: 515-771) güçsüzlük, anlamsızlık 
ve kendine yabancılaşmadan oluşan üç alt boyutu ele alınmıştır. Güçsüzlük boyutu 
çalışanın, alınan kararlarda yetkilerinin olmadığı; anlamsızlık boyutu, işteki rolünü 
anlayamaması; kendine yabancılaşma boyutu, kendini işe verememek durumunu ifade 
etmektedir. 

Çalışmanın diğer değişkeni olan presenteizm (sözde var olma) 1950`li yıllardan 
beri yurt dışında, 2000`li yıllardan itibaren de ülkemizde, özellikle sağlık alanında 
araştırılan bir konudur. Presenteizm çalışanın ya psikolojik yönden ya da fiziksel 
yönden hasta olmasına rağmen genellikle işini kaybetme korkusu ya da daha az kazanım 
elde etme kaygısı gibi nedenlerden dolayı işine devam etmesi şeklinde ifade edilebilir. 
Presenteizm yaşayan bir çalışan tıpkı bir işkolik gibi işine mükemmel bir devamlılık 
göstermektedir. Fakat presenteizim ve işkoliklik arasında çok önemli bir fark 
bulunmaktadır. Bu fark işkoliklikte, çalışanın işine gönüllü olarak devam etmekte iken 
presenteizimde, gönülsüz olarak devam etmesidir. Presenteizm başlangıçta absenteizim 
(işe devamsızlık) ile birlikte ele alınmıştır. Literatürde bu iki konuya ilişkin yapılan 
çalışmalara bakıldığında, presenteizmin absenteizme göre, örgütler için daha 
maliyetlidir ve presenteizmin örgüte maliyetini belirlemek absenteizme göre daha 
zordur (Hemp; 2004: 49-58). Çalışanların absenteizm davranışları sergilemeleri 
durumunda örgütün, bu davranışları gerçekleştirenlerin yerine hem örgüt içinden hem 
de örgüt dışından başka çalışanlarla ile yerlerini doldurmaları mümkün iken, 
presenteizm yaşayan çalışan ruhen olmasada fiziken işinin başında bulunduğundan 
yerine başka bir çalışan getirilemeyeçeğinden böyle bir yola başvurmak pek mümkün 
gibi görünmemektedir. 

Presenteizm yaşayan bir çalışan, rahatsız ve isteksiz bir şekilde işinin başında 
olduğu için işinin gerektirdiği performansı gösteremeyeceği için örgüt ve kendisi için 
olumsuz sonuçların çıkmasına neden olabilir.  Günümüze kadar presenteizm üzerine 
yapılan çalışmalar genellikle presenteizmin kaynağı olarak fiziksel rahatsızlıklar 
üzerinde durmuştur. Fiziksel rahatsızlıklar kadar psikolojik rahatsızlıklarda bireylerin, 
presentezim yaşamasına neden olabilmektedir. Örgüt içinde uygulamaların adil 
olmadığını algılayan bireyler zamanla örgüte karşı olumsuz duygu ve düşüncelere 
yönelebilirler. Bu olumsuz duygu ve düşünceler çalışanlarda, öfke, gerginlik, sinirlilik, 
endişe, kaygı ve stres gibi psikolojik rahatsızlıklara yol açarak, çalışanın presenteizm 
davranışı göstermesine neden olabilir. Presenteizmin yaratacağı verimsiz bir çalışma 
ortamı, iş kayıplarına, verimlilik ve performansta düşüşlere neden olarak işletmelerin 
varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet gücünün sürdürebilirliği açısından büyük önem 
taşımaktadır. 

Çalışanın yöneticiler tarafından küçümsenmesi, adaletli davranılmaması, iş 
güvenliğinin sağlanmaması, iş yerindeki ilişkilerin bozuk olması, yönetim ve grup 
desteğinin olmaması, işyerinde özerkliğinin olmaması ve iş yoğunluğu (fiziksel ve 
psikolojik) gibi durumların yarattığı fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklara rağmen çalışanlar 
sırf işlerini kaybetmemek, sadece geçimini sağlamak için sırf orda bulunmuş olmak için 
işe gelebilirler. Bu durumda çalışan sırf orda bulunmuş olmak için bulunacağından 
işinde isteksiz, verimsiz olacağından zamanla işe yabancılaşma yaşayabileceğini 
söyleyebiliriz. 

2. Presenteizm 

Presenteizm kavramının 1990'lı yılların başında Manchester Üniversitesi'nde 
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organizasyonel yönetim konusunda uzmanlaşmış psikiyatri profesörü Cary Cooper 
tarafından oluşturulduğu düşünülmektedir (Chapman, 2005: 1-14). Cooper (1994: 1-5); 
çalışmak için işe giden çalışanların mutsuz, üzgün ve rahatsızlıklarından dolayı işe çok 
az katkıda bulundukları, güvensizlik ve işlerini kaybetme korkularından dolayı 
işyerinde daha fazla vakit geçirme eğiliminde oldukları örgüt ikliminin bir yönü 
şeklinde ifade etmiştir. Daha sonra Cooper bu kavramı olumsuz bir iş ortamının sonucu 
olarak ifade etmiştir. 

Presenteizm 2000’li yıllardan sonra özellikle Amerika, İngiltere ve Avrupa 
ülkelerindeki araştırmacıların epidemiyoloji, iş sağlığı ve yönetim odaklı çalışmaları 
sayesinde önem kazanmaya başlamıştır (Simpson, 1998: 37-50; Virtanen vd., 2003:950; 
Yıldız ve Yıldız, 2013:39).  

Presenteizm alanyazında “presenteeism”, “sickness presence” (Hansen ve 
Andersen, 2008: 956-964) “sickness presenteeism” (Caverley vd., 2007:306; Meerding 
vd., 2005:517-523) ve “impaired presenteeism veya impaired work performance” 
(Burton vd., 2004: 38-43) gibi kavramlarla ifade edilmiştir.  

Kavramın ulusal alanyazında Türkçe olarak nasıl ifade edileceği konusunda da 
incelemelerde bulunulmuştur. Bu incelemelerde gerek ilgili alanyazın doğrultusunda 
gerekse de konunun uzmanlarına danışılarak, bu kavramın Türkçe karşılığının “işte 
sözde var olma” olgusu şeklinde kullanılmasının yerinde olacağı düşünülmüştür (Yıldız 
ve Yıldız, 2013: 819-830). 

Presenteizme yol açan faktörlerin başında; Çalışma programları, İş yoğunluğu 
(fiziksel ve psikolojik), Yönetim ve grup desteği, İşyerinde özerklik, İşyerindeki 
ilişkiler, Şirket kültürü, Liderlik tipi, İşyeri itibarı, Örgütsel adalet, Değişim yönetimi, İş 
güvenliği gelmektedir (SSQ Financel Group, 2013). 

İşletimlerin verimliği ve etkinliği büyük ölçüde işletme çalışanlarına bağlıdır. 
Çalışanların göstereceği çaba, örgütsel amaçlara ulaşmada önemli bir yere sahiptir. 
İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve çalışanlarına bağlı yaşanan verimlilik 
kayıpları işletmelerin varlıklarını idame ettirebilmeleri açısından oldukça önemlidir. 
Literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında, çalışanların verimliliklerini etkileyen 
birçok faktör olduğu görülmektedir. Bu faktörlerin başında presenteizm gelmektedir 
(Yumuşak; 2008: 241-242). Çalışanların penceresinden bakıldığında presenteizm, 
çalışanın sağlık durumunu kötüleştirdiği, yaşam kalitesini düşürdüğü ve verimliliği 
azalttığı için önemle ele alınması gereken bir konudur (Johns, 2010:519-542). 

3. İşe Yabancılaşma 
Yabancılaşma, insanın günlük yaşantısında hayatta kalabilmek için varlığının bir 

bölümünü reddetmesidir (Marx, 1973). Kavram ilk kez felsefi açıdan Hegel tarafından 
“Tinin Görüngü Bilimi” adlı eserinde kullanmıştır (Yapıcı, 2004: 1-9). 

İşe yabancılaşma, makinelerin üretim sürecine yoğun bir şekilde girmesiyle, 
üretim aşamasında insanlığın yaratıcılığını kullanamaması ya da azalması sonucunda 
insanoğlunun kendine, diğer insanlara ve çevreye olan duyarlılığını kaybetmesine neden 
olan bir süreçtir (Şeriati, 1992: 42-43). 

Örgütlerdeki iş görenler, işyerlerinde umduklarını bulamazlarsa, kendilerinin 
sadece üretim yapan bir robot ya da makine gibi görüldüğü düşüncesine kapılırlarsa 
veya idarecilerinin katı veya sert davranışlarıyla karşı karşıya kalırlarsa yabancılaşmak 
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ya da saldırgan davranışlarda (sinizim) bulunmak şeklinde tepki gösterebilirler. 
İşyerinde yaşanan doyumsuzluklar, çalışanların şikayetlerinin giderilememesi, 
yöneticilerin keyfi, özel ve adil olmayan davranışları ve bunlara bağlı olarak gelişen 
olumsuz duyguları, işyeri disiplinsizliği, çalışma huzursuzluğu ve memnuniyetsizliği 
şeklinde de nitelendirilebilmektedir (Fettahlıoğlu, 2006: 45-46). 

Örgütlerde işe yabancılaşan bireyler, örgüt içerisinde kendilerini yararsız, inkâr 
edici, huzursuz ve yorgun hissetmektedirler. Ayrıca bu bireyler örgütlerin yönetim 
faaliyetleri sürecine fiziksel ve zihinsel yönden dahil olmadıklarını düşünmekte ve 
örgütün faaliyetleri onlar için anlam ifade etmeyen birer dış mesele haline gelmektedir 
(Rajaeepour vd., 2012: 189). 

Bu çalışmada Blauner ve Seaman gibi araştırmacıların çalışmalarına dayanarak işe 
yabancılaşmayı Mottaz`ın (1981: 769-777), “güçsüzlük” (powerlessness), “anlamsızlık” 
(meaninglessness) ve “kendine yabancılaşma” (self estrangement) olarak üç boyutlu işe 
yabancılaşma ölçeği temel alınmıştır. 

3.1. Güçsüzleşme 

Seeman (1959:783-790) bu kavramı, çalışanın üretim sürecinde kullandığı araçlar 
ile bu üretim süreci sonucunda ürettiği ürünler üzerinde herhangi bir denetim hakkına 
sahip olamaması şeklinde tanımlamıştır. 

Güçsüzlük, sosyal süreçler içindeki bir bireyin kendisini özgür ve süreç üzerinde 
kendisinin hiçbir denetim hakkının olmadığını hissetmesi duygusudur. 

Çoğu zaman yabancılaşma ile eş anlamalı olarak kullanılan, güçsüzlük 
durumunda bireyin yaşamına başka “güç”`ler yön verdiği için kendisini zayıf hatta 
güçsüz hissetmektedir. Kendisini diğer çalışanlar ve idareciler karşısında zayıf ve 
güçsüz hisseden kişi, kurallarla veya kendisini denetleyen kişiler ile mücadele 
edemeyeceği ve onlara güç yetiremeyeceği düşüncesiyle hareket etmektedir (Seeman, 
1983: 171-184). Güçsüzlük algıları yüksek olan kişilerin, örgütlerine olan bağlılıkları 
zayıf, motivasyonları, iş ve yaşam tatminleri son derece düşüktür. (Tutar, 2010: 180). 

Seeman’a göre yabancılaşmanın boyutu olan güçsüzlük, bireylerde dört farklı 
şekilde ortaya çıkmaktadır (Blauner,1964: 18). 

1. Araçlara, süreçlere ve çıktılara sahip olamama, 
2. Yönetimin aldığı kararlara katılamama, 

3. Birlikte çalışacağı iş arkadaşlarını seçememe, 
4. İşini denetleme olanağından yoksun olma. 

3.2. Anlamsızlaşma 
Anlamsızlık, insanın kendini ve davranışlarının nedenini gerçek boyutlarıyla 

değerlendirme yeteneğinden yoksun olması ve davranışlarının arkasındaki iradenin, 
başkasına ait olduğu düşüncesinin meydana getirdiği uyumsuzluk halidir. Anlamsızlık, 
bununla birlikte, bireyin davranışlarının meydana getireceği sonuçları kontrol edememe 
duygusuyla ortaya çıkan güçsüzlük algısını da içermektedir. İşine, örgüte ve 
meslektaşlarına yabancılaşmış bir birey, karşı karşıya kaldığı yaşam sorunlarıyla 
mücadele edebilme ve bu sorunlara anlam yükleme yeteneğini önemli ölçüde 
kaybetmektedir. Geleceği öngöremeyen ve mevcut durumu yorumlayamayan, 
muhakeme gücü zayıflayan, her tür söyleme kolaylıkla inanan biri haline gelmektedir. 
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Olayların ve durumların gerçek anlamını kavramada zorlanmakta ve sürece karşı 
uyumsuzluk göstermektedir (Lindley, 1990: 27). 

Bireyin işini anlamlandırabilmesi için, yaptığı işte belirsizlikleri hissetmemesi, işe 
yaradığını, yetenek ve becerilerini kullanabildiğini hissetmesi gerekir. Yaptığı iş, iş 
görene sosyal ortam sağlıyor, güvenlik hissi veriyor, dayanışma ve iş birliği içinde 
yürüyorsa anlamlıdır. İş gören bu durumda işine, örgütüne ve meslektaşlarına daha da 
bağlanacaktır (Myres,1970: 120). 

3.3. Kendine Yabancılaşma 
Kendine yabancılaşmış kişileri Seeman (1983), “kendini ödüllendirme yoluna 

gitmeyen, ihtiyaçlarını karşılamak için kendini araçsallaşmış nesneler olarak gören 
insanlar” şeklinde ifade etmektedir. Güçsüzlük duygusu içinde yaşayan birey, kendi 
yaşamı ve kaderinin kontrolünün kendisinin dışındaki güçlerin elinde olduğu inancıyla 
hareket etmektedir. Kendine yabancılaşan çalışan, işini severek yapmamaktadır 
(Ofluoğlu ve Büyükyılmaz, 2008:113-144). Kendini işte ortaya koyamama ve tatmin 
olamama durumu, iş ortamında kendine yabancılaşma şeklinde ifade edilmektedir. 
Kendine yabancılaşmış bireyler yaptıkları işlerden neredeyse hiç tatmin 
olamamaktadırlar. 

Hipotezlerin Geliştirilmesi: 
Çalışanların karar alma süreçlerine katılamaması, işin rutin olması ve çalışma 

koşullarının iyi olmaması, memnuniyetsizlik (Ulusoy, 1988: 77-84), kurumun 
büyüklüğü, hep aynı işte çalışma, bürokratik yapı, yöneticiler ve diğer çalışanlarla 
yaşanan olumsuz ilişkiler, iş bölümü, monotonluk, çatışma ve yönetim biçimi gibi 
(Hoşgörür, 1997) çalışanın yabancılaşmasına yol açan faktörler, örgütlerde stres ve 
çatışmaların yaşanmasına uygun bir iklimin oluşmasına neden olabilmektedir. 
Çalışanların işe yabancılaşmasını ve örgütsel sağlığını olumsuz yönde etkileyen 
faktörler, örgütsel verimliliği ve etkinliği olumsuz yönde etkileyerek çalışanların örgüte 
olan bağlılığını zayıflatmaktadır. Örgütsel sağlığın bulunmadığı örgütlerde çalışanlar 
sırf orada bulunmuş olmak için işe gelirler. Bu durum Cooper ve Williams (1994) 
tarafından “presenteeism” (orda bulunmuş olmak için bulunma) kavramı ile ifade 
edilmektedir (Tutar, 2010: 175-204). 

Hem psikologlar hem de örgüt kuramcıları işyerinde, yabancılaşma veya bağlılık 
tutumlarının hem çalışanlar için hem de örgüt için bazı sonuçlara neden olduğunu ileri 
sürmektedirler. İşyerinde yabancılaşmanın, çalışanların iş hacmi ve devamsızlık gibi 
üyelik davranışlarıyla birlikte işindeki performans, başarı seviyesi ve işi yapmak için 
gösterdiği çaba gibi verimli davranışları etkileyebileceği düşünülmektedir. Buna 
ilaveten işyerinde yabancılaşma, çeşitli içsel ve dışsal iş kazanımlarından kaynaklanan 
psikolojik tatminin niteliği ve yoğunluğu gibi işe karşı tutumları etkileyebilir. Toplam 
örgütsel verimlilik üzerine işe yabancılaşma, çalışanların işe karşı tutum ve 
davranışlarını doğrudan etkileyerek verimliliklerinin düşmesine, düşük çalışma 
saatlerine ve kayıplara neden olabilmektedir. Psikoloji alanında işe bağlılığın etkilerini 
ele alan ampirik araştırmalar, temel olarak işe bağlılığın beş temel ilkesi üzerinde 
yoğunlaşmıştır: işin özelliklerine veya sonuçlara olan memnuniyete, işte harcanan 
emeğe, iş performansına, işe devam etme oranına ve devir hızına. Hem işten duyulan 
memnuniyeti hem de performans değişkenleri genel olarak işe katılımın etkileri olarak 
ele alınsa da işe katılımının geçici unsurları olarak rol oynayabilirler. Örneğin, işe 
yabancılaşma, çalışanlar arasında çeşitli iş sonuçlarının neticesinde hoşnutsuzluğa 
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neden olan psikolojik durum işi sabote etme, işe geldiği halde işi isteksiz yapma ya da 
hiç yapmama gibi verimli olmayan davranışlar şeklinde görülebilir (Kanungo, 1983: 
53). 

Presenteizm terimi, tam kapasitenin altında çalışan insanları tanımlamak için 
kullanılabilir. Bu durum fiziksel ve psikolojik sağlık durumundan dolayı tam 
kapasitenin altında çalışanlar ile optimal performanslarının altında çalışanları kapsar. 
Presentezim durumu, iş arkadaşları, yöneticileri, işyeri ya da işinden, işten ayrılma 
niyetinden ya da bıkkınlık nedeniyle yabancılaşmaya neden olabilir. Bu durumu 
yaşayan çalışanlar işlerine geliyor, iş başı yapıyor fakat istekli olarak işlerini yapmaz ve 
çalışmazlar (Williams, N., 1988:10-13). 

Presenteizm çalışanların sağlığına ve refahına zarar verebilir. Hasta iken işe 
devam etmek strese, yorgunluğa, kronik bir durumun kötülemesine veya episodik bir 
hastalığın yavaş toparlanmasına neden olabilir. Ayrıca çalışanların streslerinin artması 
işyerinden ya da meslektaşlarından yabancılaşmaya yol açabilir (Gilbert ve Karimi, 
2012: 114-131). 

Çalışanların işine yabancılaşmasına neden olan örgütsel etmenler, örgüt içinde 
stres ve çatışmalara neden olabilmektedir. Çalışanların örgütsel sağlığını bozan 
etmenler, örgütün verimliliğini ve etkinliğini olumsuz yönde etkiler, çalışanların örgüte 
olan bağlılıklarını azaltır. 

Örgütsel sağlığın bulunmadığı bir ortama çalışanlar işlerini ve gelirlerini 
kaybetmemek için ruhen olmasa da fizikken işe gelirler (Cooper ve Williams, 1994). 
Çalışanlar; fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklarından dolayı presenteizm yaşamaları 
durumunda işe odaklanmadıklarından uzun süre işten uzak kalabilirler. İşten uzun süre 
uzak kalmak; işe yabancılaşma, suçluluk duygusu, gelirin azalması, işe olan isteğin 
azalması, terfi edememe ve işten çıkarılma gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir (Floderus 
ve diğ., 2005: 291-299, Markussen, 2012: 1287-1306). 

Bu çalışma kapsamında, presenteizm ile işe yabancılaşma arasındaki ilişkiye 
yönelik hipotez oluşturulurken üzerinde durulan hususlar şöyle açıklanabilir: Fiziksel ve 
ruhsal sağlık sorunları yaşamasına rağmen işini kaybetmemek için sırf orda olmuş 
olmak için işine gelen çalışanların, işlerini isteksiz ve verimsiz bir şekilde 
yapacaklarından zamanla örgütsel bağlılıklarını kaybedeceklerinden, örgüt içerisinde 
kendilerini güçsüz, anlamsız hissederek örgüte, meslektaşlarına, işine ve nihayetinde işe 
yabancılaşabilecekleri düşünülmektedir. 

Yukarıda ifade edilen görüşe dayanarak aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur:  
H1:  Presenteizmin işe yabancılaşma üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır. 

H1a: Presenteizmin güçsüzleşme üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır. 
H1b: Presenteizmin anlamsızlaşma üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır. 

H1c: Presenteizmin güçsüzleşme üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır. 
4. Yöntem 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli 
Çalışanlar; çalışma programları, iş yoğunluğu (fiziksel ve psikolojik), yönetim ve 

grup desteği, işyerinde özerklik, işyerindeki ilişkiler, şirket kültürü, liderlik tipi, işyeri 
itibarı, örgütsel adalet, değişim yönetimi, iş güvenliği gibi nedenlerden kaynaklanan 
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olumsuz durumlarda presenteizm davranışları gösterebileceklerinden yola çıkarak bu 
araştırmanın temel amacının; bu olumsuz presenteizm davranışlarının zamanla 
çalışanların örgüte olan bağlılıklarını azaltarak kendilerini güçsüz, anlamsız ve kendine 
yabancılaştırarak nasıl işe yabancılaştıklarını ortaya koymak şeklinde ifade edebiliriz. 

Örgütlerin amacına ulaşmasını etkileyebilecek bu önemli hususun nedenlerinin 
incelenmesi ve çalışanların işlerine yabancılaşmasına etki eden faktörlerin belirlenmesi 
hayati öneme sahiptir. İşine yabancılaşan bireyler, çalıştıkları kurum içerisinde 
kendilerini yararsız, inkâr edici, huzursuz ve yorgun hissetmekte, aynı zamanda 
kendilerini örgüt içerisinde anlamsız görmektedirler. 

Yukarıda ifade edilen amaç doğrultusunda, araştırmada yer alan değişkenler 
arasındaki kavramsal ilişki aşağıdaki modelde gösterilmiştir. Literatür taraması 
neticesinde çalışanların presenteizm davranışları ile işe yabancılaşmaları arasındaki 
ilişkiyi doğrudan ele alan herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu araştırma, 
eğitim, öğretim, temel bilimsel araştırmalar ve yerel/bölgesel ve ulusal ekonomiye 
yapacakları ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma etkileri bakımından önemli bir role 
sahip bir kamu üniversitesinde görev yapan akademik ve idari personellerin preseteizm 
davranışlarının işe yabancılaşmaları üzerinde nasıl bir rol oynadığını ortaya koyması 
bakımından önem taşımaktadır. Bu nedenle araştırmanın uygulama safhasında 
çalışanların; presentezim davranışlarının çalışanların işe yabancılaşma seviyelerini nasıl 
etkilediğini açıklamaya çalışan bir modelin önerilmesi ve bu modelin test edilmesi 
sonucu örgütler için önemli bulguların elde edilmesi beklenmektedir. 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

 

 
	  
	  
	  

4.2. Veri Toplama Araçları 
Bu araştırmada kullanılan ölçeklere ait ilgiler aşağıda verilmektedir. Çalışmada 

verilerin analizi için SPSS 20 ve AMOS 18 istatistik programları kullanılmıştır. SPSS 
paket programı ile betimleyici analizler, tek değişkenli ve iki değişkenli analizler 
(Korelasyon, t-testi ve ANOVA analizleri) ve Cronbach’s Alpha analizleri yapılmıştır. 
AMOS programı ile de doğrulayıcı faktör analizleri, Yapısal Eşitlik Modeli ve Aracılık 
analizleri yapılmıştır. Bu istatistiksel yöntemlerden doğrulayıcı faktör analizi, yapısal 
eşitlik modeli ve aracılık analizi ile ilgili kısa bilgilendirmeler yapılmıştır. Presenteizm 
ölçeği ve işe yabancılaşma ölçeği; Kesinlikle Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), 
Kararsızım (3), Katılıyorum (4), Kesinlikle Katılıyorum (5), şeklinde beşli likert tipli 
ölçek şeklinde derecelendirilmiştir. Ankette yer alan ifadeler İngilizceden Türkçe `ye 
çevrilmiş, daha sonra bu alanda Türkiye`de yazılan yüksek lisans ve doktora tezlerinde 
bu anketi kullananlar ile karşılaştırılarak oluşturulmuştur. 

Presenteizm: Mark & Co Inc.`in desteği ile Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesin 
den Koopman ve arkadaşları (1991) tarafından geliştirilen ve toplam 6 maddeden oluşan 
Stanford Presenteizm Ölçeği (SPS-6) kullanılmıştır. 

İşe Yabancılaşma: Mottaz (1981)`ın toplam üç alt boyut (Güçsüzleşme,  
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Anlamsızlaşma ve Kendine Yabancılaşma) 21 alt ifadeden oluşan “İşe Yabancılaşma” 
ölçeği kullanılmıştır. Ölçek formunda yer alan 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7.sorular 
güçsüzlüğü; 8., 9., 10., 11., 12., 13. ve 14. sorular anlamsızlaşmayı; 15., 16., 17., 18., 
19., 20. ve 21. sorular kendine yabancılaşma düzeyini ölçmektedir. 

4.3. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, aylık kazançları, 
çalışma süreleri ve kurumdaki görevlerine ilişkin dağılımlarına ilişkin bulgular frekans 
analizinden yararlanılarak Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Dağılımları 
DEĞİŞKEN FREKANS  YÜZDE 
Cinsiyet Kadın 59 24,1 
  Erkek 186 75,9 
Medeni Durum Bekâr 58 23,7 
  Evli 187 76,3 
Yaş 25 yaş ve altı 4 1,6 
  26-35 yaş 124 50,6 
  36-45 yaş 79 32,2 
  46-55 yaş 30 12,2 
  56 yaş ve üzeri 8 3,3 
Eğitim Durumu Lise 2 0,8 
  Ön Lisans 23 9,4 
  Lisans 106 43,3 
  Lisans Üstü 50 20,4 
  Doktora 64 26,1 
Aylık Kazanç 1405-2500¨ 33 13,5 
  2501-3500¨ 58 23,7 
  3501-4500¨ 29 11,8 
  4501¨ ve üzeri 125 51 
Çalışma Süresi 1 yıldan az 10 4,1 
  1-5 yıl 74 30,2 
  6-10 yıl 66 26,9 
  11-15 yıl 32 13,1 
  16 yıl üzeri 63 25,7 
Kurumdaki 
Görev Akademik Birim 118 48,2 
  İdari Birim 127 51,8 

4.4. Araştırmanın Geçerliliği ve Güvenirliğine İlişkin Bulgular 

Bu kısımda, araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının geçerlilik ve 
güvenilirliklerinin tespit edilmesine ilişkin analizler gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 
iki farklı gözlemlenemez değişken kullanılmıştır. Bunlar; İşe Yabancılaşma ve 
Presenteizm ölçekleridir. 

Bir konu ile ilgili daha önceden gerçekleştirilmiş, güvenirliği ve geçerliği 
kanıtlanmış ölçekler ile bir teorinin ölçülmesinde kullanılması genel kabul görmüş 
ölçeklerin test edilmesinde doğrulayıcı faktör analizi kullanılır. Doğrulayıcı faktör 
analizi daha gelişmiş ve daha kapsamlı bir yöntemdir ve genellikle daha önceden 
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oluşturulup kullanılmaya başlanan bir ölçeğin veya bir teorinin test edilmesinde 
kullanılır. Teoriden elde edilen ölçeklerin elimizdeki gerçek verilere ne kadar uyduğunu 
test eder ve bir anlamda teorinin kabul edilmesi veya reddedilmesine karar vermemizi 
sağlar (Ulman, 2001; Mertler ve Vannatta, 2005; Field, 2009; Hair ve diğerleri, 2010). 

Bu çalışmada kullanılan ölçekler ilgili teorilerin test edilmesinde daha önce 
kullanılmış ve geçerliliği ve güvenirliği test edilmiş ölçeklerdir. Bu çalışmada yeni bir 
ölçek oluşturulmamış konuyla ilgili teorilerin test edilmesinde daha önceden kullanılan 
ölçekler kullanılmıştır. Bu nedenle ölçeklere açıklayıcı faktör analizi yapmaya gerek 
bulunmamaktadır. Kullanılan ölçeklerin elimizdeki verilere nasıl uyum sağladığını 
tespit etmek için doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. 

Bu ölçeklerden presenteizm ölçeği haricindeki işe yabancılaşmanın alt boyutları 
bulunmaktadır. Bu nedenle alt boyutları bulunan gözlemlenemeyen değişkenler ikinci 
sıra doğrulayıcı faktör analizine (second order confirmatory factor analysis) tabi 
tutulacaktır. 

4.4.1. İşe Yabancılaşma (Work Alieniation) Ölçeğinin Geçerliliği ve 
Güvenirliliği 

Aşağıdaki şekilde işe yabancılaşma ölçeği için yapılan ikinci sıra DFA sonuçlarını 
göstermektedir. Şekildeki okların üzerindeki değerler faktör yüklerini göstermektedir. 
Faktör yükleri doğrusal regresyon katsayılarıdır ve şekil 2`de bileşenler ile faktörler 
arasında ok ile gösterilmiştir. 

Şekil 2. İşe Yabancılaşma Doğrulayıcı Faktör Analizi 
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İstatistiksel olarak anlamlı olmayan herhangi bir faktör bulunmamakla birlikte işe 
yabancılaşma ölçeği DF analizi için öngörülen modelin uyum indekslerinin kriterlere 
uyum göstermemesi üzerine düzeltme indeksinden yararlanarak gerekli yeni yollar 
belirlenmiştir. Yapılan düzeltme indeksi düzeltmeleri neticesi uyum indeksi kriterlere 
göre iyi bir uyum göstermiştir. Model uyum indeskleri tablo 1.’de gösterilmektedir.  
Model uyum istatistiklerinden ki-kare istatistiği her ne kadar örneklem büyüklüğünden 
etkilense de çok kullanılan popüler bir istatistiktir. Ki-kare’nin bağımsızlık derecesine 
oranı (x²/df), 3 veya 3’ten daha düşük olması, iyi bir uyumu gösterir. Normed Fit Index 
(NFI) ve comparative fit index (CFI) null model ile önerilen ham model arasındaki 
gelişmeyi değerlendirir. NFI ve CFI değerleri iyi bir model uyumu için 0,90 veya 
üzerinde olmalıdır. RMSEA değeri 0,05 veya daha düşük olmalıdır. Tucker-Lewis 
indeksi de (TLI) 0,90 veya üzerinde olmalıdır. SRMR gözlemlenen korelasyon ile 
tahmin edilen korelasyon arasındaki farkın standartlaştırılmış halidir. Uyum ölçümünün 
mutlak bir değeridir ve 0,08 değerinin altında olması iyi bir uyum anlamına gelmektedir 
(Byrne, 2001; Schreiber vd., 2006: 323-337). 

Uyum indeksleri tablosu incelendiğinde (x2 /df) değeri 1,963’dür ve eşik 
değerinin altındadır. CFI ve TLI değerleri kriter olan 0,90 değerinin üzerindedir. Önemli 
bir diğer değer olan SRMR değeri de eşik değer olan 0,08 değerinin oldukça altındadır. 
Tablo 2` de NFI ve RMSEA değerlerinin eşik değerlere yakın olduğu görülmektedir. Bu 
yakın değerler kabul edilebilir değerlerdir. Bütün bu model uyum değerleri genel olarak 
değerlendirildiğinde ölçek modelinin kullanılabilir olduğuna işaret etmektedir. 

Tablo 2. İşe Yabancılaşma 2. Sıra DFA Model Uyumu 
 

İndeksler Kriterler Değer Uyum  
Likelihood Ratio (x2 /df) <3 1,963 İyi  
Comparative Fit Index (CFI) >,90 0,939 İyi  
Tucker Lewis Index (TLI) >,90 0,93 İyi  
Normed Fit Index (NFI) >,90 0,884 Kabul edilebilir  
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) <,08 0,049 İyi  
Root Mean Square Error Of Approximation (RMSEA) ≤,05 0,063 Kabul edilebilir   Probability (p or p-close) ≥ ,05 0,015 İyi  

Doğrulayıcı faktör analizinin ilk aşamasında, modeldeki istatistiksel olarak 
anlamlı olan ve olmayan faktörleri belirlemek için kritik oranlar (critical ratios) 
incelenmiştir. “Bir tahminin kendi standart hatasına bölümüyle elde edilen değer” kritik 
orandır (Hox ve Bechger, 1998;4) Bir değerin eşik değer olarak kabul edilen 0,05 
seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı olabilmesi için, kritik oranın 1,96’dan büyük 
veya -1,96 dan düşük olması gerekmektedir. Tablo 2’de verilen kritik oranlar 
incelendiğinde, değerlerin hepsinin 1,96’dan büyük oldukları görülmektedir ki bu da 
%95 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlılığa işaret etmektedir (KO≥ ±1.96, p ≤ 
0.05). 

İşe yabancılaşma ölçeğine ait faktör yükleri aşağıdaki Tablo 3.’te 
gösterilmektedir. Birinci faktör olan “Güçsüzlük”, yedi maddeden oluşmaktadır. Faktör 
yükleri 0,835 ile 0,704 arasında değişmektedir. Güçsüzlük faktörünü oluşturan 
ifadelerin ortalamasına bakıldığında, 5 puan üzerinden 3,2 ile “İşimle ilgili kararlarımın 
tamamında üstlerime danışmak zorundayım” ifadesi en yüksek ortalamaya sahip iken, 
en düşük ortalama ise 2,42 ile “Yaptığım işle ilgili hiç yetkim/kontrolüm yoktur” 
ifadesidir. Güçsüzlük faktörünün genel ortalaması ise 2,83 puan olduğu görülmektedir. 
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Bu sonuçlara göre, Yabancılaşmanın ilk boyutu olan güçsüzlük kişinin, yaşamını 
etkileyen unsurlar üzerinde hakimiyet kuramaması, gerçekleşebileceğini düşündüğü 
amaçların kendisi tarafından belirlenememesi ve sonucu değiştirebilmek için elinden 
hiçbir şeyin gelmeyeceğini düşünme durumunu katılımcıların orta düzeyde yaşadıkları 
söylenebilir. 

İkinci faktör olan “Anlamsızlık”, yedi maddeden oluşmaktadır. Faktör yükleri 
0,775 ile 0,551 arasında değişmektedir. Anlamsızlık faktörünü meydana getiren 
ifadelerin ortalamasına bakıldığında, 2,35 ile “Benim yaptığım işin gerçekten ne önemi 
olduğunu sorguluyorum” ifadesi en yüksek ortalamaya sahip iken, en düşük ortalama 
ise 2,04 ile “Bu işletmenin genel işleyişinde benim rolümün katkısını göremiyorum.” 
ifadesidir. Anlamsızlık faktörünün genel ortalaması ise 2,19’dur. Yabancılaşmanın 
ikinci boyutu olan anlamsızlık, bireyin hangi doğrulara ve değerlere inanması gerektiği 
konusunda ikilemde kalması durumunu ifade etme açısından katılımcıların kurum 
içinde yabancılaşma ölçeğinin anlamsızlık boyutunu orta düzeyin altında bir düzeyde 
hissettiklerini göstermektedir. 

Üçüncü faktör olarak belirlenen “Kendine Yabancılaşma” ise yedi maddeyi 
içermektedir. Faktör yükleri 0,808 ile 0,547 arasında değişmektedir. Kendine 
yabancılaşma faktörünü oluşturan ifadelerin ortalamaları göz önüne alındığında, 
“Yaptığım işte gerçek yeteneklerimi kullanma fırsatım olmuyor” ifadesi 2,87 ile en 
yüksek ortalamalı ifade iken, “Benim için işimin en tatmin edici özelliği sadece aldığım 
ücrettir.” ifadesi ise 1,96 ile en düşük ortalamalı ifade olarak karşımıza çıkmıştır. 
Kendine yabancılaşma faktörünün genel ortalaması ise 2,42’dir. Kendine yabancılaşma 
bireyin kendi varlığını ve potansiyel güçlerinin farkında olmaması durumunu ifade 
etmesi açısından araştırmaya katılanların kurum içinde yabancılaşma ölçeğinin kendine 
yabancılaşma boyutunu orta düzeyin altında bir düzeyde yaşadıklarını göstermektedir. 

Tablodan da görüleceği üzere ölçeği oluşturan birimlerin hepsinin faktör yükleri 
eşik değerin üzerindedir. Bu nedenle ölçeği oluşturan tüm birimler modele dahil 
edilmiştir. Ölçeğin birinci sıra faktörlerinin hepsi eşik değerin çok üzerinde faktör 
yükleri ile ölçeğin alt boyutunu veya diğer bir deyişle birinci sıra ölçekler olan 
güçsüzlük, anlamsızlık ve kendine yabancılaşama alt boyutlarını doğrulamaktadır. Aynı 
şekilde birinci sıra alt boyutlar olan güçsüzlük, anlamsızlık ve kendine yabancılaşma 
boyutları da ikinci sıra ölçek olan işe yabancılaşma ölçeğini eşik değerin çok üzerinde 
faktör yükleri ile doğrulamaktadır. 

Tablo 3. İşe Yabancılaşma 2. Sıra DFA Faktör Yükleri 

Faktörler 1. Sıra Faktörler 2. Sıra Faktör 
Yükleri S.H. Ort. K.O. 

Güçsüzlük İŞE_YABANCILAŞMA 0,736   2,83   
Anlamsızlık İŞE_YABANCILAŞMA 0,871 0,129 2,19 7,952 
Kendine yabancılaşma İŞE_YABANCILAŞMA 0,93 0,137 2,42 8,178 
İYÖ_G1 Güçsüzlük 0,733   2,94   
İYÖ_G2 Güçsüzlük 0,835 0,082 2,82 12,937 
İYÖ_G3 Güçsüzlük 0,787 0,076 2,42 12,17 
İYÖ_G4 Güçsüzlük 0,704 0,089 3,2 10,815 
İYÖ_G5 Güçsüzlük 0,807 0,084 2,95 12,488 
İYÖ_G6 Güçsüzlük 0,763 0,082 2,72 11,721 
İYÖ_G7 Güçsüzlük 0,812 0,082 2,73 12,546 
İYÖ_A8 Anlamsızlık 0,711   2,13   
İYÖ_A9 Anlamsızlık 0,737 0,101 2,32 10,634 
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İYÖ_A10 Anlamsızlık 0,775 0,096 2,05 11,142 
İYÖ_A11 Anlamsızlık 0,652 0,102 2,35 9,45 
İYÖ_A12 Anlamsızlık 0,551 0,09 2,23 7,979 
İYÖ_A13 Anlamsızlık 0,701 0,088 2,04 10,126 
İYÖ_A14 Anlamsızlık 0,57 0,091 2,2 8,293 
İYÖ_KY15 Kendine yabancılaşma 0,75   2,13   
İYÖ_KY16 Kendine yabancılaşma 0,581 0,084 1,96 8,877 
İYÖ_KY17 Kendine yabancılaşma 0,799 0,093 2,41 12,513 
İYÖ_KY18 Kendine yabancılaşma 0,692 0,105 2,87 10,654 
İYÖ_KY19 Kendine yabancılaşma 0,808 0,087 2,28 12,659 
İYÖ_KY20 Kendine yabancılaşma 0,751 0,105 2,76 11,661 
İYÖ_KY21 Kendine yabancılaşma 0,547 0,098 2,51 8,332 

 S.H.= Standart Hata, K.O.= Kritik Oran 
Bu çalışmanın bağımlı değişkeni olan işe yabancılaşma ölçeğinin güvenirliği ile 

ilgili yapılan testlerin sonuçları Tablo 4.’te yer almaktadır. Buna göre; İşe yabancılaşma 
ölçeğinin alt boyutlarının işe yabancılaşma ölçeğini açıklama yüzdelerine bakıldığında 
kendine yabancılaşma alt ölçeğinin varyansın yüzde 86,5’ini açıkladığı görülmektedir. 
Anlamsızlık alt boyutunun açıkladığı varyans ise yüzde 75,8’dir. Güçsüzlük alt 
boyutunun açıkladığı varyans yüzde 54,2’dir. 

Ölçeklerin güvenirliklerinin ölçülmesinde Cronbach’s Alpha ve Yapısal 
güvenirlik (composite reliability) analizi uygulanmıştır. Buna göre; ölçeğin alt faktörler 
açısından Cronbach’s Alpha değeri ve Yapısal güvenirlik değerleri sırayla şu şekildedir: 
Güçsüzlük= 0,915 ve 0,915, Anlamsızlık= 0,856 ve 0,853, Kendine Yabancılaşma= 
0,875 ve 0,875. İşe yabancılaşma ölçeğinin geneli için Cronbach’s Alpha ve Yapısal 
Güvenirlik değeri ise 0,936 ve 0,885 olarak tespit edilmiştir. Bu değerler, işe 
yabancılaşma ölçeği ve alt boyutları için eşik değer olan 0,7 değerinin üzerindedir. Bu 
sonuçlar bu çalışmada kullanılan işe yabancılaşma ölçeğinin güvenilir bir ölçek 
olduğunu göstermektedir. 

Tablo 4. İşe Yabancılaşma Ölçeği Güvenirlik Test Sonuçları 
Faktörler Açıklanan Varyans % Cronbac's Alpha Y.G. 
İŞE_YABANCILAŞMA   0,936 0,885 
İYÖ-Güçsüzlük 54,2 0,915 0,915 
İYÖ-Anlamsızlık 75,8 0,856 0,853 
İYÖ-Kendine yabancılaşma 86,5 0,875 0,875 
Y.G. (Composite Reliability) = Yapısal Güvenirlik 

  4.4.2. Presenteizm Ölçeğinin Geçerliliği ve Güvenirliliği 

Presenteizm ölçeği toplam 6 sorudan oluşan birinci sıra bir ölçektir. Stanford 
Üniversitesi Tıp Fakültesinden Koopman ve arkadaşları (2002) tarafından 
geliştirilmiştir. Bu ölçeğin alt başlığı sağlık durumu ve çalışan verimliliği olarak 
belirlenmiştir. Ölçekteki toplam 6 soru direk olarak presenteizm kavramını ölçmektedir. 
Bu nedenle birinci sıra gözlemlenemez değişkendir ve birinci sıra doğrulayıcı faktör 
analizine tabi tutulacaktır. 
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Şekil 3. Presenteizm Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi 

 
Şekil 3’te presenteizm ölçeği DFA sonuçları görülmektedir. Presenteizm ölçeği 

için yapılan doğrulayıcı faktör analizinde ilk adım olarak kritik oranlara bakılmıştır. 
Modeldeki tüm kritik oranlar 1,96’dan büyüktür (K.O. ≥ ±1.96, p ≤ 0.05). 

Presenteizm ölçeğini oluşturan tüm faktörler istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar 
vermiştir. Presenteizm ölçeği doğrulayıcı faktör analizi uyum indeksi, kriterlere göre iyi 
bir uyum göstermiştir. Model uyum indeskleri Tablo 4.’te sunulmuştur.  Uyum 
indeksleri tablosu incelendiğinde (x2 /df) değeri 0,831’dir ve eşik değerinin altındadır. 
CFI, NFI ve TLI değerleri kriter olan 0,90 değerinin üzerindedir. Önemli bir diğer değer 
olan SRMR değeri de eşik değer olan 0,08 değerinin oldukça altındadır. Probability 
değeri de eşik değer olan 0,05 değerinin altında kalarak iyi bir uyum göstermiştir. 
Tabloda RMSEA değeri de eşik değerin altındadır. Bütün bu model uyum değerleri 
genel olarak değerlendirildiğinde ölçek modelinin iyi bir uyum gösterdiği ve 
kullanılabilir olduğuna işaret etmektedir. 

Tablo 5. Presenteizm DFA Model Uyumu 
İndeksler Kriterler Değer Uyum 

Likelihood Ratio (x2 /df) <3 0,831 iyi 

Comparative Fit Index (CFI) >,90 1,000 iyi 
Tucker Lewis Index (TLI) >,90 1,000 iyi 
Normed Fit Index (NFI) >,90 0,993 iyi 
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) <,08 0,020 iyi 
Root Mean Square Error Of Approximation (RMSEA) ≤,05 0,000 iyi 
Probability (p or p-close) ≥ ,05 0,866 iyi 

Presenteizm ölçeğine ait faktör yükleri aşağıdaki Tablo 6’da sunulmuştur. 
Presenteizm faktörü altı maddeden oluşmaktadır. Faktör yükleri 0,891 ile 0,461 
arasındadır. Presenteizm faktörünü oluşturan ifadelerin ortalamasına bakıldığında, 5 
puan üzerinden 2,93 ile “İşimle ilgili stresli durumlarla başa çıkmak çok zordur” ifadesi 
en yüksek ortalamaya sahip iken, en düşük ortalama ise 2,19 ile “Sağlık sorunlarımdan 
dolayı işimdeki zor görevleri bitiremedim/bitiremiyorum.” ifadesidir. Presenteizm 
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faktörünün genel ortalaması ise 2,47 puan olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, 
presenteizm ölçeğinin çalışanın fiziksel olarak işyerinde olmasına rağmen işyerine 
gelmesi sonucunda verimliliğinin azalması ve normal iş kalitesinin altında bir iş 
performansı ile kendini göstermesi durumunu katılımcıların orta düzeyin altında 
yaşadıkları söylenebilir. 

Tablodan da görüleceği üzere ölçeği oluşturan birimlerin hepsinin faktör yükleri 
eşik değerin üzerindedir. Bu nedenle ölçeği oluşturan tüm birimler modele dahil 
edilmiştir. Ölçeğin faktörlerinin hepsi eşik değerin çok üzerinde faktör yükleri ile 
presenteizm ölçeğini doğrulamaktadır. 

Tablo 6. Presenteizm Ölçeği DFA Faktör Yükleri 
Faktörler 1. Sıra Faktör Yükleri S.H. ORT. K.O. 

P1 PRESENTEİZM 0,461  
2,93 

 
P2 PRESENTEİZM 0,666 0,178 2,19 6,694 
P3 PRESENTEİZM 0,876 0,257 2,41 7,426 

P4 PRESENTEİZM 0,891 0,249 2,47 7,461 

P5 PRESENTEİZM 0,825 0,243 2,44 7,283 
P6 PRESENTEİZM 0,793 0,24 2,41 7,178 

       S.H.= Standart Hata, K.O.= Kritik Oran 

Bu çalışmanın bağımsız değişkenlerinden birisi olan presenteizm ölçeğinin 
güvenirliği ile ilgili yapılan testlerin sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. Buna göre; 
Presenteizm ölçeğini oluşturan toplam 6 sorunun açıkladığı varyanslar tabloda 
gösterilmektedir. En fazla varyansı açıklayan faktör P4 (Fiziksel ve ruhsal 
sorunlarımdan dolayı bazı günlük işlerimi bitirme konusunda umutsuzluk yaşıyorum.), 
faktörüdür ve açıkladığı varyans yüzde 79,4’tür. 

Tablo 7. Presenteizm Ölçeği Güvenirlik Test Sonuçları 
Faktörler Açıklanan Varyans % Cronbach's Alpha Y.G. 
Presenteizm   0,889 0,892 
P6 0,629     
P5 0,681     
P4 0,794     
P3 0,768     
P2 0,444     
P1 0,213     

           Y.G. (Composite Reliability)= Yapısal Güvenirlik 

Ölçeklerin güvenirliklerinin ölçülmesinde kullanılan cronbach’s alpha değeri ve 
Yapısal güvenirlik (composite reliability) değerleri için eşik değer 0,7’dir. Presenteizm 
ölçeğinin cronbach’s alpha değeri 0,889 ve yapısal güvenirlik değeri ise 0,892’dir. Bu 
sonuçlar bu çalışmada kullanılan presenteizm ölçeğinin güvenilir bir ölçek olduğunu 
göstermektedir. 

4.5. Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlik ve güvenilirliklerinin belirlenmesi, 
faktör yapılarının ve ölçek maddelerinin ayrıntılı olarak açıklanmasının ardından işe 
yabancılaşma, işe yabancılaşmanın alt boyutları olan güçsüzleşme, anlamsızlaşma, 
kendine yabancılaşma ve presenteizm arasındaki birebir ilişkileri ortaya koymak 
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amacıyla korelasyon analizi uygulanmıştır. Korelasyon analizi iki değişken arasındaki 
neden sonuç ilişkisini vermez ancak iki değişken arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu 
ilişkinin birimi pearson korelasyon katsayısıdır ve “r” işareti ile gösterilir. Korelasyon 
katsayısı -1 ile +1 arasındadır. r= ±.1 zayıf bir ilişkiyi, ±.3 orta bir ilişkiyi, ve ±.5 ise 
kuvvetli bir ilişkiyi gösterir. Rakamların başındaki işaretler ilişkinin yönünü gösterirler 
(Field, 2009). Tablo 8’de araştırma değişkenleri arasındaki korelasyon katsayıları 
ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Tablo 8. Korelasyon Katsayıları-Korelasyon Matriksi 
    X̄ S.S 1 2 3 4 5 
1 İşe Yabancılaşma r 2,47 ,79 1     

2 Güçsüzlük r 2,82 1,00 ,850** 1    

3 Anlamsızlık r 2,18 ,82 ,855** ,560** 1   

4 Kendine Yabancılaşma r 2,41 ,93 ,887** ,604** ,700** 1  

5 Presenteizm r 2,47 ,93 ,537** ,440** ,487** ,468** 1 
**. P< 0.01 level (2-tailed).---*. P< 0.05 level (2-tailed). 

Korelasyon matriksindeki sonuçlara göre; Presenteizm ile işe yabancılaşma 
arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve kuvvetli bir ilişki bulunmaktadır. 
Çalışanlardaki presenteizm davranışları arttıkça, işe yabancılaşma da artmaktadır 
(r=0,537, p<0,01).  

Presenteizm ile işe yabancılaşmanın alt boyutu olan güçsüzleşme arasında 
istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve orta kuvvetli bir ilişki bulunmaktadır. 
Çalışanlardaki presenteizm davranışları arttıkça, çalışanlar kendilerini daha güçsüz 
hissederek işe yabancılaşmaktadırlar (r=0,440, p<0,01).  

Presenteizm ile işe yabancılaşmanın alt boyutu olan anlamsızlaşma arasında 
istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve orta kuvvetli bir ilişki bulunmaktadır. 
Çalışanlardaki presenteizm davranışları arttıkça, çalışanlar kendilerini işyerlerindeki 
varlıklarının anlamsız bularak işe yabancılaşmaktadırlar (r=0,487, p<0,01).  

Presenteizm ile işe yabancılaşmanın alt boyutu olan kendine yabancılaşma 
arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve orta kuvvetli bir ilişki 
bulunmaktadır. Çalışanlardaki presenteizm davranışları arttıkça, çalışanlar kendilerini 
ortaya koyamadıklarından ve tatmin olmadıklarından kendilerini örgütten soyutlayarak 
kendine yabancılaşarak işe yabancılaşmaktadırlar (r=0,468, p<0,01). 

Araştırma kapsamında ileri sürülen hipotezlerin sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. 
Tablo 9. Hipotezlerin Sonuçları 

	  

  
 

 
 

H1:  Presenteizmin işe yabancılaşma üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır. Kabul 
H1.a:  Presenteizmin güçsüzleşme üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır. Kabul 
H1.b:  Presenteizmin anlamsızlaşma üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır. Kabul 
H1.c:  Presenteizmin güçsüzleşme üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır. Kabul 
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5. Sonuç  

Çalışmanın metodolojisi ilgili literatür çalışması sonrasında şu şekilde 
oluşturulmuştur: İşe yabancılaşma, içsel-bağımlı değişken olarak belirlenmiştir. 
Presenteizm ise dışsal-bağımsız değişkendir. Bu değişkenler gözlemlenemez 
değişkenlerdir. Bu nedenle birden fazla soru ile yani daha önce hazırlanmış, geçerliliği 
ve güvenirliği test edilmiş ölçekler kullanılarak ölçülmüşlerdir. 

“Kişinin yaptığı işe karşı güçsüzlük hissi ve işine karşı hissetmiş olduğu kontrolü 
kaybetme duygusu” olarak ifade edebileceğimiz araştırmanın içsel- bağımlı değişkeni 
işe yabancılaşma hem örgüt hem işveren hem de çalışan için büyük önem taşımaktadır. 
Bu yönüyle çalışanların, işe devamlılığı, sağlığı, performansı, verimliliği, örgütsel 
adanmışlığı üzerinde olumsuz yönlere sahip olan işe yabancılaşma hem örgüt hem de 
çalışanların önemle üzerinde durması gereken bir konudur. Bu nedenle işe 
yabancılaşmaya neden olan faktörlerin yöneticiler tarafından tespit edilip çözümler 
üretilmesi örgütlerin devamlılığı ve verimliliği açısından hayati bir önem arz ettiğini 
ifade edebiliriz. 

Daha çok sosyal ve örgütsel alanda uyumsuzluk ve tatminsizlik durumunda ortaya 
çıkmış olan işe yabancılaşma kavramı, yapılan doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda 
beklenildiği gibi güçsüzleşme, anlamsızlaşma ve kendine yabancılaşma olmak üzere üç 
boyutlu bir yapı sergilediği görülmüştür. Çalışanların işe yabancılaşma seviyeleri 
incelendiğinde idari birimde çalışanların ortalamalarının, akademik birimde çalışanların 
ortalamalarından daha fazla olmak kaydıyla, her iki birimde de çalışanların işe 
yabancılaşma seviyeleri, idari birimde (ort=2,68), akademik birimde ise (ort=2,25) orta 
seviyede olduğu görülmüştür. Bu sonuç kurumdaki görev yönünden idari birimin, 
akademik birimden işe yabancılaşma seviyesi daha yüksek olmasına rağmen istatistiki 
olarak bu fark anlamlı çıkmamıştır.  Araştırmaya katılanların işe yabancılaşma 
seviyelerinin (ort=2,47) orta düzeyin az altında olduğu tespit edilmiştir. Alt boyutlara 
ilişkin ortalamalar bakıldığında ise şu sonuçlar elde edilmiştir: Güçsüzleşme (ort=2,82), 
anlamsızlaşma (ort=2,18) ve kendine yabancılaşma (ort=2,41). Alt boyutların 
ortalamalarına bakıldığında, aynı şekilde orta düzeyin biraz altında olduğu saptanmıştır. 
Güçsüzleşme boyutunun diğer iki boyuta göre daha yüksek ortalamalara sahip olduğu 
görülmektedir.  

Seeman`a göre güçsüzlük bireylerde araçlara, süreçlere ve çıktılara sahip 
olamama, yönetimin aldığı kararlara katılamama, birlikte çalışacağı arkadaşlarını 
seçememe ve işini denetleme olanağından yoksun olma üzere dört farklı şekilde ortaya 
çıkmaktadır (Blauner, 1964:18).  

İşe yabancılaşma örgütlerin ve çalışanların verimliliklerini etkileyerek hem 
örgütün hemde çalışanın performansına doğrudan etki edebilen önemli bir konudur. 
Dolayısıyla ortaya çıkan bu bulgulara dayanarak işe yabancılaşmaya neden olan 
faktörlerin yöneticiler tarafından araştırılarak daha aşağı seviyelere çekecek çözümlerin 
üretilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Bu araştırmanın tek boyutlu içsel- bağımsız değişkeni olan presenteizmi; çalışanın 
kendini iyi hissetmemesine rağmen işine gelmesi şeklinde ifade edilebilir. Çalışanların 
presenteizim davranış seviyeleri incelendiğinde idari birimde çalışanların 
ortalamalarının, akademik birimde çalışanların ortalamalarından daha fazla olmak 
kaydıyla, her iki birimde de çalışanların presenteizm davranış seviyeleri, idari birimde 
(ort=2,56), akademik birimde ise (ort=2,37) orta seviyede olduğu görülmüştür. Bu 
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sonuç diğer değişkenlerin farklı olarak kurumdaki görev yönünden istatistik olarak 
anlamlı çıkmıştır.  Bu durum idari personeldeki sekiz beş mesaisinin zorunlu olması, 
akademik personellerde sekiz beş mesaisinin çalışma saatleri yönünden daha esnek 
olmasına bağlanabilir. Bu bulgulara dayanarak, çalışanların özellikle verimliklerinde 
önemli düşüşlere neden olan presenteizme neden olan bireysel ve örgütsel nedenlerin 
tespit edilmesinin örgütlerin başarıları ve sürekliliği açsından önemli olduğunu ifade 
edebiliriz. 

Araştırmada bireylerin işe yabancılaşma ve onun alt boyutları olan güçsüzleşme, 
anlamsızlaşma ve kendine yabancılaşma ile presenteizm arasında; istatistiksel olarak 
anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre hem fizikken hem de 
psikolojik olarak rahatsız olmasına rağmen işe devam eden yani presenteizm yaşayan 
bireyin presentezim düzeyi arttıkça çalışan kendini daha güçsüz, anlamsız ve kendine 
yabancılaşmış hissetmekte dolayısıyla işe yabancılaşması da artmaktadır. Örgüt için 
olumsuz sonuçlara neden olabilecek işe yabancılaşma düzeyini azaltmak için 
çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını iyileştirici tedbirler ve uygulamaları devreye 
sokarak presenteizmi önleyici, azaltıcı uygulamaların yapılması ve kararların alınması 
gerektiğini söyleyebiliriz.  

Yöneticiler çalışanların presentezim davranışlarının neden olacağı işe 
yabancılaşmalarını önlemek ya da bu davranışları en aza indirmek için çalışanların, 
çalışma programlarını iyileştirmek, iş yoğunluğundan kaynaklanan iş yükünü 
hafifletmek, yönetim ve grup desteği sağlamak, işyerinde özerklik vermek, örgütsel 
adaleti sağlamak, işyeri itibarını arttırmak ve iş güvenliğini sağlamak gibi yöntemleri 
uygulayabilirler. 
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Extensive Summary 

Introduction 
It is seen that employees have great importance in reaching success in job 

environment, as change rapidly increases day by day. Managers should take into 
consideration that employees do not only work for their economic expectations, but 
there are also social aspects of their expectations and needs outside of these 
expectations (Akıncı, 2002: 2). The success of the manager, whichever area they 
operate in, depends on the employees’ productivity and their work towards 
organizational goals (Koçel, 2003, Meter, 2005: 1). For this reason, knowing and 
directing the employees’ behaviors and attitudes that are expected by the organization, 
play an important role in managers’ realizing the goals of the organization.  

The roots of the concept of work alienation, which is mostly handled in a social 
and organizational context, extend to the nineteenth century. Work alienation is a 
process that causes employees, as the most important elements of organizations, to 
become less sensitive to themselves, colleagues, other people and the environment as a 
result of the inability or less use of their creativity with the increase of mechanization in 
production process since the nineteenth century (Shariati, 1992: 42-43). An organization 
where alienation does not emerge is almost nonexistent, although the way it appears and 
the levels are different from each other.   

Another variable of the study, presenteeism, can be expressed as continuing to 
work for reasons, such as generally fear of losing job or anxiety about obtaining less, 
even though the employee is either psychologically or physically sick. An employee 
who has a presenteeism problem can cause negative consequences for the organization 
and for himself/herself because he/she is at work uncomfortably and reluctantly and 
because he/she cannot show the performance required by the job. Studies on 
presenteeism until today usually have focused on physical discomfort as a source of 
presenteeism. Psychological disorders can cause individuals to experience presenteeism 
as well as physical disorders can. Individuals who perceive that the practices are not fair 
within the organization may tend to have negative feelings and thoughts towards the 
organization over time. These negative emotions and thoughts can cause employees to 
exhibit presenteeism behavior, leading to psychological disorders such as anger, 
tension, irritability, anxiety, concern, and stress. The inefficient working environment 
created by presenteeism is of great importance in terms of sustainability of the 
businesses and the sustainability of the competition power, causing job losses, decline 
in productivity and performance.   

Despite the underrating of the employees by the managers, the physical and 
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mental disorders created by situations such as not being treated fairly, lack of work 
safety, bad relations at work, lack of management and group support, lack of autonomy 
at the workplace, and work intensity (physical and psychological), employees may 
come to work just not to lose their jobs, only to make a living and just to be there. In 
this case, we can say that the employee will alienate to work over time, because the 
employee will be only there to be there because the employee will be reluctant, 
inefficient at work. 

Method 
The population of this research consists of 473 academic and administrative 

personnel at Iğdır University. The minimum number of 212 people that can represent 
this population with a 95% confidence and a 5% margin of error have been identified as 
the sample. The information about the scales used in this research is given below. SPSS 
20 and AMOS 18 statistical programs were used for the analysis of data in the study. 
Descriptive analyzes, univariate and bivariate analyzes (correlation, t-test and ANOVA 
analyzes) and Cronbach's Alpha analyzes were carried out with the SPSS package 
program. Confirmatory factor analyzes, Structural Equation Modeling and Intervention 
analyzes were also carried out with the AMOS software. 

In our study, the 6-item Stanford Presenteeism Scale (SPS-6) developed by 
Koopman et al. (1991) from Stanford University School of Medicine with the support of 
Mark & Co Inc. and “Work Alienation Scale” developed by Mottaz (1981) consisting 
three sub dimensions (powerlessness, meaninglessness and self-estrangement) and 21 
questions were used. 

When the gender distribution of the survey participants is examined; 24,1% of the 
participants (59 people) are women and 75,9% (186 people) are men. The great majority 
of participants are married (76.3%-187 people) and only 23.7% (58 people) are single. 
When the age distribution of participants is examined; half of the sample (50.6% -124 
people) are in the 26-35 age group. 32.2% (79 people) of the participants are in the 36-
45 age group. The remainder is with a rate of 12,2% (30 people) are in the 46-55 age 
group, with a rate of 3,3% (8 people) are in the group of 56 years and older, and finally 
1,6% (4 persons) are in the age group of 25 years and under respectively. 

The educational status of the sample is bachelor’s degree with a majority of 106 
people (43,3%). There are 50 people (20.4%) who have completed master's education 
and 64 people (26.1%) who have completed doctorate education. Only 23 people (9,4%) 
have an associate’s degree. Two of the sample (0.8%) are high school graduates.  

In the sample, 125 people (51%) have 4501 TL and above monthly salaries. 23.7 
percent have a monthly income of between 2501 TL and 3500 TL. In the sample, the 
ratio of those having incomes between 1405 TL and 2500 TL is 13.5%. Twenty-nine of 
the participants (11,8%) have a monthly income of between 3501 TL and 4500 TL. 

When the sample is analyzed as the working period, 10 people (4.1%) have 
worked less than one year. 74 of the participants (30,2%) have a working period of 1-5 
years. In the sample, the ratio of those who have worked for a period of 6-10 years is 
26.9%. 13.1% of the participants have worked for 11-15 years. The people who have 
worked the longest are 16 years and over and 63 people (25,7%). 

In the distribution of the sample according to the duties at the institution, the 
majority are working in the administrative unit with 127 people (51.8%). The number of 
employees in the academic unit is 118 people (48,2%). 
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Conculasion and Discussion 
It was seen that the concept of work alienation, which emerged in the case of 

disharmony and dissatisfaction mostly in the social and organizational field, exhibited a 
three-dimensional structure of powerlessness, meaninglessness and self-estrangement as 
expected as a result of confirmatory factor analysis. When the work alienation levels of 
the employees were examined, while the average of the employees in the administrative 
unit was higher than the average of the employees in the academic unit, it was seen that 
the work alienation levels of the employees in both units were moderate; in the 
administrative unit (mean = 2.68) and in the academic unit (mean = 2.25). This result 
was statistically insignificant although the level of work alienation of the administrative 
unit was higher than the level of work alienation of the academic unit regarding the duty 
at the institution. The level of work alienation of those who participated in the survey 
(mean = 2.47) was found to be slightly below the medium level. When the averages 
regarding the sub-dimensions were examined, the following results were obtained: 
Powerlessness (mean = 2.82), meaninglessness (mean = 2.18), and self-estrangement 
(mean = 2.41). Looking at the averages of the sub-dimensions, it was found to be 
slightly below the medium level in the same way. It is seen that the powerlessness 
dimension has a higher average than the other two dimensions. 

Work alienation is an important issue that can directly affect the performance of 
both organizations and employees by influencing the productivity of the organizations 
and employees. Therefore, based on these emerging findings, the necessity of 
investigating the factors that cause work alienation by the managers, thereby producing 
solutions that will reduce to lower levels is emerging.   

When the levels of presenteeism behavior, which is expressed as coming to work 
despite the fact that the employees do not feel well, were examined, while the average 
of the employees in the administrative unit was higher than the average of the 
employees in the academic unit, it was seen that the levels of presenteeism behavior in 
both units were moderate; in the administrative unit (mean = 2.56) and in the academic 
unit (mean = 2.37). This result was statistically significant in terms of the duty at the 
institution, unlike the other variables. This can be attributed to the fact that eight to five 
shifts for the administrative staff are compulsory, and that eight to five shifts for 
academic staff are more flexible in terms of working hours. Based on these findings, we 
can state that in terms of the success and continuity of the organizations, it is important 
to determine the individual and organizational factors that lead to presenteeism which 
causes significant reductions in especially employees' productivity.    

In the research, the statistically significant and positive correlations between 
presenteeism and individuals’ work alienation and its sub-dimensions; powerlessness, 
meaninglessness and self-estrangement were found.   

According to these results, as the presenteeism level of the individual, who 
continues to work despite the physical and psychological discomfort increases, that is 
presenteeism, the employee feels himself weaker, meaningless and self-alienated, and 
thus the work alienation is also increase. In order to reduce the level of work alienation, 
which may lead to negative consequences for the organization, we can say that the 
practices of preventing and reducing the presenteeism should be created and the 
regarding decisions should be made by enabling the measures and practices that 
improve the physical and mental health of the employees.    
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Özet 
Herkesin gelecek nesillere daha iyi bir toplum ve daha iyi bir dünya bırakma 

sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk insanların tercih ettiği yaşam tarzı ile işlevsel hale 
gelmektedir. Yaşam tarzı yaklaşımı, sürdürülebilir tüketici davranışının daha kapsamlı 
bir şekilde nasıl işlediğinin haritalandırılmasına yardımcı olan bir yaklaşımdır. Bu 
bağlamda bu araştırma ile insanların tercih ettikleri yaşam tarzının sürdürülebilir 
tüketim davranışı üzerindeki etkisinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında 
Sivas ilinde yaşayan 366 katılımcı ile yüzyüze anket gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 
verilerin analizi için açıklayıcı faktör analizi, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Yaşam tarzı ve 
sürdürülebilir tüketim davranışının demografik özelliklere göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını test etmek için yapılan t tesi ve ANOVA analizi sonuçlarına göre hem 
yaşam tarzı hem de sürdürülebilir tüketim davranışının cinsiyet, yaş, eğitim, gelir ve 
meslek türüne göre farklılık gösterdiği medeni durumun ise sadece yaşam tarzında 
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca regresyon analizi sonucunda, yaşam tarzının 
alt boyutlarından "sağlıklı beslenme" ve "bilinçlilik" boyutları ile çevre duyarlılığı 
davranışı arasında; "iletişim ve pozitiflik", "manevi gelişim" ve "sağlıklı beslenme" 
boyutları ile tasarruf davranışı arasında; "bilinçlilik" boyutu ile yeniden kullanılabilirlik 
davranışı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu; ancak yaşam tarzı ile ihtiyaç dışı 
satın alma davranışı arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam Tarzı, Sürdürülebilir Tüketim, Sürdürülebilir Yaşam Tarzı, 
Sivas 

Abstract 
Everyone has a responsibility to leave a better society and a better world for 

future generations. This responsibility becomes functional with the lifestyle that people 
prefer. The lifestyle approach helps to map how sustainable consumer behavior works 
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in a more comprahensive way. In this context, this research aims to measure the effect 
of people's lifestyle on sustainable consumption behavior. Within the scope of the 
research, face to face questionnaire was conducted with 366 participants living in Sivas 
province. For the analysis of the obtained data, exploratory factor analysis, 
independent sample t test, One Way Anova analysis and multiple regression analysis 
were used. According to the results of t test and anova analysis, lifestyle and 
sustainable consumption behaviors differ according to demographic characteristics; 
like gender, age, education, income and occupation. Furthermore, according to 
regression analysis results, it is found that there is a meaningful and positive 
relationship between the dimension of "consciousness" and reusability, "healthy 
nutrition" and also between "consciousness" dimension and the environmental 
awareness behavior, "communication and positivity", "spiritual development" and 
"healthy nutrition" dimensions and saving behavior;  but that there is no meaningful 
relation between lifestyle and non-need-taking behavior. 
Keywords: Life Style, Sustainable Consumption, Sustainable Lifestyle, Sivas 

1. Giriş 
İnsan faaliyetlerinin neden olduğu çevresel problemler giderek artan bir sorun 

olarak kendini göstermektedir. Aynı zamanda hem mal hem de hizmet üretimi ve 
tüketimi, büyük ölçüde olumsuz çevresel etkilere neden olmaktadır. Sürdürülebilir 
kalkınma kavramını benimseyen hükümetler, bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için 
daha sürdürülebilir tüketici davranışlarını teşvik etmek amacıyla stratejiler 
geliştirmektedirler. Bu stratejilerin etkili olabilmesi için tüketici davranışlarının nasıl 
gerçekleştiği ve nelerden etkilendiğinin bilinmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir tüketici 
davranışı çok yönlüdür ve birçok iç ve dış faktörden etkilenmektedir. Bu faktörlerden 
biri de yaşam tarzıdır. Yaşam tarzlarında sürdürülebilirlik geniş bir kavramdır ve 
kişilerarası ilişkiler, boş zaman etkinlikleri, spor ve eğitim gibi faaliyetlerin yanı sıra, 
maddi tüketimi de içermektedir. Yaşam tarzları geçmiş ve mevcut tüketim ile üretim 
modellerine dayanır ve insanların günlük tercihleri ve davranışları ile iç içe geçmiştir 
(Rakic ve Rakic, 2015, s. 894). Yaşam tarzı kavramı bireylerin değerleri, ne yaptıkları, 
nerede yaşadıkları, ne yiyip içtikleri gibi günlük yaşamın tüm alanını kapsayan 
bileşenlerden oluşmaktadır. 

Sürdürülebilir yaşam tarzları, insanların kendilerini diğerlerinden ayırt 
edebilmeleri için kullandıkları eylem ve tüketim kalıplarıdır. Bunlar; daha iyi bir yaşam 
kalitesi sağlamak, kaynakların doğru kullanımı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye 
atmamak ve atıkların/kirleticilerin yaşam döngüsü üzerindeki zararını en aza indirmektir 
(CSD, 2004, s. 48). Toplumu oluşturan bireylerin yaşam biçiminde ve tüketim 
davranışlarında bu eylemleri benimsemeleri hem birey hem de toplumların geleceği için 
önemlidir. 

Tüketicilerin davranışlarının daha sürdürülebilir olması için çeşitli yollar vardır. 
Bireyler ve hane halklarının enerjiyi daha verimli kullanması, daha az enerji tüketimi 
veya çevreye zarar verebilecek ürünler yerine çevre dostu ürünlerin kullanılması, 
sürdürülebilir tüketici davranışları örneklerindendir. Hanehalklarının tüketimlerini en 
aza indirmeleri daha düşük bir yaşam kalitesi ya da yoksulluk anlamına gelmemektedir. 
Bu nedenle, daha sürdürülebilir tüketici davranışı için stratejiler geliştirilirken, sosyal 
eşitsizlik ve yoksulluk ile ilgili olarak sosyo-politik konuları ele almak gerekmektedir 
(Kraemer, 2002, s.61). Bu durum, sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik 
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boyutlarının bütünleşmesi konusunda bir fikir birliği bulmaya çalışırken ele alınması 
gereken daha açık sorunlardan biridir. 

İnsanların ve toplumların tüketim alışkanlıklarına bakıldığında, içinde bulunulan 
çağın tüketim çağı olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla insanların refah 
seviyeleri ve mutlulukları tükettikleri ürünlerin miktarıyla ölçülür hale gelmiştir. İnsan 
için önemli olan, tüketilen şeyin niteliksel değerinden ziyade kullanılanın niceliği yani 
miktarıdır ve insan salt tüketen bir varlığa dönüşmüştür (https://gaiadergi.com). Bu 
durum daha fazla enerji kullanımı, atıkların artması, çevre kirliliği, kaynakların 
bilinçsizce kullanımı, daha fazla ve gereksiz tüketim gibi birçok soruna neden 
olmaktadır. Belirli bir yaşam tarzını benimsemeden de, bu sorunların önüne geçerek 
gelecek nesillere daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek bırakmak imkansızdır. 

Bu araştırmada insanların tercih ettiği yaşam tarzlarının sürdürülebilir tüketim 
davranışı üzerindeki etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 
ilk olarak konu ile ilgili literatür incelenmiş, ikinci kısımda araştırmanın yöntem, model 
ve hipotezleri hakkında bilgi verilmiş son kısımda ise bulgular ve sonuçlara yer 
verilmiştir.  

2. Literatür Taraması 

Yaşam tarzı, benlik kavramının dışa yansımasıdır ve en basit ifadeyle “Bir insan 
nasıl yaşar?” sorusuna verilen cevaba işaret etmektedir. Geçmiş deneyimler ve şu anki 
durum, kültür, demografik özellikler, ekonomik koşullar ve insanların psikolojik yapısı 
yaşam tarzını etkilemektedir (Odabaşı ve Barış, 2002, s.219). Yaşam tarzları, insanların 
kendilerini diğer insanlardan ayıran, sosyal konumlarını ve psikolojik isteklerini işaret 
ettiği “sosyal konuşmalar” olarak ifade edilmektedir (Thidell, 2011, s.5). Yaşam tarzı 
bileşenleri; aktiviteler (iş, hobi,sosyal faaliyet, eğlence, alışveriş), ilgiler (ev 
dekorasyonu, moda, medya, gıda), düşünceler (kendisi, sosyal konular, politika, kültür) 
ve demografik (yaş, cinsiyet,eğitim, gelir, meslek) özelliklerden oluşmaktadır (Solomon 
ve Diğ., 2006, s. 563). 

Sürdürülebilir tüketim kavramı ise, temel ihtiyaçlara cevap veren ve yaşam 
kalitesini daha iyi bir hale getiren mal ve hizmetlerin kullanımını sağlayıp, doğal 
kaynakların, zehirli maddelerin, atıkların ve kirleticilerin kullanımını en aza indiren, 
gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmayan üretim/tüketimdir (Thidell, 2011, s.2). 
Bu tanım, malların ve hizmetlerin tüketiminin kapsamını, insanların yaşam kalitesi 
açısından uzun vadeli bir perspektifle belirlemiştir. Sürdürülebilirliğin içeriği çevre ve 
doğal kaynaklardır. Sürdürülebilir tüketim genel bir ifade ile “doğal kaynakların hayat 
standartlarını yükseltmek için ölçülü ve akıllıca kullanımı” şeklinde tanımlanabilir. Bu 
kullanım gerçekleşmediği takdirde üretimle beraber tüketim, çevresel sorunların 
kaynağını oluşturmaktadır (Odabaşı, 2004, s. 58).  

Sürdürülebilir tüketim, tüketicilerin davranışını etkileyen veya eylemlerinin 
zararlı etkilerini azaltmaya yönelik önlemlerden oluşur. Tüketicilerin araba yerine 
bisiklet tercih etmesi, sıcak su kullanmak yerine bulaşık makinesi kullanması, diyette 
daha fazla mevsimsel yiyecek ya da daha az et tüketilmesi, benzinli bir spor araç yerine 
hibrit aracın seçilmesi, geleneksel bir ürün yerine yeşil bir ürün satın alınması, trafik 
yoğunluğundan kaçınmak için toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi gibi önlemler 
sürdürülebilir tüketime örnek olarak gösterilebilir (Hass ve Diğ., 2005, s. 7-8). 
Sürdürülebilir tüketim kapsamında yapılan bu faaliyetler insanların tercih ettikleri 
yaşam tarzını ifade etmektedir. 
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Yaşam tarzlarının incelenmesi yeni olmamasına rağmen, sürdürülebilir yaşam 
tarzları ile ilgili çalışmalar çok sayıda değildir. Bunun nedeni, sürdürülebilirliğin 
(sağlık, güvenlik ve etikten farklı olarak) birçok toplumda kazınmış bir ölçüt olmaması, 
etkilerinin doğrudan veya dolaylı hissedilmemesi ve teoriden uygulamaya aktarımın 
yetersiz kalmasıdır. 

Sürdürülebilir tüketim konusunda yapılan çalışmalar genellikle sürdürülebilir 
tüketicilerin demografik özelliklerine odaklanıldığını göstermektedir. Bu konuda 
Zimmer, Stafford ve Stafferd (1994) ile Straughan ve Robert (1999) kadınların, 
gençlerin, yüksek eğitim ve yüksek gelir düzeyine sahip insanların, yaşlılara, erkeklere, 
düşük eğitim düzeyine ve daha düşük gelir düzeyine sahip insanlara göre daha çevre 
dostu olduğunu ifade etmişlerdir (Aydın ve Ünal, 2015, s. 136). Jonkute (2015, s. 40) 
tarafından Litvanya’da yapılan araştırma sonucuna göre de; Litvanya tüketicilerinin 
sürdürülebilir tüketim davranışlarının cinsiyet, eğitim, aile durumu, az sayıdaki çocuk 
sayısı, ikamet yeri ve gelirlerinden büyük ölçüde etkilendiği öne sürülmüştür. Bu 
nedenle, ülkenin önde gelen sürdürülebilir bir tüketicisinin büyük şehirlerden birinde 
yaşayan ve asgari gelir elde eden, çocuğu olmayan, yüksek eğitimli bekar bir kadın 
olabileceği ifade edilmiştir. 

Sürdürülebilir tüketim davranışı üzerinde çevre bilgisi etkili faktörlerden biridir. 
Doğal çevrenin iyileştirilmesi, korunması ve kirliliğinin önlenmesi insanların temel 
görevidir. Bu konuyla ilgili olarak Haron, Paim ve Yahaya (2005, s.435) tarafından 
Malezya'nın Selangor eyaletinde yapılan çalışmada katılımcıların çevre ile ilgili sahip 
oldukları bilginin çevre katılımı ve çevresel sorumlu davranış üzerinde etkisinin olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle, halkın çevre bilgisi geliştirilirse, kamuda 
sürdürülebilir tüketim davranışının artırılacağı da tespit edilmiştir. Çevresel farkındalık 
ve kişinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeye yönelik niyeti 
sürdürülebilir tüketici davranışını etkileyen faktörlerden biridir. 

National Geographis ve araştırma şirketi GlobeScan’ın sürdürülebilir tüketim 
konusunda tüketicilerin tüketim davranışlarını ölçmek amacıyla 14 ülkede 14.000 
tüketici ile yaptıkları araştırmada, enerji kullanımı, doğal kaynakları koruma, ulaşım 
tercihleri, yiyecek kaynakları, geleneksel ürünler yerine eşdeğer çevresel ürünler 
kullanımı, çevre ve sürdürülebilirlik karşısında tutumlarına ve çevresel konularda bilgi 
düzeylerine ilişkin sorular sorulmuştur. Araştırma sonucuna göre, gelişmekte olan 
ülkelerin tüketim davranışları açısından daha başarılı oldukları belirlenmiştir. 
Gelişmekte olan ülkelerdeki tüketiciler, gelişmiş ülkelerin tüketicilerine göre çevresel 
sorunların çözümlenmesinde kendilerini daha sorumlu hissetmektedirler. Gelişmekte 
olan 10 ülkeden 6’sında tüketiciler, gelişmiş ülkelere oranla çevresel problemlerin 
sağlıklarını olumsuz etkilediklerini belirtmektedirler. Ayrıca gelişmekte olan 
ülkelerdeki insanların daha küçük evlerde yaşadıkları, daha çok çevreci ürün tercih 
ettikleri ve pahalı elektronik aletlere daha az para harcadıkları, ulaşım için yürümeyi, 
bisikleti ya da toplu taşıma araçlarını ve en sık gittikleri uzaklığa yakın konumda 
yaşamayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Gelişmiş ülkelerdeki insanların ise, daha büyük 
evlerde yaşadıkları ve genellikle klima kullandıkları, toplu taşıma araçlarını nadiren 
kullandıkları ve daha az çevreci ürün kullandıkları saptanmıştır (Altıok ve Babaoğul, 
2008, s. 396). 

Sürdürülebilir yaşam tarzı büyük ölçüde bilinçli tüketim davranışlarına da 
odaklanmaktadır. Kımıloğlu (2008, s. 161) tarafından yapılan çalışma sonucunda 
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İstanbul’da yaşayan kentli çalışan kesimin tüketim kararlarında daha bilinçli oldukları 
ancak bu kesimin yaşamındaki tüketim standartlarının gitgide yükselmesi, önemli bir 
bölümünün yüksek bir haracanabilir gelir düzeyine sahip olması ve tüketime 
yönlendirici uyaranların fazlalılığı gibi nedenlerle sürdürülebilir tüketim ve tüketimde 
sadeleştirme anlayışının bu pazar bölümünde benimsenmesinin kolay olmadığı tespit 
edilmiştir. Tüketici olarak bireylerin, ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam düzeylerini 
yükseltebilmek ve bunu koruyabilmek için söz konusu kaynakları kullanmada bilinçli 
olmaları zorunluluğu vardır (Hayta, 2009, s. 149). Tüketiciler satın alma sırasında karar 
verirken aldıkları ürünlerin fiziksel çevreye olan etkilerinin de farkında olmalı ve 
bilinçsiz tercihleri ile dünyanın yok olmasına katkıda bulunduklarının bilincinde 
olmalıdırlar. Szerenyi, Zsoka ve  Szechy (2011, s. 89) bu konuyla ilgili olarak 
öğrenciler üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda; öğrencilerin kendi çevresel 
bilinçleri hakkında olumlu bir görüşe sahip oldukları ve bu durumun cevaplarda olumlu 
bir yanlılığın varlığına işaret ettiğini tespit etmişlerdir. Ayrıca çevreyle ilgili bilinçli bir 
yaşam tarzı bakımından çevre koruma adına hiçbirşey yapmayan kayıtsız öğrenciler ile 
ürün ve enerji bilincine sahip öğrenciler arasında farklılık bulunmuştur. 

İnsanların tüketime ilişkin değerlerinin sürdürülebilir tüketim yönünde 
değiştirilmesi için sürdürülebilir bir yaşam tarzı desteklenmelidir. Fraj ve Martinez 
(2006, s. 133) ise, çevreyle dost davranışı en iyi açıklayan değerler ve yaşam tarzlarını 
bulmaya çalışmışlardır. 573 kişiyi kapsayan anket çalışması sonucunda, çevreyle dost 
davranışını açıklamada çevreci yaşam tarzı ve kendini gerçekleştirme değerinin en 
anlamlı değişkenler olduğunu tespit etmişlerdir. Bu konuyla ilgili benzer bir çalışmada 
Şener ve Hazer (2007, s. 12) tarafından Ankara’da yaşayan kadınlar üzerine yapılmıştır. 
Değerlerin sürdürülebilir tüketim üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılan 
araştırma sonuçlarına göre kadınların sahip olduğu ve “Özaşkınlık” değer boyutu 
içerisinde yer alan evrenselcilik ve iyilikseverlik ile sürdürülebilir tüketim davranışları 
arasında zayıf olmakla birlikte pozitif ve diğer değer tiplerine göre daha güçlü bir ilişki 
olduğunu, bu değerlere sahip kadınların çevre dostu davranışta bulunma ihtimalinin 
daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Sürdürülebilir yaşam tarzına yönelik davranış 
kazanması için değerlerin ortaya konulması şüphesiz çevre korunması sosyal sorununun 
tek çözümü olmamakla birlikte önemli bir role sahiptir. 

Ayrıca tüketiciler daha sürdürülebilir ürün ve hizmetler seçerek yaşam tarzlarının 
sürdürülebilirliğini büyük ölçüde etkileyebilirler. Özellikle bireyler maddesel 
gelişiminden çok içsel zenginliğini daha öne çıkartan gönüllü sadelik kavramının 
sürdürülebilir tüketim üzerindeki etkilerinin olumlu olduğu düşünmektedirler. Özgül 
(2008, s.117) tarafından İzmir’de 15 yaş ve üzeri tüketiciler üzerine yapılan 
araştırmada; basit yaşam tarzı ve tüketim davranışı arasındaki ilişki incelenmiş ve 
tüketicilerin sürdürülebilir tüketim davranışlarının maddi tasarruf sağlayan ve çevresel 
duyarlılık ile ilgili davranışlar olarak iki kategoriye ayrıldığı tespit edilmiştir. 
Tüketicilerin büyük bölümünün sürdürülebilir tüketim davranışını önemsediği 
belirlensede tasarruf sağlayan davranışların, çevre yönelimli davranışlara göre daha çok 
önemsendiği ortaya çıkmıştır. Yaşam tarzı ve sürdürülebilir tüketim arasındaki ilişkileri 
inceleyen çalışmalara bakıldığında genellikle VALS (Değerler ve Yaşam Tarzı) 
ölçeğininin kullanıldığı görülmektedir. Aydın ve Ünal (2015, s. 133) tarafından 
Erzurum’da yapılan araştırma sonuçlarına göre; tüketicilerin yaşam tarzlarının 
sürdürülebilir tüketim eğilimleri üzerinde bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Yenilikçi ve 
düşünürlerin çevre sorunları hakkında daha fazla bilgi sahibi oldukları ve daha olumlu 
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birtutum sergiledikleri ancak düşünürler ve inananların daha sürdürülebilir tüketim 
yaptıklarını tespit etmişlerdir. Yine Özgül (2010, s. 117) tarafından yapılan araştırma 
sonucunda VALS yaşam tarzı grupları açısından düşünen, yapıcı, mücadeleci ve 
deneyimliler gruplarının sürdürülebilir tüketim ile ilişkili olduğu ancak bu ilişkinin 
deneyimliler grubunda negatif olduğu ortaya çıkmıştır. VALS ölçeğinde verilen değer 
ve yaşam tarzlarının sürdürülebilir tüketimi açıklama yüzdesinin hayli düşük olduğu, 
gönüllü sade yaşam tarzı ile ilgili saptanan yaşam tarzlarının sürdürülebilir tüketimi 
açıklamada çok daha anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Yapılan literatür incelemesi sonucunda yaşam tarzı ve sürdürülebilir tüketim 
arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik çalışmalara rastlanmış fakat bu çalışmalarda 
yaşam tarzını ölçmek amacıyla VALS (Değerler ve Yaşam Tarzı) ölçeği kullanılmıştır. 
Bu araştırmada kullanılan yaşam tarzı ölçeği ise VALS ölçeğinden farklı olarak 
sürdürülebilir tüketimle uyumlu olarak çevreyle dost davranışlara yönelik algılar, 
tercihler, tutumlar (Mataracı, 2017, s.69), sağlık, pozitiflik, manevi değerler ve 
bilinçlilik hakkında bilgi edinmeye yönelik olarak ele alınmıştır. Benzer şekilde 
Mataracı (2017) tarafından yapılan araştırma da yaşam tarzı ölçeği sağlıklı beslenme ve 
dengeli yaşam şeklinde alt boyutlar halinde incelenmiştir. Fakat bu araştırma ile yaşam 
tarzı daha geniş bir biçimde (iletişim ve pozitiflik, manevi gelişim, sağlıklı beslenme ve 
bilinçlilik alt boyutlarıyla) ele alınarak literatüre katkı sağlamaktadır. 

3.Araştırmanın Yöntemi 
Bu araştırma Sivas ilinde yaşayan bireylerin yaşam tarzının sürdürülebilir tüketim 

davranışlarına etkisini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Sivas ilinin toplam nüfusu 
621.301'dir. Araştırma sadece il merkezinde yapıldığı için il merkez nüfusu 
372.300'dür. Bu araştırma kapsamında ilk olarak kolayda örnekleme yöntemiyle 
seçilmiş 40 kişiye pilot çalışma yapılmış ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra 
ankete son şekli verilmiştir. Araştırmada % 95 güven aralığı ve % 5 hata payıyla 
örneklem büyüklüğü 384 olarak bulunmuştur (Altunışık ve Diğ.,  2005, s.127). Geri 
dönüş oranı dikkate alınarak 400 adet anket 15.04-15.05.2018 tarihleri arasında Sivas il 
merkezinde kolayda örnekleme yöntemine göre belirlenmiş katılımcılar ile yüz yüze 
yapılmıştır. Eksik ve hatalı olanlar çıkarılınca 366 adet anket analize tabi tutulmuştur. 
Anket formu üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda  Sivas ilinde yaşayan tüketicilerin 
yaşam tarzının ölçülmesi için Sanchez ve Diğ. (1998) ile Walker ve Hill-Polerecky  
(1996) tarafından geliştirilen ölçekler kullanılmıştır. Sanchez vd.(1998) tarafından 
geliştirilmiş olan ve spesifik yaşam biçimlerini esas alan ölçek dengeli yaşam, sağlıklı 
beslenme ve ekolojik yapı gibi sürdürülebilir tüketim davranışı ile uyumlu olan boyutlar 
içermektedir. Walker ve Hill-Polerecky (1996) tarafından geliştirilen "Sağlıklı Yaşam 
Biçimi Ölçeği" Bahar ve Diğ. (2008) tarafından yapılan araştırma ile Türkiye'ye 
uyarlanmıştır. Anketin ikinci kısmında "Sürdürülebilir Tüketim Davranış Ölçeği" yer 
almaktadır. Bu ölçeğin hazırlanmasında da Şener ve Hazer (2007), Fraj ve Martinez 
(2006), Doğan, Bulut ve Kökalan Çımrın (2015) tarafından yapılan çalışmalardan 
faydalanılmıştır. Anketin üçüncü ve son kısmında ise demografik özeliklere ilişkin 
sorular yer almaktadır. 

Yaşam tarzını ve sürdürülebilir tüketim davranışını ölçen ifadelerin 
gruplandırılması, sınıflandırılması ve ana faktörlere dönüştürülmesi amacıyla Açıklayıcı 
Faktör Analizi uygulanmıştır. Demografik özellikler ile yaşam tarzı ve sürdürülebilir 
tüketim davranışları arasında farklılık olup olmadığını öğrenmek için iki gruptan oluşan 
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değişkenler için bağımsız örneklem t-testi ve üç veya daha fazla gruptan oluşan 
demografik veriler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Ayrıca yaşam 
tarzının sürdürülebilir tüketim davranışı üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla da çoklu 
doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. 

4.Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan araştırma modeli Şekil 1'deki 
gibidir. 

 
	  
	  
                                                         H1 
                                                                                                                  H3 
 
	  
	  
                                                                                       H2 
 

 
Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

 

Araştırmanın modeli doğrultusunda geliştirilen hipotezler ise şu şekildedir: 
H1:Yaşam tarzı demografik özelliklere göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 
H1a:Yaşam tarzı cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H1b:Yaşam tarzı medeni duruma göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
H1c:Yaşam tarzı yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H1d:Yaşam tarzı eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
H1e:Yaşam tarzı gelire göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H1f:Yaşam tarzı mesleklere göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
H2:Sürdürülebilir tüketim davranışı demografik özelliklere göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. 
H2a:Sürdürülebilir tüketim davranışı cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 
H2b:Sürdürülebilir tüketim davranışı medeni duruma göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 
H2c:Sürdürülebilir tüketim davranışı yaşa göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 
H2d:Sürdürülebilir tüketim davranışı eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 
H2e:Sürdürülebilir tüketim davranışı gelire göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

Yaşam Tarzı 

Demografik 
Özellikler 

Sürdürülebili
r Tüketim 
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H2f:Sürdürülebilir tüketim davranışı mesleklere göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 

H3:Yaşam tarzının sürdürülebilir tüketim davranışı üzerinde anlamlı bir 
etkisi vardır. 

5. Verilerin Analizi ve Bulgular 

5.1. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 
Cevaplayıcıların demografik özellikleri ile ilgili tanımlayıcı istatistikleri elde 

etmek üzere yapılan  frekans analizi sonuçları Tablo 1'de gösterilmiştir: 
Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler 

Cevaplayıcıların 
Cinsiyet Dağılımı 

f % Cevaplayıcıların 
Medeni Durumu 

f % 

Kadın 165 45,1 Evli 206 56,3 
Erkek 201 54,9 Bekar 160 43,7 
Toplam 366 100 Toplam 366 100 
Cevaplayıcıların 
Yaş Dağılımları 

f % Cevaplayıcıların 
Eğitim Dağlımı 

f % 

16-20 24 6,6 İlköğretim 23 6,3 
21-25 67 18,3 Ortaöğretim 27 7,4 
26-30 62 16,9 Lise 76 20,8 
31-35 76 20,8 Önlisans 70 19,1 
36-40 51 13,9 Lisans 145 39,6 
41-45 39 10,7 Lisansüstü 25 6,8 
46 yaş ve üzeri 47 12,8 Toplam 366 100 
Toplam 366 100 Cevaplayıcıların 

Meslek/Meşguliyet 
Dağılımları 

f % 

Cevaplayıcıların 
Gelir Dağılımları 

f % Ev Hanımı 41 11,2 

1600 TL ve altı 109 29,8 Öğrenci 63 17,2 
1601-2500 TL 99 27 Özel Sektör Çalışanı 73 19,9 
2501-3500 TL 72 19,7 Kamu Sektörü 

Çalışanı 
102 27,9 

3501-4500 TL 55 15 Esnaf 19 5,2 
4501-5500 TL 24 6,6 Emekli 16 4,4 
5501 TL ve üstü 7 1,9 Akademisyen 15 4,1 
   Diğer 37 10,2 
Toplam 366 100 Toplam 366 100 
 

Araştırmanın örneklemini oluşturan toplam 366 katılımcının % 45,1'i kadın, % 
54,9'u erkeklerden oluşmaktadır. Yaş dağılımına bakıldığında katılımcıların % 20,8'i 
31-35 yaş, % 18,3'ü 21-25 yaş, % 16,9'u 26-30 yaş arası cevaplayıcılardan 
oluşmaktadır. Katılımcıların % 56,3'ü evli % 43,7'si bekar; % 39,6'sı lisans mezunu, % 
29,8'i 1600 TL ve altı, % 27'si 1601-2500 TL arası gelire sahip ve % 27,9'u kamu 
sektörü çalışanı, % 19,9'u da özel sektör çalışanıdır. 

5.2. Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
Araştırma kapsamında kullanılan "Yaşam Tarzı" ve "Sürdürülebilir Tüketim 

Davranışı" ölçeklerine ilişkin açıklayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 2 ve 3' te 
gösterilmiştir: 
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Tablo 2. Yaşam Tarzı Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
Yaşam Tarzı Ölçeği Ort. 

 
sd. Faktör 

Yükleri 
Kümülatif 
Varyans 

(%) 
1. İletişim ve Pozitiflik Faktörü  20,749 
İnsanlarla anlamlı ve doyumlu ilişkiler sürdürürüm. 3,89 ,890 0,778  
Yakın arkadaşlarıma zaman ayırırım. 3,93 ,912 0,677 
Bana yakın olan kişilerle endişelerimi ve sorunlarımı 
tartışırım. 

3,86 ,927 0,674 

Yaşamımın bir amacı olduğuna inanırım. 4,10 ,964 0,612 
Kendimle barışık ve kendimi yeterli hissederim. 3,78 ,946 0,603 
Olumlu yönde değiştiğimi ve geliştiğimi hissederim. 3,90 ,854 0,599 
İnsanları başarıları için takdir ederim. 4,21 ,916 0,536 
2.Manevi Gelişim Faktörü  36,861 
Yaşamımda benim için önemli olan şeylerin 
farkındayım. 

4,15 ,872 0,756  

İlahi bir gücün varlığına inanırım. 4,56 ,818 0,726 
Yeni deneyimlere ve durumlara açığım. 4,07 ,981 0,724 
Hayatımdaki uzun vadeli amaçlar için çalışırım. 3,82 ,969 0,595 
3. Sağlıklı Beslenme Faktörü  50,572 
Hazır gıdalar tüketmemeye çalışırım. 3,57 1,059 0,846  
Katkı maddesi içermeyen gıdalar tüketmeye çalışırım. 3,61 ,929 0,834 
Sebze ve meyve ağırlıklı beslenirim. 3,72 1,080 0,683 
4.Bilinçlilik Faktörü  59,707 
Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş ürünler 
tüketmeyi tercih ederim. 

3,55 ,880 0,875  

Küresel ısınmaya olumsuz etki edecek şekilde 
davranmamaya çalışırım. 

3,70 ,874 0,648 

KMO:0,874           Barlett Test:1999,920             Öz Değer: 1’den Fazla             Anlamlılık: 0.000        
Cronbach Alpha:0,855 

Tablo 2’de katılımcıların yaşam tarzlarını belirlemek amacıyla yapılan açıklayıcı 
faktör analizi sonuçları yer almaktadır. Analiz sonucunda 3 ifade bütün korelasyonları 
(item-total correlations) 0,40’dan küçük çıktığı ve faktör yapılarını bozduğu için bu 
ifadeler elenmiş ve analizler 16 ifade üzerinden gerçekleştirilmiştir. Tablo 
incelendiğinde İletişim ve Pozitiflik, Manevi Gelişim, Sağlıklı Beslenme ve Bilinçlilik 
olmak üzere toplam dört faktörün ortaya çıktığı görülmektedir. Tespit edilen bu 
faktörler katılımcıların yaşam tarzlarının % 59,707'sini açıklamaktadır. Ölçek 
ifadelerinin güvenilirlik katsayısı ise  yüksek ve kabul edilebilir olarak tespit edilmiştir 
(Cronbach Alpha:0,855). 

 
 

 
 

 
 

 
 



	  
	  

Ş.	  Karaca	  10/3	  (2018)	  403-‐425	  

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

412	  

Tablo 3. Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı Faktör 
Analizi Sonuçları 

Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Ölçeği Ort. 
 

sd. Faktör 
Yükleri 

Kümülatif 
Varyans 

(%) 
1. Çevre Duyarlılığı Faktörü  24,797 
Çevre ile ilgili yayınları sürekli takip ederim. 2,58 ,969 0,809  
Çevresel sorumluluğu destekleyen firmaların ürünlerini 
alırım. 

3,22 ,957 0,796 

Doğal materyaller kullanılarak üretilmiş giysileri satın 
alırım. 

3,00 ,982 0,754 

Aile bireylerimi ve arkadaşlarımı çevreye zarar verecek 
ürünleri almamaları için ikna ederim.. 

2,81 1,071 0,748 

Doğada çözülebilir ambalajlı ürünleri satın alırım. 3,47 1,056 0,739 
Çevre hakkında yapabileceklerimi öğrenmek için sivil 
toplum kuruluşlarıyla iletişim kurdum. 

2,45 1,042 0,694 

Geri dönüştürülebilir ambalajlı ürünleri satın almak için 
çaba gösteririm. 

3,21 ,991 0,684 

Daha önce çevrenin korunması ile ilgili bir 
organizasyonun toplantısına katıldım. 

2,43 1,118 0,671 

Deterjan, şampuan, sprey, deodorant gibi ürünleri satın 
alırken çevreye daha az zarar veren özellikte olmasına 
dikkat ederim. 

3,20 1,014 0,627 

Kağıt (gazete, kağıt ambalaj vb.) cam gibi geri 
dönüşümü mümkün olan ürünleri diğerlerinden ayrı 
toplayarak değerlendiririm. 

3,33 1,023 0,541 

2.Tasarruf Faktörü  41,034 
Kullanmadığım odanın ışıklarını kapatmaya özen 
gösteririm. 

3,70 ,874 0,850  

Evdeki ısı kaybını önlemek için elimden geldiğince 
izolasyona özen gösteririm. 

3,57 1,059 0,846 

Kullanmadığım zaman televizyon, müzik seti gibi 
araçları kapatırım. 

3,72 1,080 0,845 

Kışın evin gereğinden fazla ısınmamasına dikkat ederim. 3,55 ,880 0,708 
Elektronik aygıt satın alma kararı verirken harcadığı 
elektrik tüketim miktarına dikkat ederim 

3,61 ,929 0,660 

3.İhtiyaç Dışı Satın Alma Faktörü  53,405 
İhtiyacım olmasa da yeni giysiler alırım. 3,68 1,017 0,855  
Alışveriş yaparken listemde/aklımda olmayan ürünleri de 
satın alırım. 

3,82 ,969 0,832 

Yeni çıkan bir ürünü, benzer bir ürünüm olsa da satın 
alırım. 

3,40 ,982 0,809 

Cep telefonu vb. teknolojik aletleri ihtiyaç duymadığım 
halde yenileri ile değiştiririm. 

3,78 ,946 0,732 

4. Yeniden Kullanılabilirlik Faktörü  61,506 
Kullanılmış kâğıtları not tutma vb. işlerde yeniden 
değerlendiririm. 

3,90 ,938 0,799  

Karton, teneke ve cam gibi ürünlerin ambalajlarını atmak 
yerine tekrar değerlendiririm. 

4,15 ,872 0,609 

İhtiyacım olduğunda az kullanılmış ürünleri kiralar ya da 
ödünç alırım (DVD, kitap, vb). 

4,56 ,818 0,592 

KMO:0,859            Barlett Test:4184.078         Öz Değer: 1’den Fazla                Anlamlılık: 0.000        
Cronbach Alpha:0,785 
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Tablo 3’e göre yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda 4 ifade bütün 
korelasyonları (item-total correlations) 0,40’dan küçük çıktığı ve faktör yapılarını 
bozduğu için bu ifadeler elenmiş ve analizler 22 ifade üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcıların sürdürülebilir tüketim davranışları açıklayıcı faktör analizi sonucunda 
dört boyutta toplanmaktadır.Bunlar sırasıyla; çevre duyarlılığı, tasarruf, ihtiyaç dışı 
satın alma ve yeniden kullanılabilirlik olarak adlandırılmıştır. Faktör analizi sonucunda 
ortaya çıkan faktör boyutlarının içerisinde yer alan ifadelere güvenilirlik analizi 
yapılmış ve değerlerin kabul edilebilir olduğu görülmektedir (0,785). Sürdürülebilir 
Tüketim Davranış ölçeğinde ortaya çıkan dört alt boyut çerçevesinde "H3:Yaşam 
tarzının sürdürülebilir tüketim davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır" ana 
hipotezinin alt hipotezleri şu şekilde oluşturulmuştur. 

H3a:Yaşam tarzının çevre duyarlılığı davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 
H3b:Yaşam tarzının tasarruf davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H3c:Yaşam tarzının ihtiyaç dışı satın alma davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 
H3d:Yaşam tarzının yeniden kullanılabilirlik davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

5.3.T Testi ve Tek Yönlü Anova Analizi Sonuçları 
Yaşam tarzının ve sürdürülebilir tüketim davranışının demografik özelliklere göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla t testi ve  tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4 ve Tablo 5’te 
gösterilmiştir. 

Tablo 4. Yaşam Tarzı Faktörlerine Yönelik T Testi ve Tek Yönlü Anova Analizi 
Sonuçları 

H1 Alt Hipotezleri Test Türü Faktörler p Sonuç 
H1a:Yaşam tarzı cinsiyete göre 
anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 

t testi İletişim ve Pozitiflik Faktörü 0,036 Kabul 
Manevi Gelişim Faktörü 0,645 Red 
Sağlıklı Beslenme Faktörü 0,184 Red 
Bilinçlilik Faktörü 0,215 Red 

H1b:Yaşam tarzı medeni duruma 
göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 

t testi İletişim ve Pozitiflik Faktörü 0,624 Red 
Manevi Gelişim Faktörü 0,468 Red 
Sağlıklı Beslenme Faktörü 0,035 Kabul 
Bilinçlilik Faktörü 0,796 Red 

H1c:Yaşam tarzı yaşa göre 
anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 

Anova İletişim ve Pozitiflik Faktörü 0,003 Kabul 
Manevi Gelişim Faktörü 0,168 Red 
Sağlıklı Beslenme Faktörü 0,051 Red 
Bilinçlilik Faktörü 0,233 Red 

H1d:Yaşam  tarzı eğitim 
durumuna göre anlamlı bir 
farklılık göstermektedir. 

Anova İletişim ve Pozitiflik Faktörü 0,002 Kabul 
Manevi Gelişim Faktörü 0,001 Kabul 
Sağlıklı Beslenme Faktörü 0,722 Red 
Bilinçlilik Faktörü 0,368 Red 

H1e:Yaşam tarzı gelire göre 
anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 

Anova İletişim ve Pozitiflik Faktörü 0,031 Kabul 
Manevi Gelişim Faktörü 0,030 Kabul 
Sağlıklı Beslenme Faktörü 0,342 Red 
Bilinçlilik Faktörü 0,094 Red 

H1f:Yaşam tarzı mesleklere göre 
anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 

Anova İletişim ve Pozitiflik Faktörü 0,002 Kabul 
Manevi Gelişim Faktörü 0,005 Kabul 
Sağlıklı Beslenme Faktörü 0,043 Kabul 
Bilinçlilik Faktörü 0,243 Red 
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"H1:Yaşam tarzı demografik özelliklere göre anlamlı bir farklılık göstermektedir" 
hipotezini test etmek amacıyla t testi ve tek yönlü Anova analizleri yapılmıştır.  

Yaşam tarzının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla yapılan t testi sonucuna göre iletişim ve pozitiflik faktörü bakımından farklılık 
çıkmıştır. Ortalamalara bakıldığında kadınlar erkeklere göre daha fazla farklılık 
göstermektedir. Medeni durum değişkeni açısından da sağlıklı beslenme faktörü 
bakımından farklılık çıkmıştır. Ortalamalara göre evliler bekarlara göre daha fazla 
farklılık göstermektedir. 

"H1c:Yaşam tarzı yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir" hipotezini test 
etmek amacıyla yapılan Anova analizine göre iletişim ve pozitiflik faktörü bakımından 
farklılık çıkmış ve farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını test etmek amacıyla 
yapılan Tukey testi sonucuna göre 36-40 yaş arasındaki cevaplayıcılar 26-30 yaş 
arasındaki cevaplayıcılara göre daha fazla farklılık göstermektedir. 

Yaşam tarzının eğitim durumuna göre farklılık gösterip göstermediğine 
bakıldığında iletişim ve pozitiflık ile manevi gelişim faktörü bakımından farklılık 
bulunmuş ve iki faktör bakımından da önlisans, lisans, lisansüstü mezunları ilköğretim 
mezunlarına göre daha fazla farklılık göstermektedir. 

Yaşam tarzının gelire göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında iletişim ve 
pozitiflik faktörü ile manevi gelişim faktörü bakımından farklılık çıkmış; iletişim ve 
pozitiflik faktörü bakımından 3501-4500 TL gelire sahip olanların 1600 TL'den az 
gelire sahip olanlara göre daha fazla farklılık gösterdiği tespit edilirken manevi gelişim 
faktörü Tukey testinde sonuç vermemiştir. 

Son olarak yaşam tarzının mesleklere göre farklılaşıp farklılaşmadığına 
bakıldığında ise; iletişim ve pozitiflik faktörü, manevi gelişim ve sağlıklı beslenme 
faktörleri bakımından farklılık çıkmıştır. Tukey testi sonuçlarına göre iletişim ve 
pozitiflik faktörü bakımından kamu sektörü çalışanları, öğrenciler ve emeklilere göre; 
manevi gelişim faktörü bakımından da kamu sektörü çalışanları emeklilere göre daha 
fazla farklılık gösterirken sağlıklı beslenme faktöründe Tukey testi sonuç vermemiştir. 

Tablo 5. Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Faktörlerine Yönelik T Testi ve Tek 
Yönlü Anova Analizi Sonuçları 

H2 Alt Hipotezleri Test Türü Faktörler p Sonuç 
H2a:Sürdürülebilir tüketim 
davranışı cinsiyete göre anlamlı 
bir farklılık göstermektedir. 

t testi Çevre Duyarlılığı Faktörü 0,013 Kabul 
Tasarruf Faktörü 0,119 Red 
İhtiyaç Dışı Satın Alma 
Faktörü 

0,066 Red 

Yeniden Kullanılabilirlik 
Faktörü 

0,010 Kabul 

H2b:Sürdürülebilir tüketim 
davranışı medeni duruma göre 
anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 

t testi Çevre Duyarlılığı Faktörü 0,202 Red 
Tasarruf Faktörü 0,594 Red 
İhtiyaç Dışı Satın Alma 
Faktörü 

0,448 Red 

Yeniden Kullanılabilirlik 
Faktörü 

0,504 Red 

H2c:Sürdürülebilir tüketim 
davranışı yaşa göre anlamlı bir 
farklılık göstermektedir. 

Anova Çevre Duyarlılığı Faktörü 0,360 Red 
Tasarruf Faktörü 0,001 Kabul 
İhtiyaç Dışı Satın Alma 
Faktörü 

0,051 Red 
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Yeniden Kullanılabilirlik 
Faktörü 

0,004 Kabul 

H2d:Sürdürülebilir tüketim 
davranışı eğitim durumuna göre 
anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 

Anova Çevre Duyarlılığı Faktörü 0,257 Red 
Tasarruf Faktörü 0,676 Red 
İhtiyaç Dışı Satın Alma 
Faktörü 

0,085 Red 

Yeniden Kullanılabilirlik 
Faktörü 

0,032 Kabul 

H2e:Sürdürülebilir tüketim 
davranışı gelire göre anlamlı bir 
farklılık göstermektedir. 

Anova Çevre Duyarlılığı Faktörü 0,289 Red 
Tasarruf Faktörü 0,074 Red 
İhtiyaç Dışı Satın Alma 
Faktörü 

0,151 Red 

Yeniden Kullanılabilirlik 
Faktörü 

0,026 Kabul 

H2f:Sürdürülebilir tüketim 
davranışı mesleklere göre 
anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 

Anova Çevre Duyarlılığı Faktörü 0,434 Red 
Tasarruf Faktörü 0,098 Red 
İhtiyaç Dışı Satın Alma 
Faktörü 

0,052 Red 

Yeniden Kullanılabilirlik 
Faktörü 

0,012 Kabul 

Tablo 5, cevaplayıcıların sürdürülebilir tüketim davranışının demografik 
özelliklere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine yönelik sonuçları 
içermektedir. İlk olarak "H2a:Sürdürülebilir tüketim davranışı cinsiyete göre anlamlı bir 
farklılık göstermektedir" hipotezini analiz etmek için yapılan t testi sonucuna göre çevre 
duyarlılığı ve yeniden kullanılabilirlik faktörü bakımından  farklılık çıkmış ve her iki 
faktöre göre de erkekler kadınlara göre daha fazla sürdürülebilir tüketim davranışı 
göstermektedirler. Bu sonucun aksine Karalar ve Kiracı (2010, s. 96) tarafından yapılan 
araştırma sonucunda bayan öğretmenlerin sürdürülebilir tüketim davranışı sergileme 
sıklığının erkek öğretmenlerden yüksek olduğu görülmüştür. 

"H2b:Sürdürülebilir tüketim davranışı medeni duruma göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir"" hipotezi yapılan t testi sonucuna göre red edilmiş ve sürdürülebilir 
tüketim davranışının medeni duruma göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu 
sonuç Karalar ve Kiracı (2010, s.97) tarafından yapılan araştırma sonucuyla tutarlılık 
göstermiş ve medeni durum ve sürdürülebilir tüketim arasında farklılık çıkmamıştır.  

"H2c:Sürdürülebilir tüketim davranışı yaşa göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir" hipotezini test etmek için yapılan tek yönlü anova analizi sonucuna 
göre tasarruf ve yeniden kullanılabilirlik faktörü bakımından farklılık bulunmuş; 
tasarruf faktörüne göre 36-40 yaş arasındaki katılımcılar 26-30 ve 41-45 yaş arasındaki 
katılımcılara göre; yeniden kullanılabilirlik faktörüne göre de 16-20, 21-25 ve 31-35 yaş 
arasındaki katılımcılar 41-45 yaş arasındaki katılımcılara göre daha fazla farklılık 
göstermektedir. 

"H2d:Sürdürülebilir tüketim davranışı eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir" hipotezi analiz sonuçlarına göre yeniden kullanılabilirlik faktörü 
bakımından farklılık çıkmış ve lisans mezunlarının lise mezunlarına göre daha fazla 
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Özgül (2009, s. 13) tarafından yapılan araştırma 
sonucunda ise eğitimin tüketicilerin sürdürülebilir tüketim davranışlarını 
farklılaştırmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

"H2e:Sürdürülebilir tüketim davranışı gelire göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir" hipotezinde farklılık yeniden kullanılabilirlik faktöründe çıkmış ve  
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1600 TL ve altı, 1601-2500 TL, 2501-3500 TL ve 3501-4500 TL arası gelire sahip 
olanlar 4501-5500 TL arası gelire sahip olanlara göre daha fazla farklılık 
göstermektedir. 

"H2f:Sürdürülebilir tüketim davranışı mesleklere göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir" hipotezinde yeniden kullanılabilirlik faktörü bakımından farklılık 
çıkmış ve öğrenciler ev hanımlarına göre daha fazla farklılık göstermektedir. 

5.4. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

Araştırma modelinde yer alan H3 hipotezini test etmek üzere ilgili değişkenlerin 
verilerine çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları aşağıdaki 
gibidir: 

Tablo 6. Yaşam Tarzının Çevre Duyarlılığı Davranışı Üzerindeki Etkisi 
Bağımsız Değişken β  t p 
İletişim ve Pozitiflik ,063 ,737 ,462 
Manevi Gelişim -,074 ,505 ,614 
Sağlıklı Beslenme ,633 4,471 ,000 
Bilinçlilik 1,144 4,622 ,000 
R= ,398           R2= ,158         Düzeltilmiş R2= ,149          F=16,944 

Tablo 6, yaşam tarzının sürdürülebilir tüketim davranışı alt boyutlarından çevre 
duyarlılığı üzerindeki etkisini göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre, "H3a:Yaşam 
tarzının çevre duyarlılığı davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır" şeklindeki hipotez 
yaşam tarzının alt boyutlarından sağlıklı beslenme ve bilinçlilik boyutu bakımından 
kabul edilirken iletişim ve pozitiflik ile manevi gelişim boyutu bakımından red 
edilmiştir. Dolayısıyla sağlıklı beslenme ve bilinçlilik ile çevre duyarlılığı davranışı 
arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Elde edilen sonucu destekleyecek bir 
araştırma Carvalho, Salgueiro ve Rita (2015, s. 402) tarafından yapılmıştır. Yapılan 
araştırmanın sonucuna göre insanları sürdürülebilir tüketime yönelten temel sebeplerden 
biri sağlık konusudur. Sağlıklı yaşama yönelik artan ilgi, kişinin kendisi ve çevresi için 
en iyi, en sağlıklı olanı satın alma konusundaki farkındalığını arttırmaktadır. Ayrıca 
Magnusson ve Diğerleri (2003, s. 115) tarafından yapılan araştırmanın sonucunda 
sağlığa verilen önem ile çevreyle dost ürünler satın almaya yönelik tutum ve niyet 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

Aynı zamanda sürdürülebilirlik; doğal kaynakların kullanımı konusunda 
tüketicilerin bilinçlendirilmeleri ve sosyal sorumluluk anlayışları oluşmasını 
amaçlamaktadır. Doğal kaynakların azalması, küresel ısınma, gelir dağılımı eşitsizliği 
gibi sorunlardan dolayı bilinçli tüketiciler sürdürülebilir tüketimin gerekliliğinin 
farkındadırlar. Bilinçli sosyal sorumlu bir tüketim anlayışının sağlanması ile uzun 
ömürlü ürün tüketimi, üretim sonucunda artan kaynak kullanımının ve ürün kullanımı 
sonucunda oluşan atıkların azalması anlamına geleceğinden, çevre ve gelecek nesiller 
için önemli bir etken olarak kendisini göstermektedir (Şüküroğlu, 2018, s. 466). 
Sürdürülebilir bir yaşam tarzı büyük ölçüde bilinçli tüketici davranışlarına 
odaklanmaktadır. Bu bilgiler ışığında bilinçlilik ve çevre duyarlılığı arasında ilişki 
olduğu sonucu desteklenmektedir.  
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Tablo 7.Yaşam Tarzının Tasarruf Davranışı Üzerindeki Etkisi 
Bağımsız Değişken β  t p 
İletişim ve Pozitiflik ,188 3,402 ,001 
Manevi Gelişim ,298 3,114 ,002 
Sağlıklı Beslenme ,355 3,854 ,000 
Bilinçlilik ,125 ,779 ,436 
R= ,471          R2= ,222            Düzeltilmiş R2= ,213        F=25,724 

 

H3b hipotezini test etmek amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre 
yaşam tarzının tasarruf davranışını açıklama oranı % 22.2'dir. p değerlerine bakıldığında 
iletişim ve pozitiflik, manevi gelişim ve sağlıklı beslenme boyutları ile tasarruf 
davranışı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.   

Dinsel yönelimleri güçlü bir kişinin toplum ve çevre ile olan ilişkisini dini 
değerlerine göre kurması doğaldır. Aynı şekilde kişinin çevre ve tüketim konularındaki 
hassasiyeti, çevreye olan saygısı veya bu konuda sahip olduğu değer sistemi tarafından 
şekillenecek; bu durum kişinin ekolojik veya geri dönüşümlü ürünleri kullanma, ağaç 
dikme, tüketimde aşırıya kaçmama, ihtiyacı kadar tüketme gibi çevre yönelimli 
davranışları ortaya çıkartacaktır (Özgül, 2010, s.120). Bu durum da manevi bir yaşam 
tarzını benimseyenlerin tasarrufa daha fazla önem verdiğini göstermektedir. Aynı 
zamanda sürdürülebilir tüketim modeli tüketicilerde olumlu davranışlar 
gerçekleştirmeyi ve olumsuz davranışları engellemeyi de amaçlamaktadır (Saray ve 
Güven, 2014,  s. 260). 

Tablo 8.Yaşam Tarzının İhtiyaç Dışı Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi 
Bağımsız Değişken β  t p 
İletişim ve Pozitiflik ,031 ,536 ,592 
Manevi Gelişim ,059 ,596 ,552 
Sağlıklı Beslenme ,109 1,150 ,251 
Bilinçlilik ,044 ,266 ,790 
R= ,082           R2= ,007            Düzeltilmiş R2= ,004         F=,616 

Tablo 8, cevaplayıcıların yaşam tarzlarının ihtiyaç dışı satın alma davranışı 
üzerindeki etkisini göstermektedir. Yaşam tarzı alt boyutlarından hiçbirinin p değeri 
0,05'ten küçük olmadığı için H3c hipotezi yaşam tarzının tüm alt boyutları bakımından 
red edilmiştir.  

Tablo 9. Yaşam Tarzının Yeniden Kullanılabilirlik Davranışı Üzerindeki Etkisi 
Bağımsız Değişken β  t p 
İletişim ve Pozitiflik ,012 ,382 ,703 
Manevi Gelişim ,071 1,263 ,207 
Sağlıklı Beslenme ,103 1,903 ,058 
Bilinçlilik ,500 5,297 ,000 
R= ,374          R2= ,140            Düzeltilmiş R2= ,130        F=14,654 

H3d hipotezini test etmek için yapılan regresyon sonuçlarına göre yaşam tarzının 
yeniden kullanılabilirlik davranışını açıklama oranı % 14’dür. Yaşam tarzının alt 
boyutlarından olan bilinçlilik faktörünün yeniden kullanılabilirlik davranışını anlamlı ve 
pozitif yönde etkilediği ancak diğer faktörlerin yeniden kullanılabilirlik davranışı 
üzerine anlamlı bir etkisinin olmadığı bulunmuştur. Sonuç olarak H3d hipotezi sadece 
bilinçlilik faktörü bakımından kabul edilmiştir. Yeniden kullanılabilirlik sürdürülebilir 
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tüketim için gerekli bir davranıştır. Yüksek fiyatlı ürünler, geri dönüşüm ve enerji 
tasarrufu gibi tercihler zaman veya bütçe açısından maliyetli olsa da faydalı oldukları 
görüldüğünde, tüketici tarafından tercih edilmektedir (Ergen, 2014, s. 70). Bilinçli 
tüketiciler de seçimlerinde kendilerine fayda sağlayacak uzun ömürlü, çevreye zararı 
minimum düzeyde olan, tasarruf sağlayarak yeniden kullanabilecekleri sürdürülebilir 
ürünleri ön planda tutacaklardır. 

6. Sonuç ve Öneriler 

Sivas’ta yaşayan bireylerin yaşam tarzının sürdülebilir tüketim davranışlarına 
etkisini ölçmek amacıyla yapılan bu araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

• Araştırmaya katılan cevaplayıcıların yaşam tarzları yapılan açıklayıcı faktör 
analizi sonucuna göre; “iletişim ve pozitiflik”, “manevi gelişim”, “sağlıklı beslenme” ve 
“bilinçlilik” olmak üzere dört faktöre ayrılmıştır. 

• Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucuna göre, katılımcıların sürdürülebilir 
tüketim davranışları da dört boyutta toplanmaktadır. Bunlar sırasıyla; “çevre 
duyarlılığı”, “tasarruf”, “ihtiyaç dışı satın alma” ve “yeniden kullanılabilirlik” olarak 
adlandırılmıştır. 

• "H1:Yaşam tarzı demografik özelliklere göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir" hipotezini test etmek amacıyla t testi ve ANOVA analizi yapılmıştır. 
Analiz sonuçlarına göre; “iletişim ve pozitiflik faktörü” cinsiyet, yaş, eğitim, gelir ve 
meslek değişkenlerine göre; “sağlıklı beslenme faktörü” medeni durum değişkenine 
göre; “manevi gelişim faktörü” eğitim ve meslek değişkenlerine göre farklılık 
göstermektedir. 

• "H2:Sürdürülebilir tüketim davranışı demografik özelliklere göre anlamlı bir 
farklılık göstermektedir" hipotezini test etmek için yapılan t testi ve ANOVA analizi 
sonuçlarına göre; “çevre duyarlılığı faktörü” cinsiyet değişkenine göre; “yeniden 
kullanılabilirlik faktörü” cinsiyet, yaş, eğitim, gelir ve meslek değişkenlerine göre; 
“tasarruf faktörü” yaş değişkenine göre farklılık göstermektedir. 

• Yaşam tarzının sürdürülebilir tüketim davranışı üzerindeki etkisini tespit etmek 
için yapılan çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre; yaşam tarzının alt boyutlarından 
"sağlıklı beslenme" ve "bilinçlilik" boyutu ile çevre duyarlılığı davranışı arasında; 
"iletişim ve pozitiflik", "manevi gelişim" ve"sağlıklı beslenme" boyutları ile tasarruf 
davranışı arasında; "bilinçlilik" boyutu ile yeniden kullanılabilirlik davranışı arasında 
anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu ancak yaşam tarzı ile ihtiyaç dışı satın alma davranışı 
arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Dolayısıyla elde edilen bulgular doğrultusunda insanların tercih ettikleri yaşam 
tarzının sürdürülebilir tüketim davranışına etkisinin olduğu tespit edilmiştir. İnsanların 
sürdürülebilir tüketim davranışlarını bir yaşam tarzı olarak benimsemesi ve ona göre 
üretim/tüketim yapması kendisinin, ailesinin ve sevdiklerinin daha sağlıklı bir dünyada 
yaşaması aynı zamanda gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakabilmesi için 
önemlidir. Bu bağlamda sürdürülebilir bir yaşam tarzının daha fazla benimsenmesi için 
şu önerilerde bulunulabilir: 

• Sürdürülebilirlik; hükümet, işletme, STK, medya ve eğitim de dahil olmak üzere 
tüm toplumsal aktörlerin uyumlu eylemlerini içeren aynı zamanda davranışsal 
değişimleri de içeren yeni bir anlayış olarak ortaya konulmalıdır. 
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• Sürdürülebilir toplumlar için farkındalığı artıran, yeni değerler ve vizyonlar 
geliştiren stratejiler kullanarak kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik düzeylerde 
değişiklikler yapılması gerekmektedir. 

• STK'lar tarafından desteklenen ya da insanlar tarafından organize edilen projeler 
geliştirilmelidir. Örneğin okullar ve üniversitelere eko-okullar hareketi, yeşil kampüs 
hareketi, yeşil konferanslar, ağaç dikme gibi faaliyetlerine destek verilmelidir. 

• Tüketici olarak bireylerin, ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam düzeylerini 
yükseltebilmek ve bunu koruyabilmek için kaynakları kullanmada bilinç düzeylerinin 
artırılmasına yönelik farkındalık programları yapılmalıdır. 

Bu araştırma Sivas il merkezinde yaşayan bireylerin yaşam tarzlarının 
sürdürülebilir tüketim davranışına etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Zaman ve 
maliyet kısıtından dolayı araştırma sadece Sivas il merkezi ile sınırlı tutulmuştur. 
Araştırmanın küçük bir örneklemi kapsaması ve kolayda örneklem seçimi bakımından 
ülke genelini yansıtmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle araştırmanın 
daha büyük bir örneklem temelinde tekrarlanarak sonuçlarının karşılaştırılması anlamlı 
olacaktır. Buna rağmen araştırma konu hakkında fikir verici niteliktedir. Buna göre, 
tüketicilerin yaşam tarzları sürdürülebilir tüketim davranışlarını anlamlandırma 
açısından katkı sağlamaktadır. 
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Extensive Summary 

1. Introduction 
The environmental problems caused by human activities are manifesting 

themselves as an increasing problem. At the same time, both goods and services 
production and consumption are causing great negative environmental impacts. 
Governments which adopt the concept of sustainable development are developing 
strategies in order to promote more sustainable consumer behavior to eliminate these 
negativities. In order for these strategies to be effective, it is necessary to know how 
consumer behaviors are realized and how they are affected. Sustainable consumer 
behavior is multi-directional and influenced by many internal and external factors. One 
of these factors is the life style. Sustainability in life styles is a broad concept and 
includes activities such as interpersonal relationships, leisure activities, sports and 
education, as well as material consumption. Life styles are based on past and present 
consumption and production models and interwine with people's daily preferences and 
behaviors (Rakic and Rakic, 2015, p. 894 ). The concept of life style consists of 
components that cover the whole range of daily life, such as the values of the individual, 
what they do, where they live, what they eat and drink. 

Sustainable life styles are the patterns of action and consumption that people use 
to distinguish themselves from others. These are to provide a better life quality, to use 
resources properly, not to risk the needs of next generations and to minimize the harm 
of wastes / pollutants on the life cycle (CSD, 2004, p. 48 ). The adoption of these 
actions in the life style and consumption behaviors of the individuals forming society is 
important for the future of both individuals and societies. 

There are several ways in which the behaviors of consumers can be more 
sustainable. More efficient use of energy by individuals and households, less energy 
consumption or using environmentally friendly products instead of products which can 
damage the environment are examples of sustainable consumption behaviors. To 
minimize the consumption of households does not mean a lower life quality or poverty. 
Therefore, while strategies are being developed for more sustainable consumer 
behavior, it is necessary to handle socio-political issues related to social inequality and 
poverty (Kraemer, 2002, p.61 ). This is one of the more obvious issues that need to be 
handled while trying to find a consensus on the integration of environmental, social and 
economic dimensions of sustainability. 
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When we look at the consumption habits of people and societies, it is possible to 
say that the present age is the age of consumption. Hence, people's welfare levels and 
happiness become measured by the amount of products they consume. What is 
important for man is the quantity of consumed thing rather than the qualitative value of 
it and human being has turned into a consuming entity (https://gaiadergi.com). This 
causes many problems such as more energy use, increased waste, environmental 
pollution, unconscious use of resources, more and unnecessary consumption. Even 
without adopting a certain lifestyle, it is impossible to prevent these problems and leave 
a more livable and sustainable future to next generations. 

In this research, it is aimed to reveal the effects of life styles preferred by people 
on sustainable consumption behavior. For this purpose; first of all relevant literature is 
examined, in the second part information about the research methods, models and 
hypotheses is given and in the last part, findings and conclusions are included. 

2. Research Methodology 
This research is made to measure the effects of individuals’ life style living in the 

province of Sivas on sustainable consumption behaviors. The total population of Sivas 
province is 621.301. As the research is carried out only in the province center, the 
population is 372.300. In the scope of this research, first pilot study is conducted on 40 
selected persons by easy sampling method and after necessary corrections are made, the 
questionnaire is preformed. The sample size of research is found as 384 with a 95% 
confidence bounds and 5% tolerance (Altunısık and Dig, 2005, p.127 ). Considering the 
rate of return, 400 face to face surveys are conducted between the dates of 15.04–
15.05.2018 in Sivas province center with the participants determined according to easy 
sampling method. When missing and incorrect ones are excluded, 366 questionnaires 
are analyzed. The questionnaire consists of three parts. In the first part, scales developed 
by Sanchez and Dig ( 1998 ) and Walker and Hill-Polerecky ( 1996 ) are used to 
measure the life style of the consumers living in Sivas province. The scale developed by 
Sanchez et al ( 1998 ) and based on specific life styles, includes dimensions consistent 
with sustainable consumption behaviors such as balanced life, healthy nutrition and 
ecological structure. "Healthy Life Style Scale" developed by Walker and Hill-
Polerecky ( 1996 ) is adapted to Turkey with the reserach made by Bahar and Dig. ( 
2008 ). "Sustainable Consumption Behavior Scale" takes part in the second part of the 
questionnaire. In preparing this scale it’s also benefited from the studies carried out by 
Sener and Hazer ( 2007 ), Fraj and Martinez ( 2006 ), Dogan, Bulut and Kokalan Cımrın 
( 2015 ). Questions about demographic characteristics have taken part.in the third and 
final part of the questionnaire.  

"Explanatory Factor Analysis" has been applied in order to group, classify and 
transform the expressions that measure life style and sustainable consumption behavior. 
Independent sample t-test and one-way variance analysis ( ANOVA ) are conducted to 
determine whether there is a difference between demographic characteristics and life 
style and sustainable consumption behaviors. Besides, multiple linear regression 
analysis is performed to measure the effect of life style on sustainable consumption 
behavior. 
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3. Conclusions and Recommendations 

In this research which is conducted to measure the effects of individuals’ life style 
living in Sivas province on their sustainable consumption behaviors, the following 
results are achieved: 

• According to the result of explanatory factor analysis, life styles of respondents 
participating in the research are divided into four factors: “communication and 
positivity”,”spiritual improvement”, “healthy nutrition” and “consciousness”. 

• According to the result of explanatory factor analysis, participants' sustainable 
consumption behaviors are also gathered in four dimensions. These are 
respectively named as “environmental sensitivity”, “saving”, “out of necessity 
purchasing” and “reusability”. 

• In order to test the H1 hypothesis: “Life style varies significantly according to 
demographic characteristics", t test and ANOVA analysis are performed. 
According to the results of analysis: “Communication and positivity” factor 
varies according to “gender, age, education, income and occupation” variables; 
whereas “healthy nutrition” factor varies according to “marital status” variable 
and “spiritual development” factor varies according to “education and 
occupation” variables. 

• According to the results of t-test and ANOVA analysis which performed to test 
the H3 hypothesis :”Sustainable consumption behavior varies significantly 
according to demographic characteristics": “Environmental sensitivity” factor 
varies according to “gender” variable; “reusability” factor varies according to 
“gender, age, education, income and occupation” variables; “saving” factor 
varies according to “age” variable. 

• According to the results of multiple regression analysis which performed to 
determine the effects of life style on sustainable consumption behavior: It’s 
concluded that there is a meaningful and positive relationship between the 
subdimensions of "healthy nutrition" and "consciousness" and “environmental 
sensitivity” behavior; between the dimensions of "communication and 
positivity", "spiritual improvement" and "healthy nutrition" and “saving” 
behavior; between the dimension of "consciousness" and “reusability” behavior; 
however there is no meaningful relationhip between life style and “out of 
necessity purchasing” behavior. 

Therefore, in the direction of findings obtained, it’s determined that the life style 
which people prefer has an effect on sustainable consumption behavior. It is important 
that people adopt sustainable consumption behaviors as a life style and produce / 
consume according to this; in order that their family and loved ones live in a healthier 
world and at the same time leave a healthier world to next generations. In this context, 
the following suggestions can be made for further adoption of a sustainable life style: 

• Sustainability; must be put forward as a new understanding which contains 
concerted actions of all social actors, including government, business, NGO, 
media and education and also behavioral changes.  
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• Cultural, social, environmental and economical levels need to be changed by 
using strategies that raise awareness and improve new values and visions for 
sustainable societies.  

• Projects supported by NGOs or organized by people should be improved. For 
example, schools and universities should be support activities such as eco-
schools movement, green campus movement, green conferences and tree 
planting. 

• As consumers, awareness programs should be carried out for increasing 
conscious levels in using resources in order that individuals can raise and protect 
their standard of living by meeting their needs. 

This research is conducted in order to determine the life style effects of people 
living in Sivas province on sustainable consumption behavior. Because of time and cost 
constraints, the research is restricted only to the city center of Sivas. It should be noted 
that the survey contains a small sample and does not reflect the country as a whole in 
terms of easy sample selection. For this reason, it will be meaningful to compare the 
results of the research on the basis of a larger sample. Despite this, the research is 
suggestive about the subject. Accordingly, the life styles of consumers contribute into 
understanding of sustainable consumption behaviors. 
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Özet 

M.Ö. 4000 yıllarına kadar olan dönemde izlerine rastlanılan demir, sanayi
devriminde itici güç olmuştur. Günümüz insanoğlunun yaşamında demir-çelik akla 
gelebilecek hemen her alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de demir-çelik üretim ve tüketimi her geçen gün daha da artmaktadır. 
Uluslararası piyasada demir-çelik sektörü üzerinde birçok yasal ve idari düzenleme 
mevcuttur. Demir-çelik sektörü; kreditörler ve finans kuruluşlarının oldukça yoğun bir 
şekilde faaliyette bulunduğu, hemen hemen tüm finans, sigortacılık ve bankacılık 
ürünlerinin kullanıldığı, yoğun kredi kullanımı yanı sıra, yüksek mevduat olanaklarının 
bulunduğu bir sektördür. Yüksek tutarlı işlemlerin yer aldığı sektördeki firmalar ile 
çalışma yapılmadan önce ve çalışma süresi boyunca sektörün gerek yurtiçi gerekse 
yurtdışı değişkenler ve uluslararası piyasadan nasıl etkilenebileceği konusu iyi etüt 
edilmelidir. Çalışmanın 1. bölümünde demir-çeliğin tarihçesi ve üretim yöntemleri 
hakkında bilgi verilirken, 2.  bölümünde Dünya ve Türk Demir Çelik Sektörünün 
gelişimi ve mevcut durumuna ilişkin bilgiler paylaşılmıştır. Çalışmanın 3. bölümünde 
demir-çelik sektörü üzerindeki kısıtlamalara yer verilmiştir. Son bölümde ise demir-
çelik sektöründeki finansal işlemler ve sektörün finansal açıdan değerlendirmesi 
yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Demir Çelik Sektörü, Çelik Üretim ve Tüketimi, Türk Demir 
Çelik Sektörü  

Abstract 

Iron the use of which was traced back up to 4000s BC had a driving force in the 
Industry Revolution.  In the life of today's human beings, iron and steel are widely used 
in almost every field of the life that can come to one’s mind. In Turkey, as in the world, 
steel production and consumption has been increasing day by day. There are many 
legal and administrative regulations on the international iron and steel sector. The iron 
and steel sector is a sector in which creditors and financial institutions work 

DOI: 10.20491/isarder.2018.481
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extensively, almost all finance, insurance and banking products are used, as well as 
high credit availability and high deposit opportunities. Before and during the 
cooperation among the firms in the sector where highly coherent transactions take 
place, it is important to investigate well how the sector, the domestic and foreign 
variables and the international market can be affected. In the first part of this study, 
information regarding the history of iron and steel and their production methods are 
presented. In the second part, information regarding the development and current status 
of the world and Turkish iron and steel industry is given. In the 3rd part of the study, 
the restrictions applied to the iron and steel industries are presented. In the last part, 
the financial transactions in the iron and steel sector and the sector itself have been 
evaluated from a financial point of view. 

Keywords: Iron and Steel Sector, Steel Production and Consumption, Turkish Iron and 
Steel Industry 

Giriş 
Çalışmanın amacı; Dünya ve Türk Demir Çelik Sektörünün tarihçesi, mevcut 

durumu, bekleyişler ve sektörün finansal boyutu ele alınarak kreditörlerin sektör 
hakkındaki davranışlarına yön vermek, dikkat edilmesi gereken hususları belirtmektir. 
Diğer çalışmalardan farklı olarak çelik sektörünün; tarihçesinden, üretim yöntemlerine, 
sektör üzerindeki yasal kısıtlamalardan, Türkiye ve Dünya Çelik Piyasasının genel 
durumuna bütünlük içerisinde bakılmıştır. Kreditörlerce sektöre yatırım kararı alınırken 
firmaların mali yapılarının yanı sıra, göz önünde bulundurması gereken hususların 
ortaya konması hedeflenmiştir.  

Yapılan yazın taramalarında; demir-çelik sektörüne ilişkin Kalkınma Bakanlığı, 
TOBB, TMMOB’un meclis ve çalışma grubu raporları, Çelik Üreticileri Derneği, 
DOĞAKA, MATİLD, EUROFER, Steelorbis gibi kuruluşların sektör raporları yanı 
sıra, çelik hakkında yapılan diğer çalışmalar incelenmiştir. Söz konusu kuruluşlardan 
edinilen veriler ışığında analizler yapılmıştır. 

Kullanılmaya başlandığı andan itibaren demir insanlığın gelişmesinde önemli rol 
oynamıştır. İnsanoğlunun yaşamının bir parçası haline gelen demir-çelik artık hemen 
her alanında kullanılmaktadır. Kullandığımız eşyalardan, ulaşım sağladığımız vasıtalara 
kadar her alanda demir-çelik ürünleri kullanılmaktadır. Beyaz eşya, otomobil, bisiklet, 
gemi, tren gibi ulaşım araçları, inşaatlarda kullanılan envaı çeşit demir-çelik ürünü, 
teneke, saç, mutfak aletleri, bilgisayar, gıda kapları, kablolar bunlara örnek olarak 
verilebilir. Tabii örnekler çok daha fazla artırılabilir.  

1950 yılında sadece 189 milyon ton olan çelik üretimi, her geçen gün daha da 
artarak 2016 yılına gelindiğinde 1 milyar 630 milyon ton düzeyine çıkmıştır. 2016 
yılında Türk Demir Çelik Sektörü çelik üretim miktarı 36,8 milyon ton olarak 
gerçekleşmiştir. 

Demir-çelik endüstrisi üzerinde Dünya Ticaret Örgütü’nden, OECD’ye kadar olan 
birçok uluslararası platformda tartışmaların yanı sıra, gerek AB tarafından getirilen 
kısıtlamalar gerekse Kyoto Protokolü hükümlerinden doğan sınırlamalar sektör üzerinde 
son derece belirgin etkiler yaratmaktadır.  

Demir-çelik sektörü bankacılık ve finans açısından birçok ürünün kullanıldığı ve 
işlemlerin yapıldığı bir sektör olup, işlemler miktar ve tutar olarak oldukça yüksek 
rakamlarla ifade edilmektedir. Sektörde faaliyette bulunan işletmelere ihtiyaç 
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duydukları ürünlerin etkin bir şekilde sunulması ve verim alınması banka ve finans 
kuruluşunun karlılığını artırmaktadır. 

Finans sektöründe yer alan kurum ve kuruluşlar demir-çelik sektöründe faaliyette 
bulunan üretici işletmeler ile yaptıkları ve yapacakları çalışmalarda firmaların 
kredibilitelerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası piyasalardaki sektörel risk ve 
gelişmeleri ve ekonomik konjonktürü yakinen izlemek durumundadır. 

Kreditör, banka ya da finansman kuruluşları sektörün içinde bulunduğu durumu 
ülke içi ve dışı rekabet şartları, konjonktürle beraber değerlendirerek, endüstride 
faaliyette bulunan işletmelere doğru tutar ve vadelerde kaynak aktarımına özen 
göstermelidir. Sektörde yüksek dışa bağımlılık nedeniyle kambiyo kar ve zararlarının 
oldukça sık göründüğünden hareketle gelecek ile ilgili doğru kestirimler yapmak 
gerekmektedir. 

1. Çeliğin Tarihçesi ve Çelik Üretim Yöntemleri 

Demir-çelik sektörünün önemini anlamak için öncelikle çeliğin tarihçesi ve 
kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Çelik üretim 
yöntemleri ve bu üretim yöntemlerinde kullanılan girdiler üreticilerin maliyetlerini 
doğrudan etkilemektedir. Uluslararası piyasalardaki girdi fiyatlarındaki dalgalanma 
fiyatlar ve gelirler üzerinde etki yapmaktadır. 

1.1. Çeliğin Önemi ve Tarihçesi 

Demirin ilk kullanımına ilişkin işaretler M.Ö. 4000 yıllarında Sümer ve 
Mısırlılarda görülmektedir. M.Ö. 2500-3000 yılarında ise Mezopotamya ve Mısır 
civarında ergitilmiş demirden yapılmış birçok objeye rastlanmaktadır. M.Ö.200 ve 
M.S.200 Çin’de bulunan Khan Hanedanlığı döneminde ilk defa demirin indirgenip 
ergitilerek döküm yoluyla şekillendirilmesine yönelik 1400 C çıkabilen fırınların 
kurulduğu görülmektedir. 14. Yüzyıla kadar demir metalürjisinde çok fazla ilerleme 
kaydedilememiştir. İlk demir ergitme (izabe) işlemlerinde ısı kaynağı olarak odun 
kullanımı mevcutken 18. Yüzyıl İngiltere’sinde odun kaynaklarının azalmasının bir 
sonucu olarak kok kömürü hem ısı hem de redükleme aracı olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. 1850 yılında Henry Bessemer tarafından icat edilen ergitilmiş demire 
oksijen üflenmesi tekniği ile kitlesel, seri demir üretimi mümkün hale gelmiştir. 
Demirin kitlesel üretimi sanayi devriminin itici gücü olarak insanlığı gelişmesinde 
önemli rol oynamıştır. 

Çelik %2’den az karbon, %1’den az manganez ve az miktarlarda sülfür, silikon, 
fosfor ve oksijen içeren bir demir-karbon alaşımı olarak tanımlanmakla birlikte 
alaşımdaki karbon ve diğer maddelerin yoğunluğu değiştirilerek farklı özelliklerde çelik 
yaratmak mümkündür. Doğada diğer metallere göre demirin fazla bulunması, 
sağlamlığı, esnekliği, geri dönüşüm olanağı ve ucuz olması nedeniyle demir en önemli 
inşaat ve mühendislik malzemesi olarak kullanılmaktadır (Akman, 2007, s. 5).  

Demir; dayanıklı ve güvenilir, uzun ömürlü ve ekonomik, geri dönüşüm ve çevre 
dostu özelliği, teknik üstünlük ve rekabet gücüne sahip, yaygın kullanım alanlı temel 
endüstriyel girdi olarak kalkınmanın itici gücü olması sebebiyle tüm ülkeler için 
vazgeçilmez bir üründür. Demir-çelik sektörü ülke ekonomilerinde sanayinin 
gelişmesinde önemli role sahip olması yanı sıra, reel ekonomilerin de önemli bir 
göstergesidir (Bakırcı-Shiraz-Sattary, 2014, s. 10). 
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Dünyadaki gelişmelerden en fazla etkilenen sektörlerin başında demir-çelik 
sektörü gelmektedir. Tüm endüstriyel alanlar ile bağlantısı olan demir-çelik sektöründe 
meydana gelen gelişmeler toplumların sosyoekonomik yapıları üzerinde etkili olmuştur. 
Sanayi toplumu sürecinin temel unsuru olan demir-çelik sektörü, bilgi toplumuna 
geçişle birlikte önemini korumuş, tüm endüstriyel dallara girdi temin etmesi sebebiyle, 
imalat sanayi, dayanıklı tüketim ve yatırım malı sanayilerinin gelişmesinde belirleyici 
unsur olmuştur (Ersöz ve Diğ., 2015, s. 76). 

Demir-çelik ürünleri günümüz insanoğlunun yaşamının bir parçası haline 
gelmiştir. Demir-çelik sadece inşaat alanında kullanılmamaktadır. Öyle ki, 
kullandığımız eşyalardan, ulaşım sağladığımız vasıtalara kadar her alanda demir-çelik 
ürünleri kullanılmaktadır. Beyaz eşyadan, otomobile, inşaattan, teneke gıda kaplarına 
kadar insanoğlu hayatın her alanında demir-çelik ürünleri kullanılmaktadır.  

Demir-çelik ürünlerini yassı ürünler, uzun ürünler ve vasıflı çelikler olmak üzere 
üç ana ürün grubu içinde sınıflandırmak mümkündür. Dayanıklı tüketim malları ve 
yatırım malları endüstrilerinin ana girdisini olan yassı ürünler grubunu; levha, sıcak ve 
soğuk haddelenmiş saç, kaplanmış saç ve teneke gibi ürünler oluşturmaktadır (Eruz, 
2003, s. 4). Yassı ürünler ise otomotiv, beyaz eşya, gemi, boru ve madeni eşya 
endüstrilerinde girdi olarak kullanılmaktadır. 

Uzun ürünler ise genellikle inşaat sektöründe kullanılan, profil, filmaşin, inşaat 
demiri ve ray demiri gibi ürünlerdir. Gün geçtikçe kullanımı artan savunma sanayi, 
otomotiv ve otomotiv yan sanayi, makine imalat sanayi ve yay imalat sanayinde 
kullanılan vasıflı çelikler ise, özel yapı çelikleri, paslanmaz çelikler ve ısıya dayanıklı 
çeliklerden oluşan orta ve yüksek alaşımlı çeliklerdir (Sezgin, 2002, s. 4). 

Demir-çelik sektörü ürettiği hammadde ile birçok sektörün girdisini yaratır. Şöyle 
ki metal eşya sanayi bir birim mal üretmek için %24,3 kadar demir-çelik girdisi 
kullanmaktadır. Bina inşaatlarında bu oran %10,6 diğer inşaatlarda %9 iken tarımsal 
makinelerde %10, deniz ulaşım araçlarında %13,3, elektriksiz makinelerde %10 ve kara 
ulaşım araçlarında %9,3 dür (Tarhan, 2002, s. 4).  

Demir-çelik sektörü, ülkelerin gelişmesi ve sanayileşmesinde son derece önemli 
rol oynamaktadır. Günümüzde gelişmiş ülkeler açısından demir-çelik sektörünün nisbi 
önemi azalmasına karşılık; gelişmekte olan ülkeler açısından son derece önemlidir.  

Demir-çelik sektörü tüm endüstriyel alanlara girdi temin eden sektör olması 
nedeniyle tüm endüstriyel dalların maliyet yapıları demir-çelik sektörü ile ilintilidir. 
Ülkelerin demir-çelik sektöründe sağladıkları maliyet avantajları dışsal etki yaratarak 
diğer sanayi üretimlerini de olumlu etkilemektedir (TÜBİTAK, 2003, s. 5). 

1.2. Çelik Üretim Yöntemleri ve Çıktı 
Demir-çelik sektöründe kullanılan hammaddeler, üretim yöntemine göre farklılık 

arz etmektedir. Yüksek fırınlı olarak tabir edilen bazik oksijen fırını (BOF) esas olarak 
demir cevherinden üretim yapmakla birlikte, üretim sürecinde hurda ve taş kömürü de 
birlikte kullanılır. Diğer taraftan elektrik ark ocaklı (EAO) tesislerde esas olarak 
hurdadan üretim yapılmaktadır. Bunların yanı sıra, yok denecek kadar az sayıda 
bulunan açık ocak şeklinde üretim yöntemi, bazik oksijen fırınları (BOF) ve Siemens 
Martin Fırını (OHF) de bulunmaktadır.  
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Demir-çelik üreten tesisler yukarıda belirtilen girdiler yanı sıra, krom, çinko, 
magnez, silikon, nikel, vanadyum, tungsten, molibdenyum ve kalay maddelerini de 
üretim sürecine katmaktadır (Şahin, 2015, s. 10). Türkiye, Hindistan ve ABD EAO, Çin, 
Brezilya ve Hindistan BOF tabanlı tesisler ile üretim yapan önemli üretici ülkelerdir. 

Tablo 1: Çelik Üretimde Kullanılan Girdiler 
Girdi BOF EOA 
Demir Cevheri 47,6 - 
Kok Kömürü 27,7 - 
Hurda 13,1 75,5 
Toplam Maliyetleri 86,4 75,5 
Yan Ürün ve Enerji Katkıları -11,8 0 
Elektrik 2,3 9,7 
Doğalgaz 0,2 0,2 
Toplam Enerji 2,5 9,9 
Sarf Malzemesi 14,7 10,1 
Hizmetler 8,2 4,5 
Toplam  100 100 

Kaynak: Öçal, 2014, s.13 

Demir-çelik sektöründe ana girdi olarak demir cevheri, kok kömürü, hurda ve 
enerji kullanılmaktadır. Demir-çelik sektöründe yer alan ürünler genel olarak aşağıdaki 
ürünlerdir. 

Hammadde ve yarı mamul (pik demir, kütük demir), 
Uzun hadde mamulleri (Demir-çelik çubuk, profil filmaşin, tel, çivi), 

Yassı hadde mamulleri (Sıcak ve soğuk haddelenmiş yassı ürünler, kaplanmış 
yassı ürünler) 

Demir-çelikten mamul eşya(Boru, boru bağlantı parçaları, inşaat aksamı, dövme 
taslak, döküm mamul, demet, tel ve halat, zincir, radyatör, hurda) (DOĞAKA, 2004, s. 
7). 

2. Dünya ve Türk Demir Çelik Sektörü 

Türk Demir Çelik Sektörü üretimde kullanılan ana girdi hurda açısından dışa 
bağımlı olması sebebiyle Dünya piyasalarındaki gelişmeler karşısında doğrudan 
etkilenmektedir. Bununla birlikte uluslararası ticaretin gelişmesi, navlun giderlerinin 
geçmişe nazaran düşük olması sebebiyle sektörde ihracat ve ithalat rakamları 
uluslararası piyasadaki gelişmelerden yakinen etkilenmektedir.  

2.1. Dünya Demir Çelik Sektörünün Gelişimi ve Mevcut Durumu 

Dünya demir-çelik üretim ve tüketimi, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren pek 
çok ülkede önemli bir yer tutmuştur. 20. Yüzyılda endüstriyel üretimdeki gelişmelerin 
artış göstermesiyle makine, imalat, kimya, enerji ve madeni eşya üretiminde önemli 
ilerlemeler sağlanmıştır. Demir-çelik sektörü, geçmişten günümüze konjonktürel 
dalgalanmalarından, ekonomik ve siyasi gelişmelerden en fazla etkilenen sektörlerden 
birisi olmuştur. 

II. Dünya Savaşı sonrasında savaş nedeniyle yıkılan yerlerin yeniden imarı ve 
yatırımların artmasının da etkisiyle, Avrupa ülkelerinin demir-çelik ürünlerine olan 
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talepleri artmış ve dünya demir-çelik üretim-tüketim dengeleri değişmiştir. Avrupa 
ülkeleri artan çelik ihtiyaçları nedeniyle çelik sanayinin yeniden kurulması ve 
genişletilmesi konusuna önem vermiştir. Bu dönemde dünya demir-çelik sektöründe 
ABD önemli bir çelik üreticisi olarak ortaya çıkmıştır. 1945-1955 arasındaki bu 
dönemde, dünya demir-çelik üretiminin % 85’i basta ABD olmak üzere Rusya, 
Almanya, İngiltere ve Fransa’nın yer aldığı beş ülke tarafından gerçekleştirilmiştir 
(Eruz, 2003, s. 22). 

Küresel düzlemde üretim-tüketim dengesini yeniden gerçekleştirip, sanayileşme 
yolunda önemli adımlar atan basta Japonya ve Avrupa ülkeleri demir-çelik sanayilerini 
kurarak üretime başlamıştır. 1955-1975 arası dönemde dünya çelik üretimi ikiye 
katlamıştır. Takip eden dönemde teknolojik gelişmelerin de etkisiyle demir-çelik 
sektörünün kompozisyonunda ve kalitesinde değişim yaşanmıştır. Dünyada artan üretim 
sonucu demir-çelik üretim fazlası oluşmuş, fiyatlar da düşmüştür (TMMOB, 1993, s. 5). 

Bu dönemde İspanya, İtalya, Çin Halk Cumhuriyeti, Çekoslovakya, Almanya, 
Belçika ve Kanada önemli çelik üreticisi ülkeler arasında yer almıştır. 1960-1980 yılları 
arasındaki dönemde ise Brezilya, Hindistan, Romanya, İspanya, Güney Kore, 
Avustralya ve Güney Afrika öne çıkmıştır. Dünya ekonomisinde 1973 yılındaki petrol 
şokuyla birlikte, demir-çelik üreticileri de olumsuz etkilenmiş ve sektör daralma süreci 
içine girmiştir. Dünya ekonomisindeki girdi fiyatlarındaki artış, uluslararası rekabetin 
varlığı, sübvansiyon uygulamaları ve ihracatta uygulanan teşviklerin arttırılması, gibi iç 
fiyatların sektörün varlığını devam ettirecek seviyelerde tutulması şeklindeki korumacı 
dış ticaret politikaları sektör açısından belirleyici birer unsur olmuştur (İncesu, 1998, s. 
14). 

Sektördeki teknolojilerin geliştirilmesinde ve bu gelişmelerin üretim süreçlerine 
uygulanmasında başta gelen Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya ile diğer demir-çelik 
üreticisi ülkeler arasında teknolojik açıdan fark oluşmuştur (TMMOB, 1993, s. 6). Bu 
dönemde yeni sanayileşen ülkeler arasında yer alan Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya ve 
Güney Kore ve Japonya gibi belli baslı demir-çelik üreticisi ülkeler olarak 
görülmektedir. Dünya ekonomisinde 1990’lı yıllarla küreselleşme ile birlikte siyasal ve 
ekonomik yapıda meydana gelen gelişmeler ekonomik yasamın tüm kesimlerini 
etkilemiştir. 

Küreselleşme eğilimleriyle birlikte gerek firmalar gerekse ülkeler düzeyinde 
entegrasyon eğilimlerinin artması, bilginin tüm sektörlerde önemli bir girdi olarak yer 
alması, tüm sektörlerin mevcut yapılarının yeniden tanımlanmasını, üretim süreçlerinin 
yeni yaklaşımlara göre yeniden belirlenmesini gerektirmiştir. Sanayi toplumu sürecinin 
çekirdeğini oluşturan demir-çelik, bilgi toplumuna geçişle birlikte diğer endüstriyel 
dallardaki üretim süreçlerini doğrudan etkileyerek önemini korumuştur. 

Dünyada önemli politik ve ekonomik dönüşümün yaşandığı 1990’lı yıllarla 
birlikte, dünya çelik ticaretinde rekabetin önemli bir düzeye ulaşmıştır. 2000’li yıllar bu 
rekabet sürecinin zirveye ulaştığı, stratejik işbirlikleri ve bütünleşmelerin gerçekleştiği 
bir dönem olmuştur (İncesu, 1998, s. 14). Endüstriyel ürünlere olan talebin hızla artması 
demir-çelik ürünlerinin tüketimini de arttırmıştır. Hammadde kaynaklarının giderek 
azalması nedeniyle üretimin de bu durumdan olumsuz etkilenmesi neticesinde önemli 
çelik üreticisi firmalar, küresel çelik ticaretindeki etkinliğini koruyabilmesi için stratejik 
işbirliği ve bütünleşmelere gitmektedir. Bu yeni piyasa yapısı içerisinde verimliliklerini 
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arttıran çelik üretici firmalar, küresel rekabet koşullarında üretimlerini 
gerçekleştirebilmekte, ölçek ekonomisinin sağladığı fırsatlardan yararlanabilmektedir. 

Küresel çelik üretiminde gelişmekte olan ülkeler 1990’lı yıllarla birlikte daha 
fazla ön plana çıkmasına karşılık bu dönemde süreç gelişmiş ülkelerin aleyhine 
gelişmiştir. Zira, ülkelerin başlangıçta hızlı bir büyüme trendi içine girmeleriyle birlikte 
demir-çelik ürünlerine olan talepleri artmış, istikrarlı bir büyüme trendi yakalandığında 
ise talep de belirli bir düzeyde kalmıştır. Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerde üretimde 
modernizasyon ve dönüşüm sürecinin yüksek maliyetlerde gerçekleştirilebilmesine 
karsın; gelişmekte olan ülkelerde ise hammadde ve işgücü maliyetlerinin düşük düzeyde 
bulunması demir-çelik üretiminde önemli bir avantaj oluşturmuştur. Yanı sıra, 
gelişmekte olan ülkeler, demir-çelik ürünleri dış ticaretinde korumacı politikalar 
uygulayarak üretimlerini arttırmışlar, gelişmiş ülkeler ise bu durumdan olumsuz 
etkilenerek demir-çelik üretimini azaltmıştır (Eruz, 2003, s. 24). 

1997 Asya ve 1998 Rusya finansal krizleri başlangıçta mali sektörde ortaya 
çıkmış ve derinleşerek reel kesimde oluşturduğu olumsuz etkilerle devam etmiştir.  
Uluslararası Demir ve Çelik Enstitüsü (IISI) verilerine göre, 1998 yılında bir önceki yıla 
oranla özellikle Rusya ve Asya ülkelerindeki düşüş trendinin etkisiyle dünya demir-
çelik üretimi %2,3 oranında azalmış ve bu bölgedeki toplam üretim 762 milyon ton 
olarak gerçekleşmiştir. Yine bu dönemde dünyada önde gelen demir-çelik üreticisi 
ülkeler incelendiğinde, dünya çelik üretiminde % 15’lik bir paya sahip olan Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin demir-çelik üretiminde %5’lik bir artışla birlikte toplam üretimi 114 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde ABD’nin demir-çelik üretimini kriz 
sonrasında bir önceki yıla göre %0,8, Japonya’nın ise %10,5 oranında azalış 
göstermiştir. Türkiye ise bu dönemde, toplam üretimini %1,9’luk bir azalış ile 14 
milyon ton olarak gerçekleştirmiştir. Yine IISI verilerine göre, Asya ve Rusya krizleri 
sonrasında, demir-çelik üretiminde tek artış olan bölge Avrupa Birliği olmuş ve toplam 
üretimi bir önceki yıla göre % 0,9 oranında bir artış göstermiştir. 

1950 yılından günümüze dünya çelik üretim rakamlarının 5’er yıllık seriler 
halinde seyri ve son 5 yıllık gelişimine aşağıda tablo halinde yer verilmiştir. 

Tablo 2: Dünya Çelik Üretimi (1950-2016) 

 Yıl Üretim (Milyon 
Ton) Yıl Üretim (Milyon 

Ton) 

1950 189 1995 753 
1955 270 2000 850 
1960 347 2005 1.148 
1965 456 2010 1.433 
1970 595 2012 1.560 
1975 644 2013 1.650 
1980 717 2014 1.670 
1985 719 2015 1.620 
1990 770 2016 1.630 

Kaynak: Worldsteel 
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Söz konusu tablo incelendiğinde 1950 yılında sadece 189 milyon ton olan çelik 
üretiminin 2016 yılına gelindiğinde 1 milyar 630 milyon ton düzeyine çıktığı 
görülmektedir. Bu artış yaklaşık olarak %762 oranında büyümeyi ifade etmektedir. 

Dünya ekonomisindeki büyüme ile dünya çelik üretimin de de artışı beraberinde 
getirmiştir. Diğer taraftan küreselleşmenin ve lojistik alanında sağlanan ilerlemelerin de 
etkisi ile her ne kadar uluslararası korumacılık uygulamaları olsa da demir-çelik 
sektöründe dış ticaret her geçen gün artış göstermektedir. Yanı sıra dünyada yeni 
merkezlerin oluşmaya başlaması dünya ticaretinin batıdan doğuya doğru eksenini 
değiştirmesi dünya demir-çelik sektöründe de kendisini göstermektedir.  

Aşağıda yer alan ülkelere göre çelik üretiminin yer aldığı tablodan da görüleceği 
üzere Dünya Çelik üretimi 1989 yılında toplam 785,9 milyon tondan 2016 yılında 1 
milyar 630 milyon tona çıkmıştır. Tabloda dikkat çeken husus özellikle gelişmiş 
ülkelerdeki çelik üretiminin stabil ya da azalan bir seyir izlediği görülürken özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde çelik üretiminin her geçen yıl arttığı görülmektedir. Tabloda 
Çin etkisi ise kendisini sarih bir şekilde göstermektedir.  

Dünya çelik üretimi özellikle Çin arkasından da Hindistan’ın etkisi ile Asya 
kıtasına kaymıştır. Şöyle ki 1989 yılında toplam 785.968 milyon ton olan dünya çelik 
üretiminin %9’una tekabül eden 76.195 milyon ton üretim Çin ve Hindistan tarafından 
üretilirken 2016 yılına gelindiğinde toplam 1.629.600 milyon ton üretimin 904.000 
milyon tonu Asya’da üretilmektedir. 2016 yılı itibariyle bu iki ülke dünya çelik 
üretiminin %55’ini karşılamaktadır. 1989 yılında 61.587 milyon ton çelik üreten Çin 
2016 yılında üretim miktarını 808.400 milyon tona çıkartmıştır. Aynı şekilde Hindistan 
14.608 milyon ton olan üretimini 95.600 milyon tona çıkartmıştır. Bu kıtada dikkat 
çeken diğer çelik üreticileri ise 2016 yılı üretimi 68.600 milyon ton olan Güney Kore ve 
21.800 milyon ton olan Tayvan’dır. 

Tablo 3: Ülkeler Bazında Çelik Üretimi (1989-2015) 

  1989 1994 1999 2004 2009 2014 2015 2016 
Avusturya 4.718 4.399 5.202 6.530 5.662 7.876 7.687 7.900 
Belçika 10.974 11.331 10.931 11.968 5.635 7.331 7.257 7.700 
Çek Cumhuriyeti v.y. 7.085 5.616 7.033 4.594 5.360 5.262 5.300 
Almanya 41.073 40.837 42.062 46.374 32.670 42.943 42.676 42.100 
Fransa 19.335 18.031 20.200 20.770 12.840 16.143 14.984 14.400 
İtalya 25.213 26.151 24.878 28.604 19.848 23.714 22.018 23.200 
Hollanda 5.681 6.171 6.075 6.848 5.194 6.964 6.995 6.900 
Polonya 15.094 11.113 8.848 10.593 7.128 8.558 9.198 9.000 
İspanya 12.765 13.445 14.882 17.621 14.358 14.249 14.845 13.600 
Birleşik Krallık 18.740 17.286 16.298 13.766 10.079 12.120 10.907 7.600 
Türkiye 7.848 12.624 14.313 20.478 25.304 34.035 31.517 33.200 
Rusya v.y. 48.812 51.510 65.583 60.011 71.416 70.898 70.800 
Ukrayna v.y. 24.081 27.453 38.738 29.855 27.170 22.968 24.200 
Kanada 15.458 13.897 16.235 16.305 9.292 12.730 12.743 12.600 
Meksika 7.852 10.260 15.274 16.737 14.132 18.930 18.225 18.800 
Birleşik Devletler 88.852 91.244 97.427 99.681 59.384 88.174 78.845 78.500 
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Arjantin 3.909 3.289 3.799 5.133 4.013 5.488 5.028 4.100 
Brezilya 25.055 25.747 24.996 32.909 26.506 33.897 33.256 31.300 
Mısır 2.114 2.622 2.627 4.810 5.541 6.485 5.506 5.000 
Güney Afrika 9.337 8.525 7.857 9.500 7.484 6.412 6.417 6.100 
İran 1.081 4.498 6.070 8.682 10.908 16.331 16.146 17.900 
Sudi Arabistan 1.768 2.411 2.610 3.902 4.690 6.291 5.229 5.500 
Çin 61.587 92.613 124.260 282.911 277.070 822.750 803.825 808.400 
Hindistan 14.608 19.282 24.296 32.626 63.527 87.292 89.026 95.600 

Japonya 107.90
8 98.295 94.192 112.718 87.534 110.666 105.134 104.800 

Güney Kore 21.873 33.745 41.042 47.521 48.572 71.543 69.670 68.600 
Tayvan, Çin 9.047 11.594 15.438 19.599 15.814 23.121 21.392 21.800 
Vietnam 85 301 308 689 2.700 5.847 5.647 7.800 
Avusturalya 6.735 8.424 8.172 7.414 5.249 4.607 5.717 5.300 

Dünya 785.96
8 725.107 789.275 1.071.5

08 
1.238.75

5 
1.669.8

94 
1.620.4

08 
1.629.6

00 

Kaynak: Worldsteel 

2016 yılında ülkelere göre ihracat-ithalat tablosu incelendiğinde toplam ihracatta 
108,1 milyon ton ile Çin’in ilk sırada yer aldığı onu sırasıyla 40,5 milyon ton ile 
Japonya ve 31,2 milyon ton ile Rusya’nın takip ettiği görülmektedir. En büyük üretici 
Çin aynı zamanda en çok ihracat yapan ülke konumundadır.  

Tablonun ithalat tarafında ise; en çok ihracat yapan ülke 30,9 milyon ton ile 
Birleşik Devletler’dir. Onu sırasıyla 25,5 milyon ton ile Almanya ve 23,3 milyon ton ile 
Güney Kore izlemektedir.  

Tablo 4: 2016 Yılında Ülkelere Göre İhracat-İthalat Miktarı (Milyon Ton) 

Sıra Toplam İhracat Milyon Ton Toplam İthalat Milyon 
Ton 

1 Çin 108.1 Birleşik Devletler 30.9 
2 Japan 40.5 Almanya 25.5 
3 Rusya 31.2 Güney Kore 23.3 
4 Güney Kore 30.6 İtalya  19.6 
5 Almanya  25.1 Vietnam 19.5 
6 Ukrayna 18.2 Tayland 17.6 
7 İtalya 17.9 Türkiye 17.0 
8 Belçika 16.7 Fransa  14.6 
9 Türkiye 15.3 Çin 13.6 
10 Fransa  13.7 Belçika  13.0 
11 Brezilya 13.4 Endonezya 12.6 
12 Tayvan, Çin 12.2 Meksika 12.5 
13 Hindistan 10.3 Polonya 10.1 
14 Hollanda  10.2 Hindistan 9.9 
15 İspanya  9.3 İspanya  9.4 

Kaynak: Worldsteel 
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Aşağıda yer alan net ihracat-ithalat tablosu incelendiğinde net ihracat tutarında 
94,5 milyon ton ihracat ile Çin’in ilk sırada yer aldığı sırasıyla Japonya’nın 34,5 milyon 
ton ve Rusya’nın 26,9 milyon ton ile en fazla net ihracat yapan ülkeler konumunda 
olduğu görülmektedir. İthalat tarafında ise 21,7 milyon ton ile Birleşik Devletler en 
fazla ithalat yapan ülke konumunda olup onu sırasıyla 17 milyon ton ile Vietnam 16,1 
milyon ton ile Tayland takip etmektedir. 

Tablo 5: 2016 Yılında Net İthalat-Net İhracat Miktarına Göre Ülkeler (Milyon 
Ton) 

Sıra Ülke Net İhracat Ülke Net İthalat 
Milyon Ton Milyon Ton 

1 Çin 94.5 Birleşik Devletler 21.7 
2 Japan 34.5 Vietnam 17.0 
3 Rusya 26.9 Tayland 16.1 
4 Ukrayna 17.1 Endonezya 11.0 
5 Brezilya 11.5 AB (28)  10.5 
6 Güney Kore 7.3 Mısır 8.3 
7 Tayvan, Çin 4.4 Meksika 8.1 
8 Belçika  3.7 Suudi Arabistan 6.2 
9 Avusturya  3.0 Cezayir 5.4 
10 Slovakya  2.1 Polonya  4.7 
11 Kazakistan 2.1 Pakistan 4.3 
12 Hollanda  1.9 Birleşik Arap Emirlikleri 4.1 
13 Lüksemburg 1.8 Bangladeş 4.0 
14 İran 1.0 Birleşik Krallık  3.1 
15 Finlandiya 0.9 Hong Kong 3.0 

Kaynak: Worldsteel 

2016 yılında çelik üretim yöntemlerine göre ülkeler tablosu ülkeler bazında üretim 
miktarını ve üretim yöntemini yüzdesel olarak göstermektedir. Tablo genel anlamda 
incelendiğinde oksijen olarak belirtilen yüksek fırınlı tesislerde üretim ön plandadır. Bu 
tesislerde esas olarak demir cevheri ergitilerek çelik elde edilirken elektrik olarak ifade 
edilen elektrik ark ocaklı tesisler ise hurda metalin ergitilmesi sonucu çelik 
üretmektedir.  

Birleşik Devletler, Hindistan, Türkiye, Meksika ve İran dışındaki büyük çelik 
üreticisi ülkeler ki bunlar; Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Rusya, Ukrayna, Kanada, 
Brezilya, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Çin ve Çin ağırlıklı olarak demir cevherinden 
üretim yapmaktadır. 

 
 

 
 
 

 



	  
	  

G.	  Sümer	  10/3	  (2018)	  426-‐451	  

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

436	  

Tablo 6: 2016 Yılında Çelik Üretim Yöntemlerine Göre Ülkeler 

Ülke 
Üretim 
Milyon 
Ton 

Oksijen 
% 

Elektrik 
% Diğer % Toplam 

Avusturya  7.4  91.0  9.0 - 100.0 
Belçika  7.7  69.3  30.7 - 100.0 
Çek Cumhuriyeti  5.3  94.4  5.6 - 100.0 
Finlandiya  4.1  67.1  32.9 - 100.0 
Fransa  14.4  66.1  33.9 - 100.0 
Almanya  42.1  70.1  29.9 - 100.0 
Yunanistan 1.2 -          100.0 - 100.0 
Macaristan  1.3  81.8  18.2 - 100.0 
İtalya  23.4  24.3  75.7 - 100.0 
Lüksemburg  2.2 -  100 - 100.0 
Hollanda  6.9  98.7  1.3 - 100.0 
Polonya  9.0  56.8  43.2 - 100.0 
Portekiz  2.0 -          100.0 - 100.0 
Romanya (tahmini)  3.3  57.1  42.9 - 100.0 
Slovak Cumhuriyeti 4.8  93.7  6.3 - 100.0 
İspanya  13.6  33.9  66.1 - 100.0 
İsveç  4.6  67.3  32.7 - 100.0 
Birleşik Krallık  7.6  80.6  19.4 - 100.0 
AB (28)  162.0  60.3  39.7 - 100.0 
Türkiye  33.2  34.1  65.9 - 100.0 
Rusya  70.8  66.9  30.8         2.4 100.0 
Ukrayna  24.2  71.7  6.8       21.4 100.0 
Kanada  12.6  55.4  44.6 - 100.0 
Meksika  18.8  26.2  73.8 - 100.0 
Birleşik Devletler  78.5  33.0  67.0 - 100.0 
Arjantin  4.1  56.7  43.3 - 100.0 
Brezilya  31.3  77.3  21.1        1.6 100.0 
Mısır (tahmini)  5.0  11.4  88.6 - 100.0 
Güney Afrika  6.1  62.2  37.8 - 100.0 
İran  17.9  12.2  87.8 - 100.0 
Suudi Arabistan  5.5 -          100.0 - 100.0 
Çin (tahmini)  808.4  94.8  5.2 - 100.0 
Hindistan  95.6  42.7  57.3 - 100.0 
Japan  104.8  77.8  22.2 - 100.0 
Güney Kore  68.6  69.3  30.7 - 100.0 
Tayvan, Çin  21.8  64.2  35.8 - 100.0 
Avustralya  5.3  75.7  24.3 - 100.0 
Toplam 1.628.3  74.3  25.3         0.4  100.0 

Kaynak: Ecosid 
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Dünya’da mevcut kapasite 2020 yılında oluşacak talebi bile karşılayabilecek 
durumdadır. Buna rağmen yeni kapasite artışları devam etmektedir, bu hızla devam 
ederse fazla kapasite değeri 2020’lerde 680 milyon tonlara ulaşabilir.  

Tablo 7: Dünya Çelik Üretim Kapasite Kullanım Oranı 

Dönem Kapasite Kullanım Oranı 

Ocak 2014 73,6 
Haziran 2014 75,8 
Ocak 2015 71,2 
Haziran 2015 72,6 
Ocak 2016 65,5 
Haziran 2016 72,1 
Ocak 2017 68,2 
Haziran 2017 73,6 

Kaynak: Worldsteel 

2.2. Türk Demir Çelik Sektörünün Gelişimi ve Mevcut Durumu 

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal demir-çelik sanayine 
duyulan ihtiyaç bu sektörün Türkiye’de kurulması çabalarını hızlandırmıştır (Yaşar, 
2009, s. 45). 

Türkiye’de ilk demir-çelik sanayi kuruluşu oluşturma çabalarına 1925 yılında 
Kırıkkale’de Askeri Fabrikalar Müdürlüğü bünyesinde başlanmış olup, MKEK olarak 
bilinen bu ve savunma sanayinin çelik ihtiyacını karşılamak üzere kurulan 50.000 ton 
kapasiteli bu fabrika 1928 yılında açılarak üretime başlamıştır (DOĞAKA, 2014, s. 12). 
Türkiye’nin ilk entegre demir-çelik fabrikası Karabük Demir-çelik Fabrikaları 
(KARDEMİR) 1939 yılında kurulmuştur. Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) 
ise 1965 yılında yassı ürün talebini karşılamak amacıyla kurulmuştur. 1977 yılında ise 
İskenderun Demir-Çelik Fabrikası kurulmuştur. Bu üç tesis de entegre yüksek ısı fırınlı 
tesisler olup, demir cevherinden üretim yapan tesislerdir. 

1960 ve 1970’li yıllarda özellikle İSDEMİR’in açılması sonrası elektrik ark ocaklı 
özel sektöre ait tesisler de açılmaya başlamıştır. 1980 yılına gelindiğinde Türk Demir 
Çelik Sektörü 4,2 milyon ton ham çelik üretim kapasitesine ulaşmıştır. 

24 Ocak 1980 Kararları ile kaynak kullanımının etkinleştirilmesi, üretimin girdi 
ve çıktı aşamasında rekabet ortamının oluşturulması, ekonomide kamu payının 
azaltılarak özel sektör faaliyetlerinin desteklenerek ağırlıklarının artırılması, dış ticaret 
serbesti sağlanarak teşvik edilmesi, sermaye piyasası kurularak ve araçlarının 
kullanılmaya başlanması, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı 
kanunda değişiklik yapılarak kambiyo kontrollerinde serbestleşmeye gidilmesi, 
bankacılık ve finans sektörünün rekabete açılarak pozitif faiz uygulamasına geçilmesi 
gibi Türkiye’de son derece radikal gelişmeler kendini göstermiştir. 

Dışa açık, serbest ekonomi politikaların sonucu Türk Demir Çelik Sektörü de 
zaman içerisinde kendisini yenilemiştir. 1980 yılından günümüze kadar olan süreç 
içerisinde birçok ekonomik kriz yaşayan sektörde birçok oyuncu sektöre girerken 
birçoğu da çeşitli nedenlerden dolayı faaliyetlerine son vermiştir.  
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Türkiye’nin uyguladığı dışa açık ekonomik politikalar, ihracata dayalı gelişme 
modelinin benimsenmesi ve Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusu sonucu işleyen süreçler 
neticesinde eski adı Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) olan Avrupa Birliği (AB) 
ile 1996 yılında imzalanan serbest ticaret antlaşması çelik sektörüne doğrudan ya da 
dolaylı olarak devlet yardım ve desteklerini yasaklamıştır. Bu tarihten itibaren Türk 
Demir Çelik Sektörü kapasite, dönüşüm yatırımlarını kendi kaynakları ile finanse etmiş, 
devlet teşviklerinden faydalanmamıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2014, s. 2). 

2002 yılında İskenderun Demir-Çelik Fabrikaları’nın (İSDEMİR) yassı ürün 
üretmek kaydıyla ERDEMİR’e devredilmesi Türk Demir Çelik Sektörünün yeniden 
yapılanması açısından dönüm noktası olmuştur. 2006 yılında ERDEMİR’in 
iştirakleriyle birlikte OYAK grubuna özelleştirme işlemlerinin tamamlanması ile sektör 
MKEK hariç özel teşebbüslerin yer aldığı bir piyasa haline gelmiştir. 

Aşağıda yer alan Türkiye Çelik Haritası’ndan da anlaşılacağı üzere günümüze 
gelindiğinde Türkiye’nin çelik üretim kapasitesi 51,5 milyon tona ulaşmıştır. 2016 
yılında yaklaşık olarak 26,1 milyon ton uzun mamul, 10,8 milyon ton yassı mamul 
olmak üzere toplam 36,8 milyon ton çelik üretimi gerçekleştirilmiş olup kapasite 
kullanım oranı %71,4’dür. Günümüzde Türkiye’de ham çelikten mamûl üreten 
kuruluşlar, 39.000 civarında kişiye doğrudan istihdam sağlamaktadır. Diğer çelik 
kuruluşları ve dolaylı istihdam ile birlikte, sektörün toplam istihdamının 200 bin kişinin 
üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Sektör çalışanlarının dağılımına bakıldığında, 
üretici kuruluşların toplam çalışanlarının yaklaşık % 25-30 aralığındaki kısmı beyaz 
yakalı çalışanlardan oluşmaktadır (TOBB, 2016, s. 7). 

Türkiye’nin Çelik Haritası incelendiğinde çelik üretim kapasitesinde 16,7 milyon 
ton ile İskenderun bölgesinin ilk sırada yer aldığı onu sırasıyla 15,2 milyon ton ile 
İstanbul bölgesinin, 11,3 milyon ton ile İzmir bölgesinin ve 8,3 milyon ton ile 
Karadeniz Bölgesinin izlediği görülmektedir. Harita çelik endüstrisinin ulaşım 
imkânları gözetilerek navlun hesabı ile liman olan kıyı bölgelerde kurulduğunu 
göstermektedir. Zira yurtdışından hammadde tedarik zorunluluğu yanı sıra ihracat 
imkânları da sektörün bu yerlerde gelişmesinde etken olmuştur. 

 
Şekil 1: Türkiye Çelik Haritası 

Kaynak : TÇÜD (Türkiye Çelik Üreticileri Derneği) 
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Aşağıda yer alan Türkiye’nin Mamul Grubuna Göre Üretim Ve Tüketimi 
Tablosunda yıllar itibariyle üretilen ve tüketilen mamulün seyrini göstermektedir. 1990 
yılında 6,2 milyon ton uzun mamul üretiminin 2016 yılına gelindiğinde 26 milyon tona 
çıktığı görülmektedir. Uzun mamul tüketim miktarı ise 1990 yılında 4,1 milyon ton iken 
2016 yılı itibariyle 17,6 milyon ton olmuştur. Uzun mamul üretim ve tüketimi 
arasındaki fark 1990 yılında 2,1 milyon ton iken 2016 yılına gelindiğinde yaklaşık 
%394 oranında artarak 8,3 milyon tona çıkmıştır.  

Uzun mamul üretim ve tüketimi arasındaki 8,3 milyon tonluk fark Türkiye’nin 
ihraç etmesi gereken tutardır. 

Diğer taraftan, 1990 yılında Türkiye’nin yassı mamul üretimi 2,2 milyon tondan 
2016 yılında 10,8 milyon tona çıkmıştır. Türkiye’nin yassı mamul tüketim miktarı ise 
1990 yılında 3,1 milyon tondan 16,4 milyon tona çıkmıştır. Yassı mamul tüketim ve 
üretimi arasındaki fark ise 1990 yılında 0,8 milyon tondan 2016 yılında 5,5 milyon tona 
çıkmıştır. Yassı mamul tüketim ve üretimi arasındaki fark Türkiye’nin ithal etmesi 
gereken tutardır. 

Tablodan çıkan sonuç Türkiye’nin 8,3 milyon ton fazla uzun mamul üretmesine 
karşın 5,5 milyon ton yassı mamul ihtiyacının bulunduğudur. Üretim ve tüketimde ülke 
içi arz talep dengesi gözetilerek doğru alanlarda üretim yapılsa Türkiye’nin fazladan 
ürettiği mamul miktarının 2,8 milyon ton olması gerekir. 

Tablo 8: Türkiye’nin Mamul Grubuna Göre Üretim Ve Tüketimi (1.000 Ton) 

Yıl 1990 2000 2005 2010 2015 2016 
Uzun Mamul Üretim 6.294 11.122 15.825 19.671 26.550 26.012 
Uzun Mamul Tüketim 4.161 6.784 9.077 11.660 17.926 17.625 
Uzun Mamul Fark 2.133 4.383 6.748 8.011 8.624 8.387 
Yassı Mamul Üretim 2.294 3.145 3.768 6.629 10.389 10.869 
Yassı Mamul Tüketim 3.116 6.286 9.363 11.944 16.455 16.452 
Yassı Mamul Fark -822 -3.141 -5.595 -5.315 -6.066 -5.583 

Kaynak: Matil (Malzeme Test İnnovasyon Laboratuvarları A.Ş.)  

Türkiye’de üretim ağırlıklı olarak hurdadan yapılan üretimdir. %65,9 oranında 
elektrikli ark ocakları, %34,1 oranında yüksek fırınlı ocaklarda üretim yapılmaktadır. 
Yüksek fırın marifetiyle cevherden üretim yapan kuruluşlar ERDEMİR, İSDEMİR ve 
KARDEMİR’dir. Ağırlıklı olarak hurdadan üretim yapmanın sonucu olarak Türkiye 
dünyanın en büyük hurda ithalatçısı konumunda bulunmaktadır. 2015 yılında 
gerçekleştirilen toplam 84 milyon tonluk dünya hurda ithalatının % 19,3 oranındaki 
kısmına tekabül eden 16,25 milyon tonluk bölümünü Türkiye gerçekleştirmiştir (TOBB, 
2016, s. 40). 
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Şekil 2: Türk Demir Çelik Sektörü Yerli-İthal Hurda Tedariki 

Kaynak: TOBB	  

3. Demir Çelik Sektörü Üzerindeki Sınırlamalar 

Demir-Çelik endüstrisi üzerinde Dünya Ticaret Örgütü’nden, OECD’ye kadar 
olan birçok uluslararası platformda tartışmalar yanı sıra gerek AB tarafından getirilen 
kısıtlamalar gerekse Kyoto Protokolü hükümlerinden doğan sınırlamalar sektör üzerinde 
son derece belirgin etkiler yaratmaktadır. Uluslararası ticarette ulusların korumacılık 
önlemleri de sektörü son derece etkilemektedir. 

3.1. AB ve Çelik Kısıtlamaları  

Avrupa Birliği (AB) entegrasyonunun temeli Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
(AKÇT) anlaşması olmuştur. 1950 yılında “Schuman Deklarasyonu” olarak da bilinen 
bu bildiriye göre, Ruhr bölgesinde bulunan zengin kömür ve çelik madenlerinin Fransa 
ile Almanya birlikte işleterek kurumsallaşmayı sağlayacak ve tüm demokratik ülkeler 
bu örgüte katılabileceklerdir. İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’un da katılımı 
sonucu 1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Anlaşması ile AKÇT 
oluşturulmuştur. Bu deklarasyon ile başlayan süreç zamanla siyasi birliğe dönüşmüştür. 

AKÇT’de topluluk üyesi ülkelerin sektörlere uyguladığı devlet yardımları 
konusundaki anlaşma hükümleri anayasal çerçevede düzenlenmiştir. Buna göre 
başlangıçta topluluk, bu tür yardım konularını ikincil mevzuatla düzenleme gereği 
duymamıştır ve AKÇT anlaşması uyarınca bu tür yardımlar yasaklanmıştır. Sonraki 
yıllarda sektörde yaşanan sorunlar nedeniyle bu hükümler yumuşatılarak, AKÇT 
anlaşmasının 95. Maddesi kapsamında ilk olarak 1980 yılında devlet yardımına ilişkin 
kodlar kabul edilmiştir. Bu çerçevede topluluk üyesi ülkelerde sektöre yönelik yapılacak 
devlet yardımlarını; topluluk üyesi ülkelerde sektörde kapasite indiriminin sağlanması 
koşuluyla devlet yardımlarına izin verilmiştir. 
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1985 yılında kabul edilen üçüncü çelik kodlu düzenlenmeye göre, topluluğa üye 
ülkelerden daha önce çelik yardım kodları kapsamında sektörlerini desteklemeyen 
ülkelerin yeni kapasite artışlarına yol açmaması şartıyla, sadece AR-GE, çevrenin 
korunması, kapatma durumunda ve bölgesel yatırım yardımı, konularında 
desteklemelere izin verilmiştir.  

AB’deki demir-çelik ürünlerine ilişkin standartlar, Avrupa Demir-çelik 
Standardizasyon Komitesi (ECISS) tarafından belirlenmektedir. Komite, demir-çelik 
sektöründe tanım ve sınıflandırma, analiz ve teknik konularda yeni standartlar 
belirleyip, bunların topluluk ülkelerinde uygulanmasını sağlamaktadır (Eruz, 2003, s. 
44). 

Avrupa Birliği’ne giren Doğu Avrupa ülkeleri ve bu ülkelerin çelik endüstrileri, 
Avrupa Birliği rekabetine uyum sağlamak için daha verimli ve kaliteli üretim 
süreçlerine geçmek adına ulusal yeniden yapılanma planları yürütmektedirler. Bu 
planların ana özellikleri kapasite ve istihdamda azalmadır. 

3.2. Kyoto Protokolü ve Çelik Kısıtlamaları 

Kyoto Protokolü, 11 Aralık 1997 tarihinde Japonya'nın Kyoto kentinde 
düzenlenen sera etkisine yol açan gazların salınımını sınırlamayı ve azaltmayı 
hedefleyen uluslararası bir anlaşmadır. Protokol, 9 Mayıs 1992'de New York’ta kabul 
edilen, İklim Değişikliğine Yönelik Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi'nin 
belirlediği ilkelere dayanmaktadır.  

Protokol’e taraf olan devletler basta ulusal ekonomilerinin ilgili sektörlerinde 
enerji etkinliğini iyileştirme, sera etkisi yapan gazların salınımını sınırlama ve 
azaltmaya yönelik önlemler almakla yükümlüdür. Bu karbondioksit ve metan gibi 
gazların salınımında azalım yapılması öngörülmüştür. Protokol 2005 yılı Şubat ayında 
55 ülkenin protokole onay vermesi ile yürürlüğe girmiştir. Atmosfere en fazla sera gazı 
salan Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle 
protokolü imzalamamıştır (Wikipedia, 2017).  

Ağır sanayi dalları arasında yer alan demir-çelik sektörünün küresel açıdan 
sürdürülebilirlik kavramı ile tanışması 2000’li yılların başında olmuştur. Sektör ilk 
başlarda izleme şeklinde sürdürdüğü faaliyetlerini artık raporlama ve üretim 
süreçlerinde iyileştirme çalışmalarına çevirmiştir (Erdem ve Diğ., s. 5). AB’de 
yürürlüğe giren Emisyon Ticareti ile demir-çelik üretiminin olumsuz yönde etkileneceği 
öngörülmektedir.   

3.3. Korumacı Önlemler ve Anti Damping Yasaları 
Dünya ticaretinde payının küçük olmasına karsın, Dünya Ticaret Örgütü’ndeki 

anlaşmazlıklarının önemli bir bölümü çelikten kaynaklanmaktadır. Çelik üreticisi 
ülkelerin neredeyse tamamı, kota, tarife, anti damping veya telafi edici vergilerle yerli 
çelik pazarlarını koruma altına almışlardır. Çelik endüstrisinde fiyatlar çevrimsel 
olduğundan, fiyatların hızlı yükseldiği ardından talebin düşmesi ve fiyatlarda ani 
düşüşler yaşanması sonrasında düşük fiyattan ihracata yönelen çelik şirketleri satış 
yaptıkları ülkeler tarafından anti damping soruşturmalarına konu olabilmektedirler. 

Dünya demir-çelik endüstrisinde devlet sübvansiyonlarının kaldırılması amacıyla 
oluşturulmak istenen Çelik Sübvansiyonları Anlaşması görüşmeleri, Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) liderliğinde Aralık 2002’de Paris’te 37 ülkenin 
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katılımı ile başlamıştır. Bu toplantılarda 2003 Aralık ayına kadar nihai anlaşma 
metninin hazırlanması hedeflenmiştir IISI Yönetim Kurulu nihai anlaşmanın hangi 
özelliklere sahip olması gerektiğini şu şekilde özetlemiştir: Anlaşma tüm büyük çelik 
üreticilerini kapsamalı, kapasite konusuna odaklanmalı, tesis kapatmalarının çevre ve 
sosyal maliyetleri dışındaki tüm sübvansiyonları kaldırmalı, tüm devlet kademeleri 
tarafından kabul görmeli ve yaptırım gücü olmalıdır (Akman, 2007, s. 40). 

Çelik endüstrisi dünya toplam enerjisinin %5’ini tüketmekte ve toplam CO2 
salınımının % 7 sini gerçekleştirmektedir. Bu tüketimde entegre tesisler %82’lik bir 
paya sahiptir.  

4. Finansal Açıdan Türk Demir Çelik Sektörü 
Demir-çelik sektörü ana üretim sanayi dallarından olması sebebiyle birçok yan 

sektöre ara ve nihai ürün temin etmektedir. Dolayısıyla bu sektördeki gelişmeler birçok 
sektörü etkilemektedir. Ülkelerin kalkınmasında çok önemli rol üstlenen demir-çelik 
sektörü işlemlerinin finansal boyutu açısından da her zaman banka ve diğer finans 
kuruluşlarının ilgi odağında yer almıştır. Sektör gerek finansal işlemler gerekse mevduat 
ve kredi işlemleri açısından son derece yüksek hacme sahiptir. 

4.1. Türk Demir Çelik Sektörü Finansal İşlemleri 

Türk Demir Çelik Sektörü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye içinde kalkınmada 
lokomotif sektördür. Sektörün ulaştığı büyüklük; üreticiler ve yatırımcılar kadar 
kreditörler açısından da önemli boyutlara ulaşmıştır. Sektör ağır sanayi olması sebebiyle 
yüksek miktarlarda parasal rakamları uhdesinde barındırır. Kreditörler açısından 
sektördeki büyüklüklerin anlamını aşağıdaki başlıklar halinde değerlendirmek 
mümkündür. 

- Yatırım Harcamalarının Finansmanı 
Sektörde 100 milyon Dolar ve üstü tutarında yatırımlar, 10 milyon Dolar gibi 

rakamlarla ifade edilebilecek yenileme yatırımları görülmektedir. Bu kadar yüksek 
tutarlı harcamaların tamamen üreticilerin öz kaynakları ile karşılanması oldukça zordur. 
Burada yurtiçi ve yurtdışı finansman devreye girmektedir. Özellikle yatırım kredilerinde 
doğası gereği geri dönüşün uzun vadeli olması sebebiyle bu harcamaların uzun vadeli 
olarak finanse edilmesine ihtiyaç vardır.  

Demir-çelik sektörü kreditörler açısından uzun vadeli yüksek tutarlı kredilerin 
bulunduğu bir sektör olarak değerlendirilebilir. 

- İşletme Sermayesi İhtiyacı 

Demir-çelik sektöründe ister elektrikli ister yüksek fırınlı ocaklar olsun yüksek 
maliyet nedeniyle üretime ara vermezler. Zira ocakların tekrar ısınması süresi ve 
maliyetinin yüksekliği nedeniyle sürekli stoklu çalışma yapılır. Genel olarak sektörde 
asgari 1 aylık stok miktarı ile çalışıldığı bilinmektedir. Tam gün esaslı çalışan söz 
konusu işletmeler çok sayıda işçi çalıştırır. Bununla birlikte işletmelerin yüksek tutarlı 
elektrik, doğalgaz benzeri giderleri olmaktadır. Bu işletmelerde olağan bakım 
çalışmaları dahi yüksek tutarlı rakamlarla ifade edilmektedir. 

Kredi kuruluşlarının demir-çelik sektörünün yüksek işletme sermayesi 
ihtiyaçlarını kısa vadeli fonlar ile desteklemesi gerekmektedir. Söz konusu krediler 
nakit olduğu kadar gayri nakdi de olabilir. Bu kaynak aktarımında firmanın stok 
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miktarından, vadeli satışlarına, diğer işletme giderlerine kadar detaylı bir analiz 
yapılması gerekmektedir. İşletme sermayesi üzerinde fon kullanımı ya yatırımların uzun 
kısa vadeli işletme kredileri ile finanse edildiğini ya da geçmişten gelen borç veya 
zararların bulunduğunu gösterir.  
- Nakit Yönetim Giderlerinin Finansmanı 

Demir-çelik sektörü çok sayıda personel istihdam etmesi nedeniyle yüksek tutarda 
sosyal güvenlik primi öder. Aynı şekilde üretimde elektrik, doğalgaz ve suyun yoğun 
şekilde kullanılması sebebiyle bu gider kalemleri de oldukça yüksektir. 

Kredi kuruluşları yüksek tutarlı sosyal güvenlik primleri, elektrik, doğalgaz ve su 
giderleri olan bu işletmelere söz konusu giderleri için nakit yönetimi kredileri adı ile 
bilinen birkaç günlük fonlama yapabilir. 

- Sigorta Ürünleri 
Demir-çelik sektöründe kreditörler alacaklarının teminatı veya işletmenin risklere 

karşı korunması amacıyla işyeri sigortası, çalışanlara mali mesuliyet, taşıt sigortaları, 
çalışan personele zorunlu bireysel emeklilik, alacak sigortası, navlun sigortası gibi 
birçok yüksek miktarda sigorta ürününü kullandırabilir. 
- Dış Ticaret İşlemleri 

Demir-çelik sektörü hammadde yönünden ithalata bağımlı olması ve yüksek 
miktarda nihai ürün ihracat ve ithalatı yapması nedeniyle yüksek yurtdışı transferlerinin 
göründüğü, dış ticaret ödeme şekillerinin bulunduğu bir sektördür. Sektörde eximbank 
kredilerine, peşin ödemelere ve akreditifli işlemlere sıkça rastlanır. Bu işlemlerde 
kreditörler komisyon ve kambiyo kârı olanağına sahiptir. 
- Cari İşlemler 

Demir-çelik sektöründe yer alan işletmelerin yüksek ciroları ve buna bağlı olarak 
ödeme ve giderlerindeki yükseklik hesaplarında yüksek tutarlı hareketleri ve birçok 
işlemi beraberinde getirir.  
- Diğer İşlemler 

Demir-çelik sektöründe alışların döviz satışların kısmen dövize endeksli TL 
olması sebebiyle türev ürün kullanımı oldukça yüksektir. Dolayısıyla bilançolarında kur 
riski taşırlar ve kar zarar tablolarında yüksek miktarda kambiyo kar ve zararı görülür. 
Ayrıca bu işletmelerin geniş bayi ağıdan yaralanmak amaçlı doğrudan borçlandırma 
sistemleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ödemeler ile gelirler arasındaki zaman 
farkının sonucu işletmelerin kredi ihtiyacı doğduğu gibi bazen atıl kaynakların mevduat 
ve benzeri ürünler ile nemalandığı da oldukça sık görülmektedir. 

Demir-çelik sektörü hemen hemen tüm bankacılık ve finans işlemlerinin, sigorta 
ürünlerinin yoğun bir şekilde kullanıldığı oldukça verimli bir sektör olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

4.2. Finansal Açıdan Demir Çelik Sektör Değerlendirmesi 
Türk Demir Çelik Sektörü’ne genel olarak baktığımızda ağırlıklı olarak hurdadan 

üretim yaptığı ve üretim sürecinde kullanmak zorunda olduğu hurdanın çok önemli bir 
kısmını yurtiçi hurda üretiminin kısıtlı olması sebebiyle ithal ettiği görülmektedir. Diğer 
taraftan dünya hurda ticaretinde önemli oranlarda alım yapan Türkiye’nin fiyatlama 
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konusunda pazarlık gücünün de olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla yurtdışı hurda 
fiyatlarının artması üreticilerin maliyetine eşanlı olarak yansımaktadır. 

Türk Demir Çelik Sektörü AB ile uyum yasaları kapsamında herhangi bir teşvik 
ve destek unsurundan faydalanamamaktadır. Ayrıca, Türkiye’de damping ve anti 
damping uygulamalarına karşın hızlı karar alındığı da pek söylenemez.  

Bununla birlikte, Türkiye’de hala düşük kapasite kullanım oranı olmasına yani atıl 
kapasite bulunmasına karşın yatırımların devam ettiği görülmektedir. 

Üretilen mamul tarafında ise Türkiye’nin yassı mamul üretim açığının bulunduğu 
ve bunu ithalat yoluyla giderdiği görülmektedir. Buna karşın uzun mamul grubunda 
bulunan üretim fazlasının ise ihraç edilmeye çalışıldığı görülmektedir.  

Sektörün kur riskini bünyesinde barındırdığı, iç ve dış talep değişimlerinin sektör 
üzerindeki etkisinin oldukça fazla olduğu, hammadde siparişlerinin aylar önce verilmesi 
sebebiyle karlı alımlar olduğu kadar zararına alımlarından yapılabildiği görülmektedir. 

Diğer taraftan, Dünya piyasasında son iki yıldır Çin’in gerek Kyoto Protokolü 
gerekse kendiliğinden yüksek hava kirliliğine bağlı olarak çevreye zararlı şehir 
merkezine yakın ocakları kapatarak diğer ocaklar ile birleştirmeye ve büyütmesi 
çalışmalarına başladığı görülmektedir. Buna bağlı olarak Çin’de üretiminin kısıtlanması 
sonucu uluslararası çelik ticaretinde önceki döneme göre agresif olarak yer almadığı 
görülmektedir. Ancak, ilerleyen dönemlerde Dünya piyasasında yatırımların sona 
ermesi ile tekrar Çin etkisinin başlayacağı düşünülmektedir. Rublede görülen değer 
kaybı ile Rusya’nın piyasada rekabetçi pozisyona geçtiği bugünlerde gelişen ülke para 
birimlerindeki değer kaybının artarak devam edeceği düşünülerek bu ülkedeki 
gelişmelerin yakinen izlenmesi gerekmektedir. 

ABD’de Trump’ın ekonomi politikaları sonucu ticaret savaşlarının başlaması ve 
getirilen ek vergiler nedeniyle Türkiye’de ABD’ye çelik satışının ilerleyen dönemde 
azalacağı düşünülmektedir. 

Yakın dönemde Türkiye’ye komşu ülkelerde devam eden iç savaş ve siyasi 
istikrarsızlıkların sonuçlanmayacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla yeniden imarı 
konusunda büyük beklenti içinde olunan komşu ülkelerdeki sıkıntının bir süre daha 
devam edeceği düşünülmelidir. 

Beklentilerin aksine yurtiçinde konut satışları yavaşlamaya başlamış ve faiz 
hadlerindeki artış ile beraber yatırım harcamalarının arzu edilen düzeyde artış 
gösteremez hale gelmiştir. 

ABD’de FED’in faiz artırım kararları, Dünya’da görülen ticaret savaşları, döviz 
kurunun yükselmesine ve yabancı yatırımcıların gelişmekte olan piyasalardan çıkmasına 
sebep olmaya başlamıştır. 

Önümüzdeki dönemlerde çelik sektöründe tekrar Çin etkisinin görülebileceği, 
komşu ülkelerdeki sıkıntının hemen geçemeyeceği ve yurtiçi talebin de üretimi yeteri 
kadar destekleyemeyeceğini düşünerek hareket edilmesi gerekmektedir. Şu an için 
sektörde görünen bahar havasına aldanmamak gerekmektedir. 

Diğer taraftan üretim açığı bulunması sebebiyle Türkiye’de yassı mamul 
üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi, yüksek fırınlı yani cevherden üretim 
yapan tesislerin ya da kısmi cevher kullanımı fazla olan tesislere olan yatırımların 
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desteklenmesi yerinde bir karar olacaktır. Çin ve Dünya’da yaşanan gelişmeler yakinen 
takip edilerek sektöre bakış açısını şekillendirmek, kararları bu doğrultuda almak 
gerekmektedir. 

Demir-çelik sektörüne ilişkin yapılan projeksiyonlar çelik imalatçısı firmalar yanı 
sıra, çelik ürünlerini yoğun kullanan özellikle, haddeneler, boru, profil, saç, tel, çivi gibi 
ürünleri üretici firmalar ve yoğun çelik ürünü girdisi olan firmalar hakkında da 
değerlendirmeleri beraberinde getirecektir. 

5. Sonuç 
Demir-çelik sektöründe 2014-2016 yılları arasında Çin'in iç piyasa taleplerindeki 

daralma, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yapmıştır. Ayrıca bu durumun Çin'i agresif 
ihracata yönlendirmesi de fiyatların düşmesinde önemli etkenlerden biri olmuştur. Öte 
yandan rubledeki değer kaybı, Rusya'nın ihracattaki rekabetçiliğini artırmış ve fiyatların 
düşmesinde önemli rol oynamıştır. Ancak bu tarihten sonar meydana gelen gelişmeler; 
Çin’in çevreye zararlı ve şehir merkezine yakın tesisleri kapatıp diğer tesislerini 
büyütme çalışmaları sonucu Çin’in agresif ihracat politikası duraksamaya girmiştir. 
Çin’in üretimini kısması Dünya’da çelik fiyatlarının yukarı yönlü revizyonuna sebep 
olmuştur. 

Türkiye’de ise Çin’in ihracat piyasasında rakip olmaktan çıkması sonucu ihracat 
ve üretim rakamları artmış yüksek karlar görülmeye başlanmıştır. Ancak, gündemdeki 
Dünya Ticaret Savaşları ve Çin etkisinin yakın gelecekte tekrar görülme ihtimali göz 
önünde bulundurularak daha ihtiyatlı davranma gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yurtiçi 
piyasa çelik talebinin yüksek faiz hadleri sebebiyle konuta ve yatırımlara arzu edilen 
düzeyde ulaşmadığı bugünlerde ihracat sektör için hayati önem taşımaktadır. Ekonomik 
konjonktürde gelişmekte olan ülkelere fon akışının eskisi kadar olmadığı bir dönemden 
geçtiğimiz hususu da ülke içi ve dışı yatırımları etkilemektedir. İçinde bulunulan 
dönemin iyi değerlendirilerek ihracat olanaklarından ve ihracatı teşvik edecek dolaylı 
desteklerin sağlanması gerekir. 

Diğer taraftan, Türkiye’ye komşu ülkelerdeki istikrarsızlığın bir süre daha devam 
edeceği görülmekle beraber, bölgede istikrarın sağlanmasıyla beraber yeniden inşa 
çalışmalarında Türk Demir-Delik Sektörü’ nün navlun avantajı kullanarak yüksek satış 
ve kapasite kullanım oranlarına ulaşacağı bilinerek bu dönemdeki işletme sermaye 
ihtiyacının ivedilikle fonlanması gerekir. 

Gerek üretici firmalar gerekse kreditörler geleceğe ilişkin bekleyişler 
doğrultusunda bugünden gereken adımları atmalıdır. Ülkenin üretim kompozisyonu 
bakımından yassı ürün açığı bulunmasından hareketle mevcut işletmelerin ve yeni 
yatırımcıların bu alana yönlendirilmesi yerinde bir karar olacaktır.  

Gerek siyasi erk tarafından gerekse meslek kuruluşları tarafından Gümrük Birliği 
nedeniyle dolaylı ve doğrudan sektöre verilemeyen teşvik destekler konusunda neler 
yapılabileceği konuları değerlendirilmelidir. Sektör üzerindeki ek yüklerin azaltılması 
yoluna gidilmelidir.  

Sektörde yer alan firmalar yüksek kur riskini ile çalıştıkları gerçeğinden hareketle 
vadeli işlemler ile kur riskini hedge etmelidir. Böylelikle finansal açıdan kur riski 
minimize edilebilecektir. Diğer taraftan, üretim faktörlerinin ağırlıklı olarak döviz 
cinsinden fiyatlanması ve dünya piyasalarında fiyatının oluşması sebebiyle uluslararası 
piyasaların sürekli izlenmesi ve gelişmelerin yakinen takip edilmesi gerekmektedir. 
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Trend analizleri ve beklentiler satış fiyatları üzerinde olduğu kadar üretim maliyetleri 
üzerinde değerlendirme imkânı sunmaktadır. Ulusal olduğu kadar uluslararası rekabet, 
risk, siyasi ve ekonomik gelişmeler detaylı bir şekilde etüd edilmelidir. 

Üretilen malın yükte ağır tonajlı olması sebebiyle yüksek navlun giderine maruz 
kalması hususu göz önünde bulundurularak yakın coğrafyalarda pazarlama 
faaliyetlerine ağırlık verilmelidir. Navlun giderinden sağlanacak rekabet avantajı ile 
satışların artırılmasına özellikle yurtdışı satışlar ile döviz girdisi sağlayarak kur riskinin 
azaltılmasına çalışılmalıdır. Yurtiçi yassı ve uzun mamul arz talep dengesizliği dikkate 
alınarak firmaların uzun mamullerde yurtdışında yeni pazarlara yönelmesi gerekir. 

Tüm sektörlerde olduğu gibi demir-çelik sektöründe de maliyet azaltıcı, verimlilik 
artırıcı çalışmaların sürekli devam etmesi gerekmektedir. Yüksek enerji giderine sahip 
olduğu bilinen çelik üreticisi firmaların kendi enerjilerini kendileri üretme yoluyla 
maliyetlerini azaltma yönünde adımlar atması gerekmektedir. 

Sektörde demir cevherinden üretim, yassı mamul üretim yöntemleri ile ölçek 
ekonomisinden faydalanılacak birleşmelerin teşvik edilmesi gerekir. Ayrıca klasik 
inşaat demiri ağırlıklı üretimlerin yüksek katma değerli çelik üretimine dönüştürülmesi, 
mukavemeti fazla ürünler, dikişsiz boru türü ürünler, havacılık ve teknoloji ürünlerinin 
üretilmesi için gereken teşviklerin yapılması gerekir. 
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Extensive Summary 
 

         Whereas the signs regarding the first use of iron are seen in the Sumerian and 
Egyptian period in 4000 BC, not much progress was made in iron metallurgy until the 
14th century. The use of wood as a source of heat in the first iron smelting (smelting) 
operations began to be used as a means of both heat and reduction of coking coal as a 
result of the diminution of wood resources in England in the 18th century. In 1850, 
mass iron production became feasible with the emerge of the melting oven blowing 
technique which was invented by Henry Bessemer. The mass production of iron played 
an important role in the development of mankind as the driving force of the industrial 
revolution. 

Iron is used as the most important construction and engineering material due to its 
high availability, stability, flexibility, recyclability and cheapness compared to the other 
metals available in the country.  

Iron is an indispensable product for all countries as it is the driving force of 
development as a basic industrial input which is durable and reliable, long-lasting and 
economical, recycling and which also have environment-friendly features, technical 
superiority and competitive power. The iron and steel sector has been one of the sectors 
most affected by the economic and political developments and fluctuations. 
 With the growth of the world economy, the world has also increased the steel 
production accordingly. On the other hand, foreign trade in the iron and steel sector is 
increasing day by day, as a consequence of globalization and the progress achieved in 
the field of logistics and international protectionism practices. Moreover, the beginning 
of the emerge of new centers around the world, the shift of world trade from the west to 
the east also shows itself in the world iron and steel sector. By the end of 2016, steel 
production, which was only 189 million tons in 1950, reached 1 billion 630 million 
tons. 

World steel production has shifted to Asia, especially to China, with the influence 
of India. That is, 76.195 million tons of steel production, which corresponds to 9% of 
the world steel production, which was 785.968 million tons in 1989, was produced by 
China and India, and by 2016, a total of 1.629.6 million tons of product is produced in 
Asia. By 2016, these two countries account for 55% of world steel production. China, 
which produced 61,587 million tons of steel in 1989, increased its production to 
808,400 million tons in 2016. Likewise, India has increased its production from 14,608 
million tons to 95,600 million tons. The largest producer which is China is also the 
country with the highest export rates at the same time. 

The production facilities specified as blast furnaces in the world are in the 
foreground; however, electric arc furnace plants in Turkey are in the foreground. In 
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these plants, steel is mainly produced by melting iron whereas electric arc furnace plants 
produce steel after melting scrap metals. 

The restrictions on the iron and steel industry by the World Trade Organization to 
the OECD, as well as the restrictions imposed by the EU, as well as the limitations 
arising from the provisions of the Kyoto Protocol, have had a profound effect on the 
sector. In the international trade, the protection measures of the nations also affect the 
sector very much. 

Turkish Iron and Steel Industry is the leading sector in the development of Turkey 
as in all over the world. The size reached by the sector has reached important 
dimensions for creditors as well as producers and investors. Due to the fact that the 
sector is heavily industrial, it holds high monetary figures in itself.  
 No matter if electric or blast furnace in the iron or steel industry is used, 
production is not interrupted due to the high cost. Because of the reheating time and the 
high cost of the furnaces, continuous stock production is done. In general, it is known 
that the industry is working with a minimum stock amount of 1 month. Full-day based 
business operators employ a large number of workers. However, there is a high level of 
electricity, natural gas-like expenses of the enterprises. Even regular maintenance work 
in these enterprises is expressed with high figures. 

It is necessary for credit institutions to support the high operating capital needs of 
the iron and steel industry with short-term funds. The loans can be in the form of non-
cash or cash. In this resource transfer, a detailed analysis is required from the stock 
amount of the company to the sales of the term, to the other operating expenses. The 
iron and steel sector has a high retirement social security premium due to a large 
number of staff employed in the sector. In the same way, electricity, natural gas and 
water are used intensively in production, and the expenses in these items are also quite 
high. 

Loan institutions fund these establishments which have a high level of social 
security premiums, electricity, natural gas and water expenses. These businesses offer 
funding known as cash management credits for these expenses. In the iron and steel 
industry, many high volume insurance products such as work insurances, financial 
liability for employees, vehicle insurances, employees' compulsory individual pension, 
receivable insurance, freight insurance are used in order to protect creditors’ receivables 
against risks or against the risks of the operator. 

The iron and steel sector is a sector in which foreign trade payments are seen due 
to the fact that imports depend on raw materials and high exports, and imports of final 
products are common. Eximbank loans, cash payments and letter of credit transactions 
are common in the sector. In these transactions, creditors have the right to have 
commissions and exchange profits. The enterprises involved in the iron and steel sector 
bring high transaction volumes and many transactions in the calculation of high 
financial turnover and accordingly the calculation of their payout and costs. 

As foreign exchange sales are partly indexed TL in the iron and steel sector, the 
use of derivative products is very high. Direct borrowing systems are also widely used 
by these companies in order to benefit from the wide dealer network. It is quite common 
that the time gap between payments and incomes is borne by the borrowers as well as 
by the fact that the excess funds are matched with the deposits and similar products. 

The iron and steel sector is seen to be a highly productive sector where insurance 
products are used intensively in the iron and steel sector  
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The enterprises involved in the iron and steel sector bring high transaction 
volumes and many transactions in the calculation of high payroll and accordingly the 
calculation of the payout and costs. In the iron and steel sector, the use of derivative 
products is very high as foreign exchange sales of purchases are partly indexed TL. 
Therefore, there is a risk of exchanging currency on their balance sheet, and a high 
amount of exchange profit and loss is seen in the profit and loss statements. In addition, 
direct debiting systems are also widely used by these companies to benefit from their 
extensive dealer networks. The time difference between payments and incomes is often 
seen as the need for credit by the end-users, and sometimes inactive resources are 
diminished by the deposits and similar products. 
 The iron and steel sector is a sector where insurance products are heavily used in 
almost all banking and finance transactions. When we look at the Turkish iron and steel 
sector in general; it is seen that it mainly imported from abroad, it produced from scrap 
materials, it did not benefit from any incentive and support under the EU harmonization 
laws. Whereas Turkey still continued low capacity in the utilization rate of investment, 
investments are still made in the sector. On the product side; when the manufactured 
products are considered, Turkey's flat steel production is not sufficient and the excess 
production of long steel in the group are exported, 

It is observed that there is a risk for foreign exchange risk, the effects of domestic 
and foreign demand changes on the sector are considerably high because raw material 
orders are issued months ago, so profitable purchases can be made from purchases 
losing the bargain. 

For the last two years in the world market, China seems to have begun to work 
together with the other countries by closing the establishments near city centers, which 
are harmful to the environment due to the high air pollution. As a result, the restraint of 
production in China appears to be less aggressive than that of the international steel 
trade. However, it is thought that in the following periods, the investments in the world 
market will start with the Chinese effect again.  

Due to the Trump's economic policy in the US and the start of a trade war and 
additional taxes of sales, it is expected that the sale of steel to the USA from Turkey 
will decrease in the future. 

The civil war and political instability in Turkey's neighboring countries are 
predicted to continue in the short term. Therefore, it should be considered that the 
troubles in the neighboring countries, which arise great expectation regarding the 
reconstruction of the country, will continue for a while. 

Contrary to the expectations, domestic home sales began to slow down and with 
the increase in interest rates; investment spending has become unable to increase at the 
desired level. In the US, the Fed's decision to raise interest rates has begun to cause 
trade wars in the world, rising exchange rates and the emergence of foreign investors 
from the developing markets. 

In the near future, it is necessary to act in the steel sector again considering that 
the Chinese influence can be seen, that the troubles in the neighboring countries will not 
end immediately and that the domestic demand cannot meet the production capacity. 
For now, it is necessary to be aware of the fake spring weather effect in the sector. 
 On the other hand, the incentives into the investment, into the flat steel production 
in Turkey, blast furnace, i.e. the promotion of investment to those who produce from 
ore or partial ore will be an appropriate decision because of the gap in the production. 
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Developments in China and in the world should be followed closely to shape the angle 
of view of the sector and make relevant decisions accordingly. 

Both producer firms and creditors should take the necessary steps now in the 
direction of expectations for the future. Due to the fact that there is a shortage of flat 
products in terms of the product composition of the country, it will be a good decision 
to direct current businesses and new investors to this area. 

It should be assessed what can be done by the political power in the case of 
incentive support, which cannot be provided indirectly and directly by the professional 
associations due to the limitations dictated by the Customs Union. Relevant actions 
should be taken to reduce the additional loads on the sector. 

The iron ore production in the sector, flat product production methods and 
convergence to benefit from scale economies should be encouraged. In addition, the 
incentives for the production of high-value-added steel products, production of high 
strength products, seamless pipe-type products, aviation and technology products should 
be increased. 

The projections for the iron and steel sector will bring together the steelmakers 
who are using the steel products intensively, especially the manufacturers, such as 
pipes, profiles, plate iron, wire and nails. 
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Özet 
Tarım sektörü, bir bütün olarak, özellikle gelişmekte olan ülkeler için stratejik 

sektörlerin arasında yer almaktadır. Şeker üretimi de yan ürünleriyle birlikte ekonomiye 
çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı 2003-2016 yılları arasında 
Türk Şeker A.Ş.’ye ait 25 şeker fabrikasının etkinliklerini analiz etmektir. Etkinlik 
skorlarını hesaplamak ve değerlendirmek için Veri Zarflama Analizi ve Malmquist 
endeksi kullanılmıştır. Etkinlik ölçümünde 6 tane girdi (pancar ekim alanı (hektar), 
ekim yapan çiftçi sayısı, fabrikada çalışan işçi sayısı, işlenen pancar miktarı, kullanılan 
yakıt miktarı ve birikmiş amortisman) ve 2 tane çıktı (kristal şeker ve melas) 
kullanılmıştır. Sonuçlara bakıldığında, ele alınan dönemler içerisinde tam etkin olarak 
referans alınabilecek fabrikalar; Çorum, Ereğli, Erzurum ve Kars şeker fabrikalarıdır. 
Bununla birlikte özellikle 2012 yılı sonrasında, bir bütün olarak, fabrikaların 
etkinliğinde düşüş göze çarpmaktadır.      

Anahtar Kelimeler: Tarım Sektörü, Şeker Endüstrisi, Etkinlik, Veri Zarflama Analizi, 
Malmquist Endeksi. 

Abstract 
The agricultural sector, as a whole, is among the strategic sectors, especially for 

developing countries. Sugar production and the sub-products provide very important 
contribution to the economy. The purpose of this study is to analyze the efficiency of 25 
sugar factories belongs Turkish Sugar Industry between the years 2003-2016. Data 
Envelopment Analysis and Malmquist Index were used for calculation and evaluation of 
the efficiency scores. Six inputs (arable beet area, farmers, factory workers, amount of 
processed beet, fuel consumption and accumulated depreciation) and two outputs 
(crystal sugar and molasses) were used for measurement of efficiency. According to 
results, Corum, Eregli, Erzurum and Kars are the most efficient factories during the 

DOI: 10.20491/isarder.2018.482
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related periods. In addition to this, especially after 2012, as a whole, a decline in the 
efficiency of the factories is remarkable.  
Keywords: Agriculture Sector, Sugar Industry, Efficiency, Data Envelopment Analysis, 
Malmquist Index. 

1. GİRİŞ 

Tarım sektörü kalkınma süreçlerinin ilk aşamasını oluşturması anlamında ülke 
ekonomileri için stratejik önem taşımaktadır. Sadece ekonomik açıdan değil, sosyal, 
kültürel ve sağlık açısından da büyük önem arz etmektedir. Özellikle gelişmekte olan 
ülkeler açısından istihdamın büyük bölümü tarım sektörü tarafından karşılanmaktadır. 
Tarım sektörü diğer sektörlere girdi sağlaması açısından uzun vadeli kalkınma 
planlarının yapı taşları arasında yer almaktadır.  

Şeker üretimi de yan ürünleriyle birlikte düşünüldüğünde ekonomiye sağladığı 
katkı yadsınamaz. Gerek Türkiye’de gerekse dünyada, şeker, stratejik öneme sahip olan 
ürünlerin başında gelmektedir. Sadece temel gıda açısından değil, yan ürünleri, 
istihdama ve nakliye başta olmak üzere diğer hizmet sektörlerine katkısı oldukça önemli 
boyutlardadır.    

Bu çalışmanın amacı Türk Şeker Fabrikaları A.Ş. TÜRKŞEKER bünyesinde 
faaliyet gösteren 25 şeker fabrikasının 2003-2016 yılları arasındaki üretim etkinliklerini 
ölçmektir. Etkinlik ölçümü için, parametrik olmayan yöntemler içerisinden Veri 
Zarflama Analizi (Data Envelopment Analysis-DEA) ve Malmquist Toplam Faktör 
Verimliliği endeksi kullanılmıştır. Bununla birlikte, tam etkinliğe ulaşmış yani etkinlik 
skoru 1 olan karar birimlerini kendi aralarında karşılaştırabilmek için süper etkinlik adı 
altında bir ölçüm daha gerçekleştirilmiştir.  

Etkinlik ölçümü için iki çıktı ve altı girdi kullanılmıştır. Girdiler; pancar ekim 
alanı (hektar), ekim yapan çiftçi sayısı, fabrikada çalışan işçi sayısı, işlenen pancar 
miktarı, kullanılan yakıt miktarı ve birikmiş amortisman değerleridir. Çıktılar ise şeker 
ve yan ürünü olan melas üretim miktarlarıdır.  

Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünün ardından, ikinci kısımda 
Türkiye’de şeker sanayinin durumu kısaca anlatılacak ve üçüncü bölümde konuyla ilgili 
yapılan çalışmaların literatür özeti verilecektir. Dördüncü bölümde Veri Zarflama 
Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği endeksine yönelik teorik açıklamalar 
yapıldıktan sonra beşinci bölümde uygulama kısmına yer verilecektir. Altıncı ve son 
bölüm ise, sonuç ve değerlendirme bölümü olup, politika önermeleriyle çalışma son 
bulacaktır.  

2. TÜRKİYE’DE ŞEKER ENDÜSTRİSİNİN DURUMU 

Türkiye'de Şeker Fabrikaları kurulması amacıyla Osmanlı İmparatorluğu 
zamanında (1840-1899) ve ondan sonraki yıllarda bazı teşebbüsler olmuştur. Ancak bu 
teşebbüslerden hiçbirisi uygulama alanına konulamamıştır. Ülkemizde şeker 
fabrikalarının kurulmasına yönelik ilk ciddi teşebbüs Uşak'lı Molla Ömeroğlu Nuri 
(Şeker) adında bir çiftçi tarafından başlatılmıştır. Uşak'ta mahalli birçok müteşebbisin 
iştiraki ile 19.4.1923 tarihinde 600.000 TL sermaye ile kurulan 'Uşak Terakki Ziraat 
T.A.Ş.' 6.11.1925 tarihinde ilk Şeker Fabrikasının temelini atmış ve fabrika 17.12.1926 
tarihinde işletmeye açılmıştır. Aynı dönemde, İstanbul'da da özel şahısların ve bazı milli 
bankaların iştiraki ile "İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları T.A.Ş." kurulmuştur. 
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Sonrasında 1926 yılında Alpullu, 1934’de Turhal Şeker Fabrikası A. Ş. İşletmeye 
açılmıştır. Bununla birlikte 1934 yılında bu 4 şeker fabrikası, üretimi koordine etmek, 
teknik ve finansal destek sağlamak amacıyla Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. çatısı 
altında birleştirilmiştir (http://www.turkseker.gov.tr/tarihce).  

Her yıl artan şeker ihtiyacının tamamen yerli üretimle karşılanabilmesi için 1951 
yılında hazırlanan "Şeker Sanayii'nin Tevsi Programı" ile yeni şeker fabrikaları 
kurulması dönemine girilmiştir. 1951-1956 yıllarını kapsayan dönemde toplam 11 yeni 
şeker fabrikası kurulmuş ve 1956 yılında fabrika sayısı 15’e ulaşmıştır. Bunları takiben 
1977'de Afyon, 1982'de Muş ve Ilgın, 1983'de Bor, 1984'de Ağrı ve 1985 yılında da 
Elbistan Şeker Fabrikaları işletmeye alınmıştır. Daha sonra sırasıyla 1989 yılında Erciş, 
Ereğli ve Çarşamba Şeker Fabrikaları, 1991 yılında Çorum, 1993 yılında Kars, 1998 
yılında Yozgat ve 2001 yılında ise Kırşehir Şeker Fabrikaları işletmeye açılmıştır 
(http://www.turkseker.gov.tr/tarihce).  

Ele alınan dönemin başında yaklaşık 450 bin çiftçinin çalıştığı, fabrikalarda ise 35 
bin işçinin istihdam edildiği şeker endüstrisi, gerek Türk tarım sektörü, gerekse de 
Türkiye ekonomisi açısından çok önemli bir yere sahiptir (Çakır ve Perçin, 2012:49) . 
2002 yılından itibaren yapılan özelleştirmeler sonucunda, yıllar itibariyle, hem ekim 
yapılan şeker pancarı alanı hem de çalışan çiftçi ve işçi sayısı sert bir şekilde düşmüştür. 
Şeker pancarı tarımı, hayvancılık (yem), nakliye, alternatif enerji kaynağı (biyoetanol) 
için girdi olması ve ispirto üretimiyle alkollü içki sanayisi için önemli bir hammadde 
olması sebebiyle birçok endüstri için stratejik önem taşımaktadır. Sadece nakliye 
anlamında yılda ortalama 30-35 milyon ton iş hacmi yaratılmaktadır.  

Şeker pancarının ülkemizde ve birçok ülkede tarım politikaları içerisinde öncelikli 
olmasının temel nedeni, endüstriyel bir bitki olmasıdır. Küspe, melas ve etanol şeker 
pancarının işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerini oluşturmaktadır. Melas ve 
küspe hayvan yemi olarak kullanılırken, şeker, maya, antibiyotik ve bio-etanol gibi 
birçok ürünün hammaddesini oluşturmaktadır  (Sunulu ve Sunulu, 2016:34). Türkiye’de 
üretilen gübrenin yaklaşık %10’u pancar tarımından elde edilmektedir.  

Türkiye’de seker pancarı üretimi çoğunlukla emek yoğun üretim teknikleriyle 
yapılmaktadır. Bu alandaki en önemli eksiklik sermaye ve makine yatırımlarının 
yapılmamasıdır. Günümüzde kullanılan makinelerin bazıları halen Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında alınan makineler olması ve ekonomik ömürlerini iki kez tamamlamış olmaları 
sorunun büyüklüğü açısından örnek teşkil edebilir.  

Şeker üretimindeki hammadde temel olarak şeker pancarı veya şeker kamışıdır. 
Bu iki üretim arasında kalite açısından önemli bir farklılık bulunmamaktadır. Şeker 
kamışı tropik bölgelerde yetiştirilebilen ve maliyeti şeker pancarına göre daha düşük 
olan bir bitki olduğu için şeker kamışından üretilen şekerin maliyeti daha düşük 
olmaktadır. Türkiye’de üretilen şeker ise tamamen şeker pancarından üretilmekte ve bu 
sebeple üretim maliyetleri dünya ortalamasının üzerinde kalmaktadır. Bu durum rekabet 
koşulları çerçevesinde, şeker ithalatını başlatmış ve yurt içinde şeker stoklarında artış 
yaratmıştır.  

Aşağıdaki tabloda 2003-2016 yılları arasında, dünyada ve Türkiye’de şeker üretim 
düzeyleri ve hammadde kullanımı gösterilmiştir.  
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Tablo 1. Dünyada ve Türkiye’de Pancar Şekeri Üretimi: 2003-2016 

 
Dönemler 

Dünya Şeker 
Üretimi 

(1000 ton) 

Şeker Pancarı 
% 

Şeker Kamışı 
% 

Türkiye Şeker 
Üretimi 

(1000 ton) 

2003/2004 142.500 24,08 75,92 2.137 

2004/2005 141.648 26,44 73,56 1.940 

2005/2006 147.671 26,27 73,73 2.070 

2006/2007 167.062 21,93 78,07 1.826 

2007/2008 169.621 20,72 79,28 1.731 

2008/2009 149.826 21,38 78,62 2.151 

2009/2010 154.846 22,16 77,84 2.532 

2010/2011 165.600 20,6 79,4 2.274 

2011/2012 175.100 22,8 77,2 2.263 

2012/2013 183.484 20,65 79,34 2.128 

2013/2014 181.502 19,57 80,42 2.380 

2014/2015 162.068 21,57 78,43 2.055 

2015/2016 166.502 19,8 80,2 1.986 

2016/2017 177.938 22,4 77,6 2.599 

F.O. Lict’s 2016/2017 International Sugar & Sweetener Report 
(http://pankobirlik.com.tr/ISTATISTIKLER) 

Tablodan da görüleceği üzere dünya üretim hacmiyle kıyaslandığında, 
Türkiye’nin payı önemli denebilecek düzeydedir. Global ölçekte şeker üretiminin 
ortalama olarak %23’ü şeker pancarından, %77’si ise şeker kamışından üretilmektedir. 
Dünya şeker ihtiyacının önemli bir kısmının şeker kamışından sağlama nedenleri 
arasında; şeker kamışı ekiminin kolay olması, daha geniş alanlarda ekilebilmesi ve 
veriminin yüksek olması sayılabilir (Er,1998: 169-170) 

Türkiye’de devlet tarafından üretilen şekerin maliyetleri dünya ortalamasının 
yaklaşık iki katıdır. Bu durum, pancardan şeker üreten ülkelerin, iç piyasada koruma 
önlemleri geliştirmesini zorunlu kılmış ve bu ülkeler için ihracatı da olanaksız hale 
getirmiştir.   

Tablo 2’de son beş yılın verileriyle başlıca şeker üreten ülkeler görülmektedir. 
Türkiye ortalama olarak 2250 bin ton şeker üretimiyle Rusya, Fransa, ABD ve 
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Almanya’dan sonra beşinci sırada yer almaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri açısından 
yapılan sıralamada ise dördüncü sıradadır.  

Tablo 2. Başlıca Ülkelerde Pancar Şekeri Üretimi (1000 ton) :2012-2016 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Rusya 5.200 4.771 4.800 5.540 6.630 

Fransa 4.350 4.309 4.900 4.000 4.468 

ABD 4.437 4.535 4.418 4.679 4.872 

Almanya 4.050 3.540 4.500 3.228 3.700 

Türkiye 2.128 2.360 2.055 1.987 2.700 

F.O. Lict’s 2016/2017 International Sugar & Sweetener Report 
(http://pankobirlik.com.tr/ISTATISTIKLER) 

Tüketim değerlerine bakıldığında ise, yılda ortalama 2.3 milyon ton şeker tüketim 
düzeyi ile global ölçekte 14. sırada, AB ülkeleri içerisinde ise Almanya ve Fransa’dan 
sonra üçüncü sırada yer almaktadır (Eştürk, 2018:73). 

Şeker pancarı üretimi sadece ekonomik açıdan değil sosyal yönden de Türkiye 
açısından oldukça önemlidir. Kırsal kalkınmada önemli bir rol oynarken, üretim 
kültürünü yerleştirmiş ve çiftçiyi köyüne bağlayarak, kırdan kentin önüne geçen önemli 
bir etmen olmuştur. Şeker pancarı üretimi geri besleme etkileri ve diğer sektörlere 
katkıları da düşünüldüğünde yaklaşık 10 milyon insanı doğrudan ve dolaylı olarak 
etkilemektedir. Bu alanda yapılan özelleştirmeler sonucu kırdan kente göç de hızlanmış 
ve üretici durumundaki çiftçiler, şehirlere geldiğinde vasıfsız işgücü olarak tüketici 
konumuna gelmişlerdir. 

3. LİTERATÜR TARAMASI 
Literatürde Türkiye’deki şeker fabrikalarının etkinliğine yönelik çeşitli araçlarla 

yapılmış ve farklı yılları kapsayan çok sayıda çalışma vardır. Bu çalışmaların bir kısmı 
parametrik yöntemlerle, bir kısmı parametrik olmayan yöntemlerle yapılmıştır. Aşağıda 
parametrik olmayan yöntemlerle yapılmış çalışmaların bir bölümünün özeti verilmiştir.  

Çakır ve Perçin (2012), 2002-2009 yılları arasında faaliyet gösteren 25 şeker 
fabrikası için veri zarflama analizi ile göreli etkinlik ölçümü yapmış, bunun yanında 
zaman içerisinde etkinlikteki değişimlerin sebebini görebilmek için Malmquist endeksi 
hesaplamışlardır. Çalışmalarının sonucunda, ölçeğe göre sabit getiri varsayımında, 12 
fabrika etkin çıkmış ve ele alınan dönemde toplam faktör verimliliğinde binde altı 
(%0,6) oranında artış tespit edilmiştir.  

Demirci (2003), 1987-1999 yılları arasında faaliyet gösteren 23 şeker fabrikası 
için VZA ile etkinlik ölçümü yapmış ve fabrikaların büyük kısmının etkinlik sınırında 
faaliyet gösterdiğini tespit etmişlerdir.   

Aslan (2007) Türk Şeker bünyesindeki 25 şeker fabrikası için 2003-2004 yıllarını 
kapsayan dönemde VZA ile etkinlik ölçümü yapmış ve çalışmalarının sonucunda şeker 
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fabrikaları için iki yıllık etkinlik ortalamasını (CRS) %98,68, teknik etkinlik ortalaması 
(VRS) 0,99 ve ölçek etkinliği ortalamasını 0,99 olarak tespit etmişlerdir.  

Taşdoğan ve Taşdoğan (2012) Türk Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye bünyesindeki 25 
fabrikanın 1994-2009 dönemi için üretim etkinliklerini Malmquist endeksini kullanarak 
ölçmüşlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre ele alınan dönemde özellikle teknolojik 
etkinlik açısından gerileme yaşandığı, özelleştirme sürecinin başladığı 2009 yılında ise 
bu gerilemenin daha da arttığı tespit edilmiştir.   

Bozdağ (2010) 25’i kamuya ait, biri bağlı ortaklık (Adapazarı) ve dördü pancar 
ekici kooperatiflerine bağlı (PANKOBİRLİK) toplam 30 şeker fabrikasının 1990-2005 
verilerini dikkate alarak VZA ile etkinliklerini ölçmüştür. Çalışmanın sonucunda en 
etkin fabrikaların, Çorum, Kütahya, Kars, Konya ve Ereğli olduğu tespit edilmiştir. 
Bunun yanında etkinlik ve kapasite büyüklüğü arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır.  

4. TEORİK ÇERÇEVE 
Çalışmamızın da temelini temsil eden “etkinlik” (efficiency) kavramı genellikle 

“verimlilik” (productivity) kavramıyla karıştırılmaktadır. Özü itibariyle etkinlik 
kavramı, veri girdi setiyle üretilen fiili çıktı miktarının, bu girdilerle üretilebilecek 
maksimum çıktı miktarına oranı olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle, etkinlik, veri 
girdi düzeyiyle maksimum çıktının ortaya çıkarılması veya belli bir çıktı düzeyinin 
minimum girdi ile üretilebilmesi kabiliyetini ifade eder. Verimlilik ise, kısaca, üretim 
süreci sonucunda elde edilen çıktının, bu üretim için kullanılan girdiye oranı biçiminde 
tanımlanabilir.   

Etkinlik ölçümünde girdi ve çıktı merkezli olmak üzere iki temel yaklaşım vardır. 
Bunlardan hangisinin kullanılacağı karar birimlerinin davranışsal amaçlarına bağlıdır. 
Ölçeğe göre sabit getiri durumunda bu iki yöntem birbiriyle aynı sonuçları verirken, 
değişken getiri durumunda farklılaşacaktır. Şayet karar birimi (DMU) belli bir çıktı 
düzeyini minimum maliyetle gerçekleştirmeye çalışıyorsa, girdi temelli etkinlik ölçümü 
kullanılır. Buna karşın DMU şayet belli bir girdi miktarıyla maksimum çıktıya 
ulaşmaya çalışıyorsa, çıktı temelli etkinlik ölçümü yapılmalıdır (Dikmen, Bozdağ, 
2017: 127).  

Etkinlik ölçümünde kullanılan yöntemler, parametrik ve parametrik olmayan 
yöntemler olmak üzere ikiye ayrılır. Parametrik yöntemlerde girdi ve çıktı arasında 
ekonometrik yöntemler kullanılarak, fonksiyonel bir ilişki kurulmaya çalışılır. 
Parametrik yöntemlerde etkinlik sınırı, mevcut gözlemlerden hareketle olabilecek en iyi 
ortalama performans dikkate alınarak çizilirken, parametrik olmayan yöntemlerde, 
mevcut gözlemler arasındaki en iyi performansa sahip gözlemler çerçevesinde 
oluşturulur. Bu anlamda gözlemlerin kendi içlerindeki etkinlik sıralaması yapılır.  

Parametrik yöntemlerde etkinlik sınırından sapmaların iki sebebi vardır. Bunlar, 
hata terimi ve etkinsizlik olarak adlandırılır. Parametrik olmayan yöntemlerde ise bu 
sapmaların tamamı etkinsizlik olarak adlandırılırken, bu etkinsizliklerin ayrıştırılması 
yapılmamaktadır. Parametrik yöntemlerde her bir karar biriminin homojen olduğu 
varsayılır. Parametrik olmayan yöntemlerde ise böyle bir kısıtlama yoktur. Son olarak 
parametrik yöntemlerde genellikle çok girdili tek çıktılı bir fonksiyon tahmin edilirken, 
parametrik olmayan yöntemlerde çok girdili ve çok çıktılı etkinlik ölçümü 
yapılabilmektedir.  
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Bu çalışmada kullanılan parametrik olmayan yöntemler, doğrusal programlamaya 
dayalı Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist indeksidir. Farell’in 1957 yılındaki 
“The Measurement of Productivity Efficiency” isimli makalesine dayanan ve Charnes, 
Cooper ve Rhodes (1978) tarafından geliştirilen VZA modeli, isimlerinin ilk harfleri 
dikkate alınarak CCR olarak da bilinir. CCR modeli ölçeğe göre sabit getiri varsayımı 
altında etkinliği inceler. 1984 yılında Banker, Charnes ve Cooper tarafından geliştirilen 
modele de BCC modeli denir ve BCC modelinin CCR modelinden farkı, etkinlik 
ölçümünü, ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında da yapabilmesidir. 

BCC modeli de CCR gibi girdi ve çıktı yönlü olmak üzere iki şekilde 
tanımlanabilmektedir.    

Ɵ* etkinlik skorunu göstermek üzere, girdi yönlü BCC modelinde; 

Ɵ*=1 ise ve artıklar sıfırsa, bu karar verme birimi etkindir.  
Ɵ*<1 ise, bu karar verme birimi etkin değildir. 

Çıktı yönlü BCC modelinde ise; 
 Ɵ*=1 ise ve artıklar sıfırsa, bu karar verme birimi etkindir.  

Ɵ*>1 ise, bu karar verme birimi etkin değildir. 
CCR modelinde değerlendirmek üzere n tane karar verme biriminin (DMU) 

olduğu ve her bir DMU’nun m tane farklı girdiyi kullanarak s adet çıktı ürettiği 
varsayılmaktadır. Aşağıda gösterilen oran özel bir DMU’nun amaç fonksiyonunun 
maksimize edilmiş şeklini ifade etmektedir (Çakır, Perçin,2012: 51).  

∑
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Bu formülde, k karar biriminin etkinlik değerini vermektedir. Karar birimlerinin 
davranışlarına yönelik modele iki kısıt eklenmiştir. Bunlardan ilki; her hangi bir karar 
biriminin etkinliği %100’ü yani “1” değerini geçmemelidir. Bu kısıta ilişkin 
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Yrj :j. karar biriminin kullandığı r. çıktı miktarını, 

Xij :j. karar biriminin kullandığı i. girdi miktarını gösterir. 
Diğer kısıt ise, ağırlıklandırılmış hiçbir değer negatif bir değer almamalıdır. Bu 

koşul; 

miv
sru

ij

rj

,...,1;0

...,1;0

=≥

=≥
        (3) 



	  
	  

F.	  H.	  Dikmen	  –	  E.G.	  Bozdağ	  10/3	  (2018)	  452-‐470	  

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

459	  

Parametrik olmayan yöntemlerin ikincisi olan Malmquist endeksi de DEA gibi 
yine doğrusal programlama tabanlı bir yöntemdir. Bu endeksin temel amacı karar 
birimlerinin zaman içerisindeki verimlilik değişimlerini ölçerek politika önermesi 
çıkarmaktır. Malmquist TFP endeksinin oluşturulabilmesi için ilgili karar birimlerinin 
kâr maksimizasyonu veya maliyet minimizasyonu hedefledikleri varsayımına gerek 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte Malmquist endeksinde girdi ve çıktı fiyatlarının 
bilinmesine de gerek yoktur (Dikmen, Bozdağ, 2017: 127).    

Malmquist TFP endeksi bahsedilen avantajlarına ek olarak, endeksi oluşturan iki 
bileşeni açıkça tanımlayabilmektedir. Bunlar, karar birimlerinin etkin sınıra yaklaşma 
sürecinin bir değerlendirmesi olan etkinlik değişimi (Efficiency Change) ve etkin sınırın 
zaman içinde değişimini belirlemeye yönelik olarak oluşturulan teknik değişmedir 
(Technical Change). Malmquist toplam faktör verimliliği endeksi iki gözlemin toplam 
faktör verimliliğindeki değişmeyi ortak bir teknolojiye olan uzaklıkların oranı olarak 
ölçer. Bu ölçüm için uzaklık fonksiyonu kullanılmaktadır. Caves, Christensen ve 
Diewert (1982) tarafından geliştirilen bu endekse, uzaklık fonksiyonları yardımıyla 
endeks kurma fikrini ilk ortaya atan Sten Malmquist'in ardından, Malmquist ismi 
verilmiştir (Tarım, 2001: 152). 

Uzaklık fonksiyonları girdi veya çıktı tabanlı olarak incelenebilir. Girdi tabanlı 
uzaklık fonksiyonu, çıktı vektörü veriyken girdi vektörünün minimum oransal 
daralmasını kullanan üretim teknolojisini seçerken, çıktı tabanlı uzaklık fonksiyonu ise 
girdi vektörü veriyken çıktı vektörünün maksimum oranda artışını dikkate almaktadır. 
Çıktı tabanlı uzaklık fonksiyonunda üretim teknolojisi çıktı kümesi Rt kullanılarak 

tanımlanmaktadır. Üretim teknolojisi Rt  her dönem için (t=1,2,…,T) girdilerin M
t Rx +∈

çıktılara M
t Ry +∈ dönüşümü gerektirmektedir. Bir başka ifadeyle, xt=( x1,…,xk) girdi 

vektörü kullanılarak üretilebilecek çıktı vektörü yt=(y1,…,yM ) olacaktır. Malmquist 
verimlilik indeksi, şu şekilde ifade edilmektedir (Candemir ve Deliktaş, 2006:4). 
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4 numarada belirtilen denklem aşağıdaki gibi de gösterilebilir.  
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Denklem (5)’de köşeli parantezin dışında yer alan oran, (t) ve (t+1) yılları 
arasındaki çıktı-eksenli teknik etkinlikteki değişmeyi ölçer. Etkinlikteki değişim; (t+1) 
dönemindeki teknik etkinliğin, (t) dönemindeki teknik etkinliğe olan oranıdır. Köşeli 
parantez içinde yer alan iki oranın geometrik ortalaması, iki dönem arasındaki 
teknolojide (xt+1 ve xt ) meydana gelen değişmeyi açıklar (Candemir ve Deliktaş, 
2006:4). 
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Teknolojik Değişme (TD)= 
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Toplam faktör verimliliğindeki değişme, teknik etkinlikteki değişme ile teknolojik 
değişmenin çarpımına eşittir. Çarpım değerinin birden büyük olması TFP’nin (t) 
döneminden (t+1) dönemine arttığı, birden küçük olması ise azaldığı anlamına gelir.  

5. TÜRK ŞEKER SANAYİNE YÖNELİK BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ  

Türk Şeker fabrikalarına ait 25 şeker fabrikasının 2003-2016 yılları arasındaki 
etkinliklerini ölçmeyi amaçladığımız bu çalışmamızda girdiye yönelik etkinlik ölçümü 
ile ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında Veri Zarflama Analizi (DEA) ve Malmquist 
endeksi kullanılmıştır. Teorik kısımdan da hatırlanacağı üzere, sabit getiri altında 
girdiye ve çıktıya yönelik ölçümler aynı sonuçları vermektedir. Etkinlik skorları elde 
edildikten sonra tam etkinliğe ulaşmış fabrikaların kendi içinde karşılaştırılabilmesi için 
“süper etkinlik” işlemi yapılmıştır. DEA ve Malmquist endeksine yönelik ölçümler 
DEAP V2.1 ile yapılırken, süper etkinlik ölçümü, EMS (Efficiency Measurement 
System) yardımıyla bulunmuştur. Etkinlik ölçümü için kullanılan girdiler; ekilebilir 
şeker pancarı alanı, işlenen pancar miktarı, birikmiş amortisman, yakıt tüketimi, ekim 
yapan çiftçi sayısı ve fabrikada çalışan işçi sayısıdır.  Çıktılar ise; şeker miktarı ve yan 
ürünü olan melastır. Gerek girdiler gerekse de çıktılar ekilebilir şeker pancarı alanına 
bölünerek hektar başına dönüştürülmüş ve bu şekilde normalize edilmiştir. Bu sebeple 
model sonuçlarında girdi sayısı 5 olarak görülmektedir.  

Tablo 3. Etkinlik Ölçümünde Kullanılan Girdi ve Çıktılar 

GİRDİLER (2003-2016) ÇIKTILAR (2003-2016) 
Pancar Ekim Alanı (Hektar) Şeker Pancarı Miktarı (Ton) 
Ekim Yapan Çiftçi Sayısı (Adet) Melas( Ton) 
Fabrikada Çalışan İşçi Sayısı (Adet)  
İşlenen Pancar Miktarı (Ton)  
Birikmiş Amortisman (TL)  
Yakıt Tüketimi (Ton)  

Gerek etkinlik skorları, gerekse de Malmquist indeks değerleri için hazırlanan 
tablolar iki kısımdan oluşmaktadır. Birincisi 2003-2011 yılları arasındaki değerler iken, 
diğeri 2012-2016 yılları arasındaki skorları kapsamaktadır. Bunun temel nedeni 2012 
yılından itibaren Ağrı, Alpullu, Çarşamba ve Susurluk şeker fabrikalarının üretimlerini 
durdurmaları sebebiyle veri setinden çıkarılmalarıdır. Bu anlamda 2012 itibariyle 
toplam fabrika sayısı 21’e düşmüş ve bu fabrikalar için etkinlik skorları hesaplanmıştır.   

Tablo 4’te her bir yıl ve fabrika için teknik etkinlik değerleri verilmiştir. 
Hesaplanan teknik etkinlik skorlarının bire eşit olması, tam teknik etkinliği, birden 
küçük olması ise etkinsizliği ifade etmektedir. Buna göre incelenen dönem içerisinde 
tam etkin olarak referans alınabilecek fabrikalar; Çorum, Ereğli, Erzurum ve Kars iken 
Afyon ve Ankara şeker fabrikaları etkinlik sınırına en yakın fabrikalar olarak göze 
çarpmaktadır. En düşük etkinliğe sahip fabrikalar ise Ağrı, Alpullu, Elbistan ve Malatya 
şeker fabrikaları olarak görülmektedir.  
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Tablo 4. Türk Şeker Fabrikaları A.Ş. Fabrikalarına İçin Etkinlik Skorları (2003-2011) 

Fabrikalar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ORT 
Afyon 1,000 1,000 1,000 0,970 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,997 
Ağrı 0,891 0,942 0,981 0,860 0,800 0,927 0,913 0,881 0,989 0,909 
Alpullu 0,894 0,962 0,897 0,981 0,761 1,000 0,910 1,000 0,924 0,925 
Ankara 1,000 1,000 0,951 1,000 0,999 0,994 1,000 1,000 0,963 0,990 
Bor 0,981 1,000 0,941 0,906 1,000 0,938 0,930 0,934 0,965 0,955 
Burdur 0,981 1,000 1,000 0,959 1,000 0,992 1,000 0,955 0,995 0,987 
Çarşamba 0,978 1,000 0,930 0,927 0,855 0,982 1,000 0,900 1,000 0,952 
Çorum 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Elazığ 0,914 1,000 0,940 1,000 0,820 0,957 1,000 0,938 0,949 0,946 
Elbistan 0,914 1,000 1,000 0,886 0,854 0,862 0,904 0,916 0,929 0,918 
Erciş 0,961 0,993 0,997 0,970 1,000 1,000 0,944 0,964 1,000 0,981 
Ereğli 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Erzincan 0,943 0,951 1,000 0,994 1,000 0,965 0,935 0,979 0,922 0,965 
Erzurum 1,000 0,997 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Eskişehir 0,943 1,000 1,000 1,000 0,989 1,000 1,000 1,000 0,942 0,986 
Ilgın 0,987 1,000 0,975 0,975 1,000 0,989 1,000 1,000 1,000 0,992 
Kars 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Kastamonu 0,943 0,892 0,954 1,000 0,954 0,966 0,945 0,958 0,941 0,950 
Kırşehir 0,985 1,000 0,937 0,962 0,937 0,956 1,000 0,999 1,000 0,975 
Malatya 0,840 0,919 0,927 0,934 1,000 0,971 0,908 0,903 0,930 0,926 
Muş 0,980 1,000 1,000 0,963 0,940 0,981 0,969 1,000 0,998 0,981 
Susurluk 1,000 1,000 1,000 1,000 0,700 1,000 1,000 1,000 1,000 0,967 
Turhal 0,925 0,971 0,991 1,000 1,000 1,000 0,922 0,953 0,947 0,968 
Uşak 0,952 1,000 1,000 1,000 0,994 0,964 1,000 0,926 0,986 0,980 
Yozgat 1,000 0,971 1,000 1,000 1,000 0,943 1,000 0,991 0,972 0,986 
ORT. 0,961 0,984 0,977 0,972 0,944 0,975 0,971 0,968 0,974  

Tablo 5’de ise Malmquist endeksinden elde edilen bulgular çerçevesinde her bir 
fabrika için teknik etkinlik değişimi (TED), teknolojik değişim (TD), saf etkinlik 
değişimi (SED), ölçek etkinliğindeki değişim (ÖED) ve toplam faktör verimliliğindeki 
değişim (TFVD) görülmektedir. 

Toplam faktör verimliliğindeki değişim değerinin birden büyük olması TFV’deki 
artışı gösterirken birden küçük olması TFV’deki azalmayı ifade etmektedir. TFVD, 
TED ve TD’in çarpım değerlerine eşittir ve çıkan sonuçların yorumları paraleldir. Yani 
TED ve TD’deki değişim birden büyükse hem teknik etkinlikte hem de teknolojik 
değişimde artış anlamına gelirken birden küçük olması azalış olarak yorumlanabilir. 
TED değerinin birden büyük olması söz konusu fabrikaların, referans fabrikalar 
tarafından belirlenen en iyi üretim sınırını yakalamada (catch up effect) başarılı 
oldukları anlamına gelir. TD endeksinin birden büyük olması ise incelenen dönemde 
optimum üretim sınırının yıllık ortalama yukarı kaydığını ve üretim teknolojisinin 
geliştiğini ifade eder. Teknik etkinlikteki değişim de SED ve ÖED olmak üzere ikiye 
ayrılır (Avcı, Kaya, 2008:854). Ölçek etkinliği işletmenin maliyet minimizasyonunu 
sağlayacak şekilde optimum ölçekte üretim yapabilme kabiliyetini ifade eder.    
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Tablo 5. Malmquist Endeks Değerleri: 2003-2011 
    Fabrikalar TED TD SED ÖED TFVD 
Afyon 1.000 1.007 1.000 1.000 1.007 
Ağrı 1.013 0.991 1.013 1.001 1.004 
Alpullu 1.004 0.988 1.002 1.002 0.992 
Ankara 0.995 0.972 0.996 1.000 0.968 
Bor 0.998 0.993 0.996 1.002 0.991 
Burdur 1.002 0.970 1.001 1.000 0.972 
Çarşamba 1.003 0.968 1.001 1.002 0.970 
Çorum 1.000 0.963 1.000 1.000 0.963 
Elazığ 1.005 0.992 0.998 1.007 0.997 
Elbistan 1.002 0.973 1.001 1.001 0.975 
Erciş 1.005 1.016 1.000 1.004 1.021 
Ereğli 1.000 1.006 1.000 1.000 1.006 
Erzincan 0.997 1.005 0.996 1.001 1.002 
Erzurum 1.000 0.993 1.000 1.000 0.993 
Eskişehir 1.000 0.992 0.998 1.002 0.992 
Ilgın 1.002 1.008 1.001 1.000 1.010 
Kars 1.000 1.004 1.000 1.000 1.004 
Kastamonu 1.000 0.980 1.004 0.996 0.979 
Kırşehir 1.002 1.029 1.000 1.002 1.031 
Malatya 1.013 0.993 1.019 0.993 1.006 
Muş 1.002 0.999 1.000 1.002 1.002 
Susurluk 1.000 1.003 1.000 1.000 1.003 
Turhal 1.003 0.966 1.000 1.003 0.968 
Uşak 1.004 0.974 1.004 1.000 0.978 
Yozgat 0.996 0.988 0.997 1.000 0.985 
ORT. 1.002 0.991 1.001 1.001 0.993 

TED: Teknik Etkinlik Değişimi 

TD: Teknolojik Değişim 
SED: Saf Etkinlikteki Değişim 

ÖED: Ölçek Etkinliğindeki Değişme 
TFVD: Toplam Faktör Verimliliğindeki Değişim 

Tabloya göre TFVD’in en yüksek olduğu birim Kırşehir Şeker fabrikasıdır. 1,031 
değeri ile TFV’de %3,1 gibi bir artış görülmektedir. %3,1’lik artışın en önemli sebebi 
teknolojik değişimdir. Tablodan da görüleceği üzere ele alınan dönem içerisinde 
Kırşehir şeker fabrikasının teknolojisindeki değişim ortalama %2,9’dur.  TFVD’in en 
düşük olduğu birim ise 0,963 ile Çorum şeker fabrikasında görülmektedir. İlgili yıllarda 
ortalama olarak TFV’de %3,7’lik bir azalma söz konusudur. TFV’deki azalmanın 
sebebi teknolojik etkinlikteki azalmadır. Teknik etkinlik değişim endeksinin bir olması, 
incelenen dönem içerisinde Çorum’da teknik etkinlik açısından bir ilerleme veya 
gerilemenin olmaması anlamına gelmektedir. Bir bütün olarak 25 fabrikanın 9 yıllık 
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verileri dikkate alındığında TD endeks değeri ortalama 0,991’dir. Bu değer bütün 
fabrikalar için ortalama teknolojik etkinlikte %0,9’luk bir azalma anlamına gelmektedir. 
Özellikle 2002 yılından itibaren özelleştirme çabalarının hız kazanması sonucu söz 
konusu fabrikalara yeni teknoloji ve sabit sermaye yatırımlarının yapılmaması sonucu 
etkinlikte azalma kaçınılmazdır. Bazı fabrikaların halen kurulduğu gündeki makinalarla 
çalıştığı gerçeği de bu rakamın yorumunu kuvvetlendirmektedir.  

Tablo 6 yine Türk Şeker Fabrikaları A.Ş. fabrikalarına için etkinlik skorlarını 
göstermektedir. Ancak 2012 yılından itibaren Ağrı, Alpullu, Çarşamba ve Susurluk 
fabrikalarının üretimi durdurması sebebiyle 2012-2016 yılları arasındaki fabrika sayısı 
21’e düşmüştür. 

Tablo 6. Türk Şeker Fabrikaları A.Ş. Fabrikalarına İçin Etkinlik Skorları (2012-2016) 

    Fabrikalar 2012 2013 2014 2015 2016 ORT. 
Afyon 1,000 1,000 1,000 1,000 0,982 0,996 
Ankara 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Bor 0,982 0,953 0,959 1,000 1,000 0,979 
Burdur 1,000 0,970 1,000 0,947 0,960 0,975 
Corum 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Elazıg 1,000 1,000 0,924 0,967 0,887 0,956 
Elbistan 0,936 0,910 0,964 0,893 0,922 0,925 
Ercis 0,883 0,967 1,000 1,000 1,000 0,970 
Eregli 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Erzincan 0,982 0,931 0,958 0,991 0,923 0,957 
Erzurum 1,000 1,000 1,000 0,987 1,000 0,997 
Eskisehir 1,000 1,000 1,000 0,952 0,922 0,975 
Ilgın 1,000 1,000 1,000 0,942 0,952 0,979 
Kars 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Kastamonu 0,967 0,938 0,992 0,926 0,900 0,945 
Kırsehir 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Malatya 0,955 1,000 0,917 1,000 1,000 0,974 
Mus 1,000 0,977 0,942 0,983 0,982 0,977 
Turhal 0,985 0,944 1,000 0,970 0,931 0,966 
Usak 1,000 1,000 0,995 0,931 0,963 0,978 
Yozgat 1,000 0,985 0,980 1,000 1,000 0,993 
ORT. 0,985 0,980 0,982 0,976 0,968  

Tablodan da görüleceği üzere 2012-2016 yılları arasında etkinlik sınırının 
üzerindeki fabrikalar, Ankara, Çorum, Ereğli, Kars ve Kırşehir şeker fabrikalarıdır. 
Afyon ve Erzurum ise etkinlik sınırına en yakın fabrikalar olarak dikkat çekmektedir. 
En düşük etkinliğe sahip birim ise bir önceki dönemde olduğu gibi yine Elbistan şeker 
fabrikasıdır. Bununla birlikte bütün fabrikalar dikkate alındığında, ortalama olarak 
etkinlik düzeyinin, beş yıl içerisinde sürekli düşüş gösterdiği dikkat çekmektedir.  
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Tablo 7. Malmquist Endeks Değerleri: 2012-2016 

 TED TD SED ÖED TFVD 
Afyon 0.995 1.014 0.997 0.999 1.010 
Ankara 1.000 1.023 1.000 1.000 1.023 
Bor 1.005 1.000 1.004 1.001 1.004 
Burdur 0.990 0.970 0.990 1.000 0.960 
Corum 1.000 1.005 1.000 1.000 1.005 
Elazığ 0.971 0.949 0.973 0.998 0.921 
Elbistan 0.996 0.997 0.997 1.000 0.994 
Erciş 1.031 0.948 1.000 1.031 0.978 
Ereğli 1.000 0.978 1.000 1.000 0.978 
Erzincan 0.985 0.976 0.984 1.001 0.961 
Erzurum 1.000 0.943 1.000 1.000 0.943 
Eskişehir 0.980 0.986 1.000 0.980 0.966 
Ilgın 0.988 0.991 1.000 0.988 0.979 
Kars 1.000 0.948 1.000 1.000 0.948 
Kastamonu 0.982 0.966 0.980 1.002 0.949 
Kırşehir 1.000 1.015 1.000 1.000 1.015 
Malatya 1.012 1.073 1.000 1.012 1.085 
Muş 0.995 0.940 1.000 0.995 0.935 
Turhal 0.986 0.984 0.986 1.000 0.970 
Uşak 0.991 0.976 0.992 0.998 0.966 
Yozgat 1.000 0.976 1.000 1.000 0.976 
Ort. 0.995 0.983 0.995 1.000 0.979 

Tablo 7’de 2012-2016 yılları arasında Malmquist Endeks değerleri verilmiştir. 
Buna göre TFVD’nin en yüksek olduğu birim 1,085 ile Malatya şeker fabrikasıdır. Ele 
alınan dönemde %8,5’lik TFV’de artış görülürken bu artışın en önemli sebebi %7,3 ile 
teknolojideki değişimdir. TFVD’nin en düşük olduğu birim ise 0,921 ile Elazığ şeker 
fabrikasıdır. 5 yıllık süre içerisinde ortalama olarak %7,9 oranında verimlikte azalma 
görülmektedir. Bu azalmanın yaklaşık %5’lik kısmı yine teknolojik gerilemeden 
kaynaklanmaktadır. Bütün fabrikalar için 5 yıllık süre bir bütün olarak 
değerlendirildiğinde, TFV’de %2,1’lik bir azalma görülürken bunun %1,7’si teknolojik 
gerilemeden kaynaklanmaktadır. ÖED değerinin bütün dönem ortalamasında 1 olması, 
ölçek etkinliğinde bir artış veya azalmanın olmaması anlamına gelmektedir.      

Son olarak aşağıdaki tablolarda iki ayrı dönem için süper etkinlik (süper 
efficiency) skorları verilmiştir. Burada yapılmak istenen, etkinlik için referans kümesini 
temsil eden firmaları, kendi içlerinde etkinlik açısından karşılaştırmaktır.  
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Tablo 8. Süper Etkinlik Skorları (2003-2011) 

  

Tablo 8’den de görüleceği üzere 2003-2011 yılları arasında etkinlik skorunun en 
yüksek olduğu birim, ortalama olarak %167,21 ile Ereğli Şeker Fabrikası’dır. İkinci 
sırada ise %153,30 ile Kars şeker fabrikası gelmektedir. Tabloda koyu renkle 
vurgulanan dört fabrika bütün yıllar için etkinlik sınırının üzerindeki fabrikaları temsil 
etmektedir. Ortalama sütununda yüzde yüzün üzerinde olup da koyu renkle 
vurgulanmayan fabrikalar, ele alınan dönemin tümünde etkinlik sınırında olmayan karar 
birimleridir.  

Tablo 9’da ise 21 fabrikanın 2012-2016 yılları arasındaki süper etkinlik skorları 
verilmiştir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrikalar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ORT.
	  	  	  	  Afyon 101,18% 105,41% 106,08% 96,96% 106,95% 107,02% 103,48% 103,81% 104,91% 103,98%
	  	  	  	  Ağrı 89,16% 94,14% 98,08% 86,01% 79,98% 92,66% 91,32% 88,12% 98,94% 90,93%
	  	  	  	  Alpullu 89,41% 96,25% 89,71% 98,05% 76,07% 103,33% 91,02% 114,89% 92,42% 94,57%
	  	  	  	  Ankara 109,95% 104,02% 95,09% 102,13% 99,86% 99,36% 105,21% 103,23% 96,29% 101,68%
	  	  	  	  Bor 98,13% 100,50% 94,07% 90,64% 100,59% 93,76% 92,98% 93,41% 96,56% 95,63%
	  	  	  	  Burdur 98,11% 100,22% 100,17% 95,96% 99,87% 99,15% 105,87% 95,51% 99,45% 99,37%
	  	  	  	  Çarşamba 97,91% 104,58% 93,01% 92,69% 85,63% 98,20% 101,31% 90,01% 102,15% 96,17%
	  	  	  	  Çorum 130,27% 103,19% 110,11% 114,96% 127,66% 113,20% 114,88% 100,07% 105,38% 113,30%
	  	  	  	  Elazığ 91,49% 100,49% 93,95% 101,69% 82,03% 95,71% 106,33% 93,84% 94,95% 95,61%
	  	  	  	  Elbistan 91,41% 117,57% 106,70% 88,59% 85,35% 86,17% 90,36% 91,63% 92,86% 94,52%
	  	  	  	  Erciş 96,11% 99,27% 99,76% 97,03% 105,02% 122,30% 94,44% 96,46% 151,56% 106,88%
	  	  	  	  Ereğli 175,59% 168,45% 164,86% 129,94% 147,12% 155,41% 186,29% 179,71% 197,49% 167,21%
	  	  	  	  Erzincan 94,34% 95,11% 104,85% 99,41% 139,99% 96,50% 93,49% 97,89% 92,22% 101,53%
	  	  	  	  Erzurum 103,14% 99,66% 103,05% 105,70% 99,99% 107,19% 105,39% 104,57% 104,93% 103,74%
	  	  	  	  Eskişehir 94,37% 100,61% 112,29% 112,02% 98,91% 121,89% 99,99% 141,42% 94,23% 108,41%
	  	  	  	  Ilgın 98,71% 101,11% 97,49% 97,48% 106,21% 98,90% 100,56% 100,25% 101,90% 100,29%
	  	  	  	  Kars 135,87% 139,92% 109,75% 184,24% 220,30% 168,82% 213,35% 101,58% 105,88% 153,30%
	  	  	  	  Kastamonu 94,32% 89,14% 95,40% 101,22% 95,41% 96,62% 94,52% 95,82% 94,10% 95,17%
	  	  	  	  Kırşehir 98,52% 102,83% 93,68% 96,24% 93,75% 95,64% 101,74% 99,87% 100,51% 98,09%
	  	  	  	  Malatya 84,00% 91,94% 92,68% 93,38% 135,02% 97,06% 90,75% 90,28% 92,97% 96,45%
	  	  	  	  Muş 98,02% 101,50% 108,66% 96,34% 93,96% 98,09% 96,90% 104,32% 99,76% 99,73%
	  	  	  	  Susurluk 103,57% 106,29% 140,83% 134,53% 70,00% 120,27% 115,97% 112,69% 106,75% 112,32%
	  	  	  	  Turhal 92,47% 97,21% 99,36% 100,20% 109,53% 110,48% 92,15% 95,34% 94,72% 99,05%
	  	  	  	  Uşak 95,21% 108,11% 104,03% 102,09% 99,39% 96,37% 117,58% 92,64% 98,59% 101,56%
	  	  	  	  Yozgat 101,75% 97,10% 101,43% 103,06% 101,13% 94,34% 101,22% 99,07% 97,17% 99,59%
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Tablo 9. Süper Etkinlik Skorları (2012-2016) 

 
Tabloda koyu renkle vurgulanan birimler yine tüm dönemler itibariyle etkin 

referans kümesini temsil eden fabrikalardır. Tablodan da izlenebileceği gibi ilgili 
yıllarda etkinlik sınırı üzerinde olup da skoru en yüksek olan birim, %162,59 ile yine 
Ereğli Şeker fabrikasıdır. İkinci sırada ise %112,32 ile Kars gelmektedir ancak önceki 
dönemle kıyaslandığında Kars’ın etkinliğinde önemli bir düşüş dikkat çekmektedir.   

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Bu çalışmanın amacı, özellikle son dönemde, özelleştirmeyle tekrar gündeme 

gelen şeker fabrikalarının etkinliğini ölçmek ve etkinlikteki değişimlerin kaynaklarını 
tespit etmektir. Çalışmada, 2003-2016 yılları arasında faaliyet gösteren Türk Şeker 
A.Ş.’ye ait 25 şeker fabrikasının verileri kullanılmıştır. Bu fabrikalarla birlikte, 
Pankobirlik’e ait 5 şeker fabrikası daha kooperatif bünyesinde faaliyet göstermektedir. 
Etkinlik ölçümünde bu fabrikalara yer verilmemesinin sebebi, bu fabrikalarla Türk 
Şeker A.Ş.’ye ait fabrikalar arasında çok ciddi boyutta yatırım ve teknolojik donanım 
farkının bulunmasıdır. Özellikle, 2003 yılı sonrasında, Türk Şeker’e ait fabrikalara 
herhangi bir sermaye yatırımı yapılmamış, dolayısıyla, gerek istihdam, gerekse de 
üretim anlamında, büyük düşüşler ortaya çıkmıştır. Bazı şeker fabrikalarının halen 
kurulduğu günkü sermaye donanımlarıyla üretime devam etmeleri, bu fabrikaların 
içinde bulunduğu durumu özetlemek için yeterli olacaktır. Dolayısıyla kamuya ait şeker 
fabrikalarının kendi içerisinde değerlendirilmesi, verilerin ve analizin homojenliği 
açısından önem taşımıştır. 

Fabrikalar 2012 2013 2014 2015 2016 ORT.	  
Afyon 103,51% 119,84% 106,18% 102,60% 98,04% 106,03%
Ankara 105,10% 109,96% 106,32% 111,54% 101,18% 106,82%
Bor 98,18% 95,32% 95,92% 100,40% 105,46% 99,06%
Burdur 100,18% 97,04% 100,36% 94,74% 96,04% 97,67%
Çorum 100,74% 104,87% 110,36% 117,03% 117,26% 110,05%
Elazığ 104,28% 111,58% 92,39% 96,63% 88,71% 98,72%
Elbistan 93,56% 91,00% 96,44% 89,30% 92,23% 92,51%
Erciş 88,35% 96,74% 100,67% 134,18% 104,51% 104,89%
Ereğli 150,44% 125,42% 184,10% 180,91% 172,06% 162,59%
Erzincan 98,15% 93,06% 95,82% 99,11% 92,29% 95,69%
Erzurum 105,61% 103,07% 100,61% 98,73% 100,69% 101,74%
Eskişehir 100,87% 114,11% 101,10% 95,22% 92,21% 100,70%
Ilgın 101,26% 107,43% 101,00% 94,13% 95,19% 99,80%
Kars 125,14% 109,47% 101,42% 119,41% 105,55% 112,20%
Kastamonu 96,71% 93,78% 99,19% 92,56% 89,99% 94,45%
Kırşehir 100,15% 114,51% 104,61% 106,33% 116,49% 108,42%
Malatya 95,54% 100,65% 91,65% 124,94% 125,58% 107,67%
Muş 103,42% 97,71% 94,16% 98,31% 98,21% 98,36%
Turhal 98,51% 94,41% 101,52% 96,98% 93,08% 96,90%
Uşak 100,93% 101,05% 99,48% 93,05% 96,28% 98,16%
Yozgat 100,76% 98,47% 97,97% 102,85% 102,17% 100,44%
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Çalışmamızda, temel olarak, parametrik olmayan yöntemler kullanılmıştır. 
Etkinlik ölçümü için veri zarflama analizi kullanılmış ve etkinlik skorları tespit edilmiş 
ardından Malmquist endeksi yardımıyla teknik etkinlik değişimi, teknolojik değişim, 
ölçek etkinliği değişimi ve toplam faktör verimliliği değişimi hesaplanmış ve 
yorumlanmıştır. Son olarak etkinlik sınırındaki fabrikaları kendi içerisinde 
karşılaştırabilmek için süper etkinlik ölçümü yapılmıştır. 

Çalışmada ele alınan dönem, 2003-2011 ve 2012-2016 olmak üzere iki kısımda 
incelenmiştir. Bunun sebebi 2012 yılından itibaren 4 şeker fabrikasının üretimlerini 
durdurmasıdır. Sonuçlara bakıldığında, ele alınan dönemler içerisinde tam etkin olarak 
referans alınabilecek fabrikalar; Çorum, Ereğli, Erzurum ve Kars iken Afyon ve Ankara 
şeker fabrikaları etkinlik sınırına en yakın fabrikalar olarak göze çarpmaktadır. En 
düşük etkinliğe sahip fabrikalar ise Ağrı, Alpullu, Elbistan ve Malatya şeker fabrikaları 
olarak görülmektedir. Genel anlamda değerlendirildiğinde, özellikle 2012 yılı 
sonrasında bir bütün olarak, fabrikaların etkinliğinde düşüş göze çarpmaktadır.  

2012 sonrası faktör verimliliğindeki değişmeleri görmek amacıyla Malmquist 
endeks değerlerine bakıldığında, TFVD’nin en yüksek olduğu birim, 1,085 ile Malatya 
şeker fabrikasıdır. Ele alınan dönemde %8,5’lik TFV’de artış görülürken bu artışın en 
önemli sebebi %7,3 ile teknolojideki değişimdir. TFVD’nin en düşük olduğu birim ise 
0,921 ile Elazığ şeker fabrikasıdır. 5 yıllık süre içerisinde ortalama olarak %7,9 
oranında verimlikte azalma görülmektedir. Bu azalmanın yaklaşık %5’lik kısmı yine 
teknolojik gerilemeden kaynaklanmaktadır. Bütün fabrikalar için 5 yıllık süre, bir bütün 
olarak değerlendirildiğinde, TFV’de %2,1’lik bir azalma görülürken bunun %1,7’si 
teknolojik gerilemeden kaynaklanmaktadır. Son olarak etkinlikte referans kümesini 
temsil eden fabrikaları kendi içerlerinde karşılaştırmak için süper etkinlik skorları 
hesaplanmıştır. Buna göre en yüksek etkinliğe sahip birim, %162,59 ile yine Ereğli 
Şeker fabrikasıdır. İkinci sırada ise %112,32 ile Kars gelmektedir.  

Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak ortaya çıkarılabilecek politika önermesini şu 
şekilde özetlemek mümkündür. İncelen fabrikaların Cumhuriyet döneminden bugüne 
kadar elde ettikleri tecrübeleri ve birikimleri, ülke ekonomisi açısından son derece 
önemlidir. Özellikle istihdama ve üretime katkıları göz ardı edilemez. Şeker endüstriyel 
bir ürün olarak sadece nihai tüketim malı değil, aynı zamanda birçok endüstri için 
önemli bir ara girdidir. Çalışmamızın önemli sonuçlarından biri, özellikle son beş yılda, 
genel ortalamada üretim teknolojisindeki gerilemedir. Bu sebeple söz konusu üretim 
birimlerinin teknolojik alt yapılarının modernize edilmesi, hem bölge hem de ülke 
ekonomisi için oldukça önemlidir. Bu şekilde sağlanacak etkinlik artışı ile ülkenin bu 
kadar stratejik bir alanda dışa bağımlılığının da önüne geçilmiş olacaktır.  
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Extensive Summary 

The agricultural sector, as a whole, is among the strategic sectors, especially for 
developing countries. In addition to this, for long term development plans, agricultural 
sector has an importance in terms of providing inputs to the other sectors. In the last 15 
years, the share of agricultural sector has sharply declined in Turkish economy and this 
cause to several economic and social problems. The decrease in the share of agriculture 
in the national income is one of the most important causes of migration from rural to 
urban.  

Sugar production and the sub-products also provide very important contribution to 
the economy. Both in Turkey and in the World, sugar production has a strategic 
importance. This is not only in the view of staple foods, but also, contribution to the 
other service sectors is very crucial such as employment and transportation.  

Since sugar beet is an industrial plant, it is a one of the primary products in both 
our country and  in many countries in terms of agricultural policies.  Bagasse, molasses 
and ethanol are the by-products which the result of processing sugar beet. While 
bagasse and molasses are used as animal feed (fodder), sugar is raw material of many 
important products such as ferment, antibiotic and bioethanol.  

Sugar cane and sugar beet, basically, are raw material of the sugar production. 
There is no a significant difference between two productions in terms of quality. Sugar 
cane can be grown only in tropical area and its cost relatively lower than sugar beet. 
Therefore, sugar produced from sugar cane costs lower than sugar produced from sugar 
beet. Sugar produced in Turkey is entirely produced from sugar beet and therefore, 
production cost in Turkey much more above the world average cost.  

Compare with the global sugar production, Turkey has an important share. Turkey 
produce 2250 thousand tons crystal sugar, on average, annually and take in fifth place 
after Russia, France, USA and Germany. In adition to this, Turkey is in fourth place 
beetween European Union countries. Sugar production is not only important in view of 
economy, but it’s also crucial as socially for Turkey. Sugar beet production is directly 
and indirectly influencing about 10 million people when it comes to feedback effects 
and contributions to other sectors.      

There are a many studies related with efficiency of sugar production in the 
literature. Some of them used parametric methods, others used non-parametric methods. 
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Parametric methods are divided in to 3 in itself namely stochastic frontier approach 
(SFA), thick frontier approach (TFA) and distribution free approach (DFA). The most 
used method in econometric studies is SFA which was simultaneously developed by 
Aigner, D., & Lowell, J.A.K., & Schmidt, P. (1977), Meesuen, W., & Van Den Broeck, 
J. (1977) ve Battese, G.E., & Corra, G.S. (1977). Non parametric method can also be 
divided into 2 categories namely Data Envelopment Analyses (DEA) and Malmquist 
index. DEA was developed by Charnes, A., & Cooper, W.W., & Rhodes, E. (1978) and 
this is also called CCR model. This method is based on linear programming. DEA 
shows the relative efficiency of decision making unit (DMU). In this method, the best 
observations among DMUs are considered as efficiency frontier and the other 
observations are compared with the most efficient units.  

In this study both DEA and Malmquist index were used to find the production 
efficiency scores and changes. Beside this, after determining the most efficient DMU’s, 
super efficiency analysis were made for comparing them with each other. These 
measurements of technical efficiency (DEA and Malmquist Index) were made by using 
DEAP V2.1 package software program which developed by Coelli. Super efficiency 
measurement was made by using EMS (Efficiency Measurement System).  

Our data set consists of 25 sugar factories belongs Turkish Sugar Industry 
between the years 2003-2016. Six inputs (arable beet area, farmers, factory workers, 
amount of processed beet, fuel consumption and accumulated depreciation) and two 
outputs (crystal sugar and molasses) were used for measurement of efficiency. Both 
inputs and outputs have been normalized by dividing into arable sugar beet land.   

Regarding to findings, Corum, Eregli, Erzurum and Kars are the most efficient 
factories during the related periods. According to Malmquist Index, the highest unit of 
changing in total factor productivity (CTFP) is Malatya sugar factory with 1,085 at last 
five years. It means that an increase in TFP is 8,5% and the most important reason of 
this increase is the change in technology with 7,3%. The lowest unit of changing in total 
factor productivity is Elazig sugar factory with 0,921. It means that decrease in TFP is 
7,9%. In addition to this, especially after 2012, as a whole, a decline in the efficiency of 
the factories is remarkable.  In this sense, the modernization of the technological sub-
structures of the factories handled in the study is very important for both the region and 
the country's economy. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı sosyal pazarlama uygulamaları ve marka iletişiminin marka 
güveni ve daha fazla ödeme isteği üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla 
Ankara’da şampuan sektörüne yönelik bir araştırma yapılmıştır. 10 akademisyenden 
oluşan bir odak grupla; kullanılan şampuan markaları, markaların üretici firmaları ve 
firmaların sosyal sorumluluk projelerine yönelik nitel bir araştırma yapılmıştır. 
Araştırma sonucunda; Dünya, Avrupa ve Türkiye Basketbol ligindeki sponsorluklarıyla 
bilinen Head & Shoulders markası ön plana çıkmıştır. Bu markayı kullanan 384 
tüketiciden, kolayda örnekleme tekniğiyle, 1 Haziran – 30 Temmuz 2017 tarihleri 
arasında toplanan veriler, analiz edilmiştir. Veri setinin, yapı geçerliliği doğrulayıcı 
faktör analiziyle, güvenilirliği cronbach alfa katsayıları ile test edilmiştir. Araştırma 
hipotezleri için yapısal eşitlik modellemesinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; 
sosyal pazarlama uygulamaları ve marka iletişiminin marka güvenini, marka güveninin 
de daha fazla ödeme isteğini direkt, sosyal pazarlama uygulamaları ve marka 
iletişiminin daha fazla ödeme isteğini marka güveni üzerinden dolaylı olarak etkilediği 
tespit edilmiştir. Marka güveninin açıklanma oranı %59, daha fazla ödeme isteğinin 
açıklanma oranı da %62 olarak gerçekleşmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal pazarlama uygulamaları, marka iletişimi, marka güveni, 
daha fazla ödeme isteği 

Abstract 
The purpose of this study is to investigate the effects of social marketing practices 

and brand communication on brand trust and the willingness to pay more. For this 
purpose, a study related to shampoo sector was carried out in Ankara. A qualitative 
research based on the shampoo brands the consumers use, the manufacturers of the 
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brands and the social responsibility projects of the companies has been carried out with 
a focus group consisting of 10 academicians. As a result of the research; Head & 
Shoulders known for its sponsorships in World, Europe and Turkey Basketball League 
has come to the fore. The data collected from 384 consumers using this brand between 
June 1st and July 30th, 2017 was analyzed with convenience sampling method.	   The 
construct validity of the data set was tested by confirmatory factor analysis, its 
reliability was tested by cronbach alpha coefficients. Structural equation modeling has 
been used for research hypotheses. As a result of the research; it has been determined 
that social marketing practices and brand communication affect brand trust directly 
and brand trust affects willingness to pay more directly while social marketing 
practices and brand communication affect willingness to pay more indirectly over 
brand trust. The rate of explanation of brand trust was 59% and the rate of explanation 
of willingness to pay more was 62%. 
Key Words: Social marketing practices, brand communication, brand trust, willingness 
to pay more, 

1. Giriş 
Günümüz tüketicisi satın alma noktasında sahip olduğu çok fazla seçenek 

sayesinde markalar arasında çok farklı kriterleri baz alarak karşılaştırmalar yapabilme 
yetisine sahiptir. Bu durumda markalar arasındaki rekabetin daha şiddetli yaşanmasına 
yol açmaktadır. Özellikle ürün özellikleri ve fiyat aralıklarının birbirine çok yakın 
olduğu sektörlerde rekabetin çok daha yoğun hissedildiği ifade edilebilir. Bu noktada 
markaların, tüketicileri satın almaya ikna etme konusunda farklı pazarlama stratejileri 
uygulamalarının gerekli olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, tüketicilerin nezdinde 
özellikle son yıllarda çok daha fazla anlam ifade eden toplumsal fayda yaratan sosyal 
projelere destek vererek ve bu yolla tüketicilerle iletişim kurmanın doğru bir strateji 
olabileceği yönünde bir öngörüde bulunulabilir.  

Bu çalışmada şampuan sektörüne yönelik yapılan bir alan araştırmasıyla, 
markaların sosyal pazarlama uygulamaları ve marka iletişim yeteneklerinin markaya 
duyulan güvene ve tüketicilerin daha fazla ödeme yapma isteklerine olan etkileri 
araştırılmıştır. 

2. Literatür Analizi  
Bu bölümde araştırmanın değişkenlerine yönelik olarak yapılan yazın taraması 

sonuçları ifade edilmiştir.  
2.1. Sosyal Pazarlama 
Wasan ve Trippathi’ye (2014) göre sosyal pazarlama; tüketicilerin hayatlarında 

olumlu davranış değişikliği yapacak pazarlama faaliyetleridir. Kotler ve Andreasen’a 
(1996) göre de sosyal pazarlama, pazarlama faaliyetlerinin topluma sunulan faydayı 
gözeterek yapılmasıdır. Weinreich’de (2007) sosyal pazarlamayı, klasik pazarlamadan 
farklı olarak maddi kazançlar yerine birey ve toplum çıkarının ön planda tutulması 
olarak betimlemiştir. 

Sosyal pazarlama kavramının doğuşu, işletmelerin en fazla etik dışı davranış 
yapabilecekleri pazarlama uygulamalarının daha ahlaki olması gerektiği yönündeki 
eleştirilere dayanmaktadır. Philip Kotler ve Gerald Zaltman’ın gelen eleştirilere 
dayanarak pazarlama faaliyetleri kapsamına toplumsal perspektifinde eklenmesi 
gerekliliği savlarıyla sosyal pazarlama bir kavram olarak ele alınmaya başlamıştır 
(Weinrech, 2007). Andreasen (1994) göre de sosyal pazarlama, fikirlerin yanında, tavır 
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ve davranışları da etkiler. Yazar ayrıca kişilerdeki tavır ve davranış değişikliklerinin 
gönüllülük esasına dayandığını da öne sürmüştür. 

Sosyal pazarlama faaliyetlerinin odak noktasını; eğitim, sağlık, çevreyi koruma, 
küresel ısınmayı önleme, hayvanları koruma gibi toplumsal yaşantı üzerinde çok büyük 
etkileri olan alanlar oluşturmaktadır. Bu alanların yanında diğer toplumsal meselelerde 
sosyal pazarlamanın ilgi alanına girmektedir (Erol, 2017; Uptown ve Thirlaway, 2014). 

Sosyal pazarlama, istenen davranış biçimi ve davranış değişikliklerini zorlamak 
için özellikle hedef kitlenin ilgisini çeken sosyal konularda oldukça etkilidir (Beerli-
Palacio ve Martin-Santana, 2015). Dolayısıyla sosyal pazarlamanın insanların 
tutumlarını anlama konusuna dayandığı ve toplumun değer yargılarını değiştirmeye 
ve/veya toplumu bilgilendirmeyi amaçladığı belirtilebilir (Aydın ve Koç, 2016).  

Hoek ve Jones ‘e (2011) göre, sosyal pazarlama uygulamaları alt akım ve üst akım 
yaklaşımlarıyla gerçekleştirilir. Alt akım, sigarayı bırakmak, obezite, cinsel yollardan 
bulaşan hastalıklardan korunma, doğum kontrolü gibi konularda insanları 
bilinçlendirmek amacına dayanmaktadır. Eğitim programları, kamu spotları, iletişim 
stratejileri ve medya kampanyaları gibi faaliyetlerle insanlar bilgilendirme ve 
cesaretlendirmeye çalışılır (Potente ve Diğ., 2011). Üst akım ise, toplumsal yaşamı 
düzenleyici konumunda bulunan; yasa yapıcılar, politikacılar, ticari kuruluşlar gibi 
çeşitli mekanizmaların sigara ve uyuşturucu kullanımını engelleme/yasaklama benzeri 
yöntemlerle insanları istenmeyen davranışlardan uzak tutmaya yönelik eylemlerdir 
(Jones ve Donovan, 2002). 

Sosyal pazarlama uygulamalarıyla işletmeler, toplum nezdinde sadece kâr eden 
birimler olmadıklarını; toplumun ilgi, destek ve beğenisini çeken ve toplumsal fayda 
yaratan sosyal sorumluluk bilincine sahip yapılar olduklarını da ortaya koyma şansını 
elde etmişlerdir (Mert, 2012). Aktan’da (2017) sosyal pazarlamayla işletmelerin, 
rekabetin az veya hiç olmadığı bir ortamda faaliyet gösterdikleri, tüketicilerin ürün ve 
hizmet satın alırken her zaman para ödemek zorunda olmadıklarına dikkat çekmiştir. 

2.2. Marka İletişimi 
Marka iletişimi, işletmeler tarafından pazarlanan ürünlere ilişkin tüketiciler 

nezdinde farklılığın tanınmasına katkı sağlayacak bir fikir veya imaj olarak ifade 
edilebilir (Chinomona, 2016). Şahin, Zehir ve Kitapçı (2011)’leri marka iletişimini, 
işletmeler tarafından marka farkındalığı yaratmanın yanında firmanın iyi bir üne sahip 
olması ve bunun devamı için harcanan çabalar olarak betimlemişlerdir.  

Marka iletişimi olumlu marka tutumu oluşturulmasında önemli bir role sahiptir 
(Keller ve Lehmann, 2006). Aynı zamanda tüketicilerle iletişimde ve marka yönetimi 
faaliyetlerinde marka güveni ve tatmini gibi markaya yönelik pozitif tutum yaratmada 
temel unsurlardan biridir (Şahin, Zehir ve Kitapçı, 2011). Zehir ve Diğ.’leri (2011) 
marka iletişimi amacının, yüksek hatırlanma ve farkındalıkla ürünlerin tüketiciler 
tarafından satın alınmalarının ve müşteri tatmininin optimum düzeyde sağlanması için 
gerekli olan faaliyetler dizisi olarak ifade etmişlerdir. 

Rodriguez, Camero ve Gutierrez (2002) araştırmalarında, marka iletişiminin, 
tüketicilerin markaların görünümüne ilişkin algıları ve değerlendirmeleri etkileyen 
bütün iletişim kanallarına başvurduklarını ifade etmişlerdir. Yazarlar, işletmelerin son 
yıllarda markalarıyla ilgili iletişim yaklaşımlarını değiştirdiklerini belirtmişlerdir. Yeni 
yaklaşım; işletmelerin tüketiciler için değer ifade edebilecek yaratıcı argümanları 
kullanmaları sonucunda tüketici sadakati oluşturma ve sonuçta kurumsal karları olumlu 
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etkileyebilme esasına dayanmaktadır. Böylece işletmeler, farklılaşmaların yanında birde 
sosyal bir kurum olarak kabul edilebilirliği görebileceklerdir. Ayrıca tüketicilerle 
belirtilen amaçlarla kurulan iletişimin, diğer tüketicilerin satın alma niyetlerine etki 
edebilecek tavsiyelere de dönüşebileceği söylenebilir (Villagra, Lopez ve Monfort, 
2015). 

Clemente Mediavilla ve Sebastian Morillas’e (2018) göre; yeni tüketicilere 
ulaşabilmek için farklı iletişim söylemleri kullanmak işletmelerin ana önceliği 
olmalıdır. Madhavaram, Badrinarayanan ve McDonald (2005)’de marka iletişiminin, 
markanın pazarlama stratejisinin ana ögesi olmasını gerektiğini belirtmişlerdir. 

Dwivedi ve McDonald (2018), marka iletişimiyle ilgili çalışmalarında geleneksel 
firma görüşleri yerine tüketici bakış açılarının benimsenmesi gerektiğini öne 
sürmüşlerdir. Araştırmalarında marka iletişiminin; reklam, sponsorluk, sosyal medya ve 
kurumsal sosyal sorumluluk boyutlarıyla incelenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 

2.3. Marka Güveni 
Marka güveni, tüketicilerin bir markanın bir işi yapabileceğine olan inançları 

(Aydın, 2017; Jin ve Lee, 2010) olarak ifade edilebilir. Nawaz ve Usman’a (2011) göre; 
güven bir işletmenin tüketicilere kaliteli ürünler sunmayı vaat ettiğinde ve sözünü 
başarıyla yerine getirdiğinde yaratılır. 

Yazında marka güveniyle ilgili yapılan çalışmalarda, tüketiciler ile marka 
arasındaki ilişkinin temelinin markaya olan güvene dayandığı ifade edilmiştir (Chiu, 
Huang ve Yen, 2010; Papatya, Papatya ve Hamşıoğlu, 2015, Yang ve Liu, 2018).  

Gefen, Karahanna ve Straub’a (2003) göre; marka güveni tüketicilerin 
algıladıkları belirsizliğin ve bilgi asimetrisinin azaltılmasını sağlar, bu sayede tüketiciler 
kendilerini daha rahat hisseder. Eğer tüketiciler markanın faydacı ve hedonik değerlerini 
fark ederse güven daha da artar (Carroll ve Ahuvia, 2006).  

Chinomona (2016) çalışmasında, marka yönetimi ve tüketicilerde markaya 
yönelik pozitif tutum oluşturulmasında marka güveninin birincil öncelikli bütüncül bir 
element olduğunu öne sürmüştür.  

Yazındaki çalışmalarda, marka güveninin sadakat yaratmadaki belirleyici rolü 
ifade edilmiştir (Menidjel, Benhabib ve Bilgihan, 2017). Bir markaya güvenen 
tüketiciler, markaya sadık kalmaya, marka adı altında tanıtılan yeni ürün gruplarını daha 
yüksek fiyatla satın almaya isteklidirler (Mabkhot, Shari ve Salleh, 2017). 

Şahin ve Gültekin’de (2017) çalışmalarında, güven duyulan markaya olan tercih 
eğilimimin işletmelerin pazar paylarının artmasına olanak sağladığını ifade etmişlerdir. 
Moon, Costello ve Koo da (2017), markanın güvenilirlik ve yetkinliğinin daha yüksek 
satın almaya yol açabileceği ancak markayla ilgili olumsuz duygular var olduğunda da 
en büyük zararın marka güveni üzerinde olacağını belirtmişlerdir. 

Yavuz ve Ünal’a (2018) göre; marka güveninin bilişsel ve duygusal olmak üzere 
iki boyutu vardır. Yazarlar bilişsel marka güvenini, tüketicinin markanın yeterliliğine 
olan inancı olarak ifade etmişlerdir. Tüketici marka hakkında ne kadar fazla bilgi sahibi 
olabilirse markaya olan güvenin güçleneceği ve bu durumun markanın tercih edilmesine 
olan katkısını belirtmişlerdir. Duygusal marka güvenini de, tüketicilerin markaya karşı 
olan ilgilenim düzeyleri olarak tanımlanmıştır. 

2.4. Daha Fazla Ödeme İsteği 
Daha fazla ödeme isteği, tüketiciler için bir ürün veya hizmet satın alımında, 

kabul edilebilir olan fiyata ödeme yapma eğilimi (Krishna, 1991); aynı kalite ve 
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Daha Fazla Ödeme 
İsteği (O_I) 

Sosyal Pazarlama 
Uygulamaları (S_P) 

Marka İletişimi (M_I) 

Marka Güveni (M_G) 

özellikteki diğer markalara oranla tercih ettikleri markalar için daha fazla ödeme yapma 
isteği (Li, Robson ve Coats, 2013) olarak ifade edilebilir. 

O’Cass ve Choy (2008) daha fazla ödeme isteğini, ürün durumunu değerlendirme 
ve tüketici tutumlarının bir sonucu olarak ifade etmişlerdir. Li, Li ve Kambele’de 
(2012), bu sonucun tüketici değerlerinin bir kombinasyonu olduğunu belirtmişlerdir. 
Aynı zamanda, daha fazla ödeme isteğinin satın alma davranışı için olan itici gücüne ve 
marka sadakatinin belirleyicisi olması konusundaki göreceli önemine işaret etmişlerdir. 

Shin ve Diğ.’ne (2017) göre; tüketicilerin daha fazla ödeme istekliliği, bir ürün 
veya hizmet için ödül fiyatı ödemeye isteğidir. Yazarlar, özellikle insan sağlığı ve çevre 
gibi hayati derecede önemli alanlarda, tüketicilerin ürünlere daha fazla ödeme yapma 
özverisini gösterdiklerini ifade etmişlerdir. 

Bayraktar (2015), çalışmasında daha fazla ödeme isteğini, tüketicilerin bir ürün 
alırken alternatifler arasından bir markaya gönüllü olarak gerekenden daha fazlasını 
ödemeleri olarak tanımlanmıştır. Örneğin, bir tüketicinin Toyota marka bir araba için 
benzer özelliklerdeki Honda’ya göre %10 daha fazla ödemesidir. Buna markayla ilişkili 
“fiyat primleri” denir. Fiyat primi, karşılaştırmaya dahil olan markalara bağlı olarak 
yüksek veya düşük, pozitif veya negatif olabilir. 

Siew, Minor ve Felix’e (2018) göre; tüketiciler sevdikleri markalara daha fazla 
ödeme yapmaya istek duyarlar. Onlara göre markaları benzersizdir, bu benzersizlik 
rakip markaların çekicilikleri olsa bile o markalara yönelik bir talepte bulunmalarına 
engel olmaktadır. 

3. Metodoloji 
Bu bölümde; araştırmanın modeli, hipotezleri, araştırmanın değişkenleri, 

örnekleme süreci, veri toplama yöntemi ile geçerlilik ve güvenilirlik analizlerine ilişkin 
sonuçlara yer verilmiştir. 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 
Yazın taraması sonucunda oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 1 Araştırma Modeli 

Araştırma hipotezleri aşağıda gösterilmiştir; 
H1: Sosyal pazarlama uygulamaları ile marka güveni arasında anlamlı ve aynı 

yönlü ilişki vardır. 
H2: Marka iletişimi ile marka güveni arasında anlamlı ve aynı yönlü ilişki vardır. 
H3: Marka güveni ile daha fazla ödeme isteği arasında anlamlı ve aynı yönlü ilişki 

vardır. 
H4: Sosyal pazarlama uygulamalarının daha fazla ödeme isteği üzerinde marka 

güveni üzerinden dolaylı etkileri vardır. 
H5: Marka iletişiminin daha fazla ödeme isteği üzerinde marka güveni üzerinden 

dolaylı etkileri vardır. 
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3.2. Araştırmanın Değişkenleri 

Sosyal pazarlama uygulamaları ölçeği Mert’in (2012) çalışmasından alınmış olup 
9 ifade, marka iletişimi ölçeği Zehir ve Diğ.’nin (2011) çalışmasından alınmış olup 6 
ifade, marka güveni ölçeği Azizi’nin (2014) çalışmasından alınmış olup 4 ifade ve daha 
fazla ödeme isteği ölçeği de Li, Robson ve Coates (2013) ile Aydın’ın (2016) 
çalışmalarından alınmış olup 4 ifadeyle ölçülmüştür. 

3.3. Örnekleme Süreci 

Araştırmanın yapılacağı şampuan sektöründe tüketiciler tarafından bilinen ve 
tüketicilerde bir karşılığı ve değeri olan sosyal pazarlama uygulamalarını ortaya 
çıkarmak amacıyla bir odak grup çalışması yapılmıştır. Odak grup çalışması kapsamına 
10 akademisyenden oluşan bir grup dahil edilmiştir. 

İlk aşamada odak grup çalışmasına alınan tüketicilere, kullandıkları şampuan 
markaları ve markaların üretici firmalarına yönelik sorular yöneltilmiştir. Elde edilen 
cevaplar doğrultusunda, ikinci aşamada, üretici firmaların topluma katkı sağlayan sosyal 
sorumluluk projelerine yönelik sorular sorulmuştur. Deneklerin %80’ninde “Kazanmak 
Kafada Başlar” sloganını kullanan Head & Shoulders markası ve bu markanın; Dünya, 
Avrupa ve Türkiye Basketbol liginde yaptığı sponsorluklarla gençlere ve spora verdiği 
destek ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla bu araştırmanın evrenini, Ankara’da ikamet eden 
ve odak grup çalışmasında ön plana çıkan Head & Shoulders marka şampuanı kullanan 
tüketiciler oluşturmuştur.  

Gürbüz ve Şahin’in (2014) “Farklı Evrenler İçin Kabul Edilebilir Asgari 
Örneklem Büyüklükleri” isimli tablosunda %95 güven düzeyinde 250.000 ve daha 
büyük sayıdaki evrenler için gerekli örneklem büyüklüğü 384 olarak ifade edilmiştir. 
Bu bilgiye dayanarak bu araştırmada da örneklem büyüklüğü 384 olarak belirlenmiştir. 

Bu çalışmada; zaman, maliyet ve ulaşma güçlükleri nedeniyle kolayda örnekleme 
tekniği kullanılmıştır ve veriler anlık olarak toplanmıştır.  

3.4. Veri Toplama Yöntemi 

Araştırma verileri anketle toplanmıştır. Anket iki bölümden ve 29 ifadeden 
oluşturulmuştur. Birinci bölümde katılımcıların demografik bilgilerini ölçen 5 ifadeye, 
ikinci bölümde de araştırmanın değişkenleri ölçen 23 ifadeye yer verilmiştir.  
Katılımcılardan, yargılara, 5’li Likert Ölçeği kullanarak (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 
2= Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) cevap 
verilmesi istenmiştir. 

Anket uygulaması 1 Haziran – 30 Temmuz 2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiş ve kullanılabilir 384 veri elde edilmiştir.  

3.5. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 
Ölçeklerin yapı geçerliliği faktör analiziyle test edilmiştir. AMOS 22 programıyla 

tüm ölçekler için tek faktörlü doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 
Ölçüm modellerinin ürettikleri uyum değerleri istenen sınırlarda 

gerçekleşmediğinden AMOS programının önerdiği modifikasyon indekslerine 
dayanarak ölçeklerde gerekli modifikasyonlar yapılmıştır. Modifikasyonlarda; sosyal 
pazarlama ölçeğinden 2 ifade ve marka iletişimi ölçeğinden 1 ifade olmak üzere toplam 
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3 ifade ölçeklerden çıkartılmıştır. Ayrıca; sosyal pazarlama ölçeğinin 1 ve 2 numaralı 
ifadelerinin hata terimleri arasında kovaryans bağıntısı yapılmıştır. 

Yapılan modifikasyonlar sonucu ölçüm modellerinin uyum değerleri istenen 
sınırlarda gözlemlendiğinden tüm değişkenlerin tek faktörlü yapıları doğrulanmıştır. 
Tablo 1’de ölçeklerin; faktör yükleri, ortalama açıklanan varyans (AVE=Average 
Variance Extracted), her bir yapıya ilişkin birleşik güvenilirlik (CR=Composite 
Reliabilty) değerleri ve Cronbach Alfa katsayıları gösterilmiştir. 

Tablo 1 Ölçüm Modeli Sonuçları 
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Fiyat ve kalite benzer olduğunda, sosyal projelere 
destek veren işletmenin ürünlerini tercih ederim. SP1 0,56 

0,56 0,89 0,89 

Sosyal içerikli projeler gerçekleştiren işletmelerden 
ürün/hizmet alarak destek olmaya çalışırım. SP2 0,63 

Firmaların sosyal projeler gerçekleştirmesi 
toplumsal değil kâr odaklıdır. SP3 0,82 

Satın alma kararımda firmanın sosyal fayda 
yaratması tercihlerimi etkiler. SP4 0,91 

İşletmelerin sosyal fayda yaratabileceklerine 
inanıyorum. SP5 0,88 

Bir sivil toplum kuruluşu ile birlikte çalışmak 
kampanyanın etkinliğini arttırır. SP6 0,87 

Toplumsal fayda yaratan bir ürüne aynı kalitedeki 
başka bir üründen daha fazla bedel ödeyebilirim. SP7 0,41 

M
ar

ka
 İl

et
iş

im
i 

Bu markanın reklamlarına ve tanıtımlarına olumlu 
yaklaşırım. MI1 0,80 

0,55 0,86 0,85 

Bu markanın reklam ve tanıtımlarına karşı olumlu 
hissederim. MI2 0,83 

Bu markanın reklam ve tanıtımları iyidir. MI3 0,76 
Bu markanın reklam ve tanıtımları iyi iş 
çıkarmaktadır. MI4 0,74 

Bu markanın reklam ve tanıtımlarını beğenirim. MI6 0,56 

M
ar

ka
 G

üv
en

i Bu marka beklentilerimi karşılar. MG1 0,92 

0,74 0,92 0,91 
Bu marka beni hayal kırıklığına uğratmaz. MG2 0,81 

Bu marka memnuniyeti garanti eder. MG3 0,88 

Bu marka problemlerimi çözer. MG4 0,83 

D
ah

a 
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Ö
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m
e 
İs
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 Bu markaya daha fazla ödeme yapmak isterim. OI1 0,85 

0,63 0,87 0,87 
Fiyatları artsa da yine bu markayı alırım. OI2 0,65 

Fiyatları birbirine yakın olsa da yine bu markanın 
ürünleri tercih ederim. OI3 0,90 

Rakip markalara geçmeden önce bu markanın 
fiyatının belirgin şekilde artması gerek. OI4 0,75 

Fornell ve Larcker (1981) yakınsak geçerliliğin sağlanabilmesi için üç koşulun var 
olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Söz konusu koşullar; her bir maddenin faktör yük 
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değerinin 0,50’den büyük olması, ortalama açıklanan varyans değerinin (AVE) 0,50’ye 
eşit veya büyük olması ve birleşik güvenilirlik (CR) alfa katsayısının da 0,70 veya 
üstünde olmasıdır. Tablo 1’deki değerler incelendiğinde faktör yük değerlerinin 0,41 ile 
0,92 arasında, AVE değerlerinin 0,55 ile 0,74 arasında ve CR değerlerinin de 0,86 ile 
0,92 değerleri arasında olduğu görülmektedir. Bu bulgulara dayanarak yakınsak 
geçerliliğin sağlandığı ifade edilebilir. 

Tablodaki Cronbach Alfa katsayıları da incelendiğinde, katsayıların 0,85 ile 0,91 
arasında olduğu görülmektedir. Bu bulguya dayanarak ölçeklerin yüksek seviyede 
güvenilir olduğu söylenebilir. 

4. Bulgular 
Bu bölümde yapılan analizler sonucunda ulaşılan sonuçlar derlenmiştir. 

4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Tablo 2’de katılımcıların demografik özelliklerine yer verilmiştir. 

Tablo 2 Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Özellik Sıklık % Özellik Sıklık % 

Cinsiyet 
Kadın 126 32,8 

Eğitim 
Durumu 

Lise ve altı 47 12,2 
Erkek 258 67,2 Üniversite 266 69,3 

Toplam 384 100,0 Lisansüstü 71 18,5 
Medeni 
Durum 

Evli 74 19,3 
Bekâr 310 80,7 Toplam 384 100,0 Toplam 384 100,0 

Yaş 

20-30 202 52,6 

Gelir 

1500-3000 170 44,3 
31-40 104 27,1 3001-4500 115 29,9 
41-50 65 16,9 4501-6000 42 10,9 

51 ve üstü 13 3,4 6001 ve üstü 57 14,8 
Toplam 384 100,0 Toplam 384 100,0 

Katılımcıların; %32,8’i kadın (N=126); %67,2’si erkektir (N=258). %19,3’ü evli 
(N=74); %80,7’si bekârdır (N=310). %52,6’sı 20-30 yaş aralığında (N=202); %69,3’ü 
üniversite mezunu (N=266) ve %44,3’ü 1500-3000 TL gelir aralığındadır (N=170). 

4.2. Korelasyon Bulguları ve tanımlayıcı İstatistikler 

Tablo 3’te korelasyon bulguları ve tanımlayıcı istatistikler sunulmuştur. 
Tablo 3 Korelasyon Bulguları ve Tanımlayıcı İstatistikler  

 Ort. Standart 
Sapma 

Sosyal 
Pazarlama 

Uygulamaları 

Marka 
İletişimi 

Marka 
Güveni 

Daha 
Fazla 

Ödeme 
İsteği 

Sosyal Pazarlama 
Uygulamaları 3,58 0,76 1 0,79** 0,75** 0,74** 

Marka İletişimi 3,90 0,74 0,79** 1 0,74** 0,66** 

Marka Güveni 3,84 0,91 0,75** 0,74** 1 0,76** 

Daha Fazla 
Ödeme İsteği 3,12 0,98 0,74** 0,66** 0,76** 1 

**p<0,01 (N=384) 
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Katılımcıların algıları, en yüksek ortalama ile marka iletişimi değişkeninde 
(Ort.=3,90); en düşük ortalama ise daha fazla ödeme isteği değişkeninde (Ort.=3,12) 
gerçekleşmiştir. Bu sonuçlara göre, deneklerin araştırma değişkenlerini ölçen algılara 
katılım oranlarının genel olarak ortalama değerden yüksek olarak gerçekleştiği 
söylenebilir. 

Korelasyon bulguları da incelendiğinde, marka iletişimi ile daha fazla ödeme 
isteği değişkenleri arasında orta seviyede, diğer değişkenler arasındaki ilişkilerin yüksek 
seviyede ve pozitif yönlü olduğu görülmektedir. 

4.3. Yapısal Eşitlik Modeli 

Şekil 2’de hipotezlerin testi için kullanılan yapısal eşitlik modeli gösterilmiştir. 

 
Şekil 2 Yapısal Eşitlik Modeli 

Tablo 4’te yapısal modelin katsayılarına yer verilmiştir. 
Tablo 4 Yapısal Eşitlik Modeli Katsayıları 

Değişkenler Standardize 
β 

Standart 
Hata 

Kritik 
Oran p R2 

Sosyal Pazarlama Uygulamaları – Marka Güveni 0,59 0,045 10,599 *** 
0,59 

Marka İletişimi – Marka Güveni 0,49 0,071 9,693 *** 

Marka Güveni – Daha Fazla Ödeme İsteği 0,79 0,067 14,585 *** 0,62 
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Tablodaki değerler incelendiğinde; sosyal pazarlama uygulamalarının marka 
güvenini (β=0,59; p<0,01), marka iletişiminin marka güvenini (β=0,49; p<0,01) ve 
marka güveninin daha fazla ödeme isteğini (β=0,79; p<0,01) etkilediği görülmektedir.  

Yapısal eşitlik modeliyle dolaylı etkilerde hesaplanmıştır. Sosyal pazarlama 
uygulamalarının marka güveni üzerinden daha fazla ödeme isteği (β=0,47; p<0,01) ve 
marka iletişiminin de marka güveni üzerinden daha fazla ödeme isteği (β=0,39; p<0,01) 
üzerinde dolaylı etkileri olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırma sonuçları tüm hipotezlerin desteklendiği ortaya çıkarmıştır. R2 değerleri 
incelendiğinde; marka güveninin %59, daha fazla ödeme isteğinin de %62 oranında 
açıklandığı tespit edilmiştir. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Uygulamamın yapıldığı şampuan sektörü kozmetik sektörü içinde ciddi bir pazar 
payına sahiptir ve yerel markalar yanında da dünya devi markalar arasında da kıyasıya 
bir rekabet yaşanmaktadır. Pazarda çok fazla sayıda ve çok farklı çeşitlerde şampuan 
ürünleri mevcuttur. Bu ürün çokluğunda tüketicileri tekrarlanan satın almalara ikna 
etmenin, firmalar açısından son derece güç olduğu ifade edilebilir. Söz konusu 
sektördeki ürün özelliklerinin ve fiyat aralıklarının çok farklı olmadığı da göz önüne 
alındığında, yaşanan rekabetin şiddeti tahmin edilebilir.  

Belirtilen koşullar altında, markaların tercih edilme ihtimallerini arttırabilmeleri 
için, son yıllarda tüketicilerin nezdinde çok daha fazla anlam ifade eden, toplumsal 
fayda yaratan sosyal içerikli uygulamalarla, tüketicilerle kuracakları iletişimin ne kadar 
önemli olduğu konusunda bir öngörüde bulunulabilir. Markaların, ortaya koydukları 
toplumsal faydalarla desteklenen tutundurma aktiviteleriyle, kendilerini farklı bir yere 
konumlandırabilecekleri yönünde bir değerlendirme yapılabilir. 

Araştırma bulguları, sosyal pazarlama uygulamaları ve marka iletişim çabalarının 
marka güveni üzerinde, marka güveninin de daha fazla ödeme isteği üzerindeki 
etkilerini ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda sosyal pazarlama uygulamaları ve marka 
iletişiminin daha fazla ödeme isteği üzerinde dolaylı etkilerinin de olduğu tespit 
edilmiştir. 

Bu bulgulara dayanarak tüketicilerin; eğitim, sağlık, spor vb. faaliyetlere 
sağladıkları katkılarla toplumsal fayda sağlayan ve reklam ve benzeri tutundurma 
faaliyetleriyle, tüketiciler için değer ifade eden iletişim çabalarıyla, markaya ilişkin 
güven duygusunun oluşturulabileceği söylenebilir. Markayla ilgili beklentileri 
karşılanan tüketicilerin, gerektiğinde de ürün için daha fazla ödeme yapabilecekleri 
yönünde bir öngörüde bulunulabilir. 

Araştırmanın en büyük kısıtı uygulamanın tek il ve tek sektörde yapılmış 
olmasıdır. Örnekleme tekniği de diğer bir kısıt olarak ifade edilebilir. Gelecek 
araştırmalarda farklı sektörlerden toplanacak verilerle çalışmanın tekrarlanmasının 
uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
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Extensive Summary 

1.Introduction 
In this study, a survey based on the shampoo sector was carried out to research the 

effects of brand's social marketing practices and brand communication skills on the  
trust to the brand and the consumers' willingness to pay more. 

2.Methodology 

Models and Hypotheses of Research 
The research model created as a result of the literature review is shown in Figure 

1. 
 

 

 

 

 

Figure 1 Research Model 

Research hypotheses are shown below; 
H1: There is a meaningful and similar relationship between social marketing 

practices and brand trust. 
H2: There is a meaningful and similar relationship between brand communication 

and brand trust. 
H3: There is a meaningful and similar relationship between brand trust and 

willingness to pay more. 
H4: Social marketing practices have indirect effects on willingness to pay more 

over the brand trust. 
H5: Brand communication has indirect effects on willingness to pay more over the 

brand trust. 
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Research Variables 

The social marketing practices scale was taken from the study of Mert's (2012) 
and measured with 9 expressions; brand communication scale was taken from the study 
of Zehir et al. (2011) and measured with 6 expressions; brand trust scale was taken from 
the study of Azizi (2014) and measured with 4 expressions; willingness to pay more 
scale was taken from the study Li, Robson and Coates (2013) and Aydın (2016) and 
measured with 4 expressions. 

Sampling Process 
During the process of determining the population and sample, a focus group study 

was carried out with a group of 10 academicians. At the first stage, they were asked 
about the shampoo brands they used and the manufacturers of the brands. In the 
direction of the answers obtained, in the second stage of the tests, they were asked about 
the social responsibility projects of the producer companies contributing to the society. 
According to the answers of 80% of the attenders, The Head & Sholders brand which 
uses the slogan “to win starts in the head” came to the fore with sponsorships in World, 
Europe and Turkey Basketball League and the support they give to youth and sport. 
Therefore, the population of this research was the consumers who live in Ankara and 
use the Head & Sholders brand shampoo. 

In this study; due to time, cost and difficulties of access, convenience sampling 
technique was used and data were collected instantaneously. The survey was carried out 
between June 1 to July 30, 2017 and available 384 data were obtained. 

Validity and Reliability Analyzes 
The construct validity of the scales was tested by factor analysis. Single factor 

confirmatory factor analysis was performed for all scales with AMOS 22 program. 
Since the adaptation values produced by the measurement models are not within 

the acceptable limits, the necessary modifications have been made in the scales based on 
the modification indexes proposed by the AMOS program. In the modification; 2 
expressions were taken from social marketing practices scale and 1 expression was 
taken from brand communication scale.	  Also; the covariance relation was made between 
the error terms of expressions 1 and 2 of the social marketing practices scale. Since the 
compliance values of the modified measurement model were observed at the acceptable 
limits, single-factor structures of all variables were verified.  

The Cronbach's alpha coefficients of the scales were between 0.85 and 0.91. 
Based on this finding, it can be said that the scales are reliable at a high level. 

3.Findings 

Structural Equation Model 
The hypotheses of the research were tested by structural equation modeling. 

According to the results of the structural model; it was found that social marketing 
applications affect the brand trust(β=0.59, p<0.01), brand communication affects the 
brand trust (β=0.49, p<0.01) and brand trust affects the willingness to pay more directly 
(β=0.79, p<0.01). 
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In addition, social marketing practices affect the willingness to pay more over the 
brand trust (β=0.47, p<0.01) and brand communication affects the willingness to pay 
more over the brand trust indirectly (β=0.39, p<0.01). 

The research results show that all hypotheses are supported. When the R2 values 
are examined; brand trust was found to be 59%, and willingness to pay more was 
reported at 62%. 

4.Conclusion and Discussion 

The shampoo sector in which the study is applied has a serious market share 
within the cosmetics sector and there is also a fierce competition among the world 
famous brands as well as local brands. There are a large number of shampoo products 
on the market and in many different varieties. It can be said that it is extremely difficult 
for companies to convince consumers for repetitive purchases in this competitive 
market. Given the fact that product characteristics and price ranges in the sector are not 
very different, the intensity of the competition can be predicted. 

Under the stated conditions, it can be said that companies should pay more 
attention to the socially beneficial applications percieved more meaningful in recent 
years and to communication with the consumers to increase the likelihood of being 
preferred. An assessment can be made that brands can position themselves in different 
places with the promotional activities supported by the social benefits they provide. 

Based on these findings, it can be said that brand trust can be developed by means 
of the contributions they make to education, health, sports etc., by means of advertising 
and similar promotional activities and effective communication with consumers. A 
prediction can be made that the consumers who are met the expectations about the brand 
can pay more for the product if necessary. 
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Özet 

Günümüz rekabet ortamında müşteri beklentilerinin tam olarak karşılanması 
önemlidir. Çalışanlardan beklentiler de bu paralelde yüksek düzeydedir. Çalışanların iş 
sonuçlarının başarılı olması örgüt karlılığının yükselmesine neden olmaktadır. 
Beklentilerin karşılanması sırasında duygusal emek gösterimi sergilenmekte, gösterim 
sonuçları olarak da tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti ortaya çıkmaktadır. Bu 
araştırmanın amacı, ifade edilen değişkenlerin cinsiyet ve iş deneyimine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını ortaya çıkartmaktadır. Bu amaçla 540 kişilik örneklemden elde edilen 
veriler incelenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences) Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiş, değişkenler 
arasında t testi ve varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Yapılan çalışmanın 
analizine göre cinsiyete göre duygusal emek gösteriminde ve işten ayrılma niyetinde 
farklılık bulunmamaktadır. Erkeklerin tükenmişlik boyutlarından olan duyarsızlaşma 
boyutu kadınlara göre daha yüksektir. İş deneyimine göre duygusal emek 
gösterimlerinde ve tükenmişlikte farklılık görülmekte iken işten ayrılma niyetinde 
farklılık bulunmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal emek, Tükenmişlik, İşten ayrılma niyeti, Cinsiyet, İş 
deneyimi. 

Abstract 
In today's competitive environment, it is important that customer expectations are 

fully met. Expectations from employees are also high in this parallel. The success of the 
employees' business results leads to the profitability of the organization. During the 
meeting of expectations, emotional labor displays are displayed, and as a result of the 
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impressions, intent to leave burnout and work is revealed. The purpose of this study is 
to determine whether the variables expressed vary according to gender and work 
experience. For this purpose, the data obtained from the sample of 540 persons were 
examined. The data obtained in the study were analyzed using SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) Windows 22.0 program, t test and ANOVA were applied 
among the variables. According to the analysis of the study done, there is no difference 
in the emotional labor displays and the intention to leave the work according to the sex. 
The desensitization dimension of males from burnout dimensions is higher than females. 
According to work experience, there is no difference in the intention to leave the work 
while there is a difference in emotional labor performances and burnout. 
Keywords: Emotional labor, Burnout, Intention to leave, Gender, Work experience 

1.Giriş 
Günümüz çağdaş örgüt yapıları, sürdürülebilir rekabet politikalarını uygulayarak 

müşteri beklentilerini karşılayıp ayakta kalmaya çalışmaktadırlar. Artan rekabet 
ortamında müşteri beklentileri de ivme kazanarak ilerlemektedir. İnsan kaynağı, 
örgütlerin hedefleri doğrultusunda hareket eden ve beklentilerin karşılanmasını sağlayan 
en önemli başarı kriterleri arasındadır. Bu açıdan bakıldığında örgüte olan katkıları 
nedeni ile çalışanların duygu ve davranışları önem teşkil etmektedir.  

 Müşterilerin beklentilerini karşılayıp, ortaya çıkan problemlerin çözümü 
sırasında müşterilerle kurulan iletişim halinde sergilenen James (1993: 94)’ e göre 
gölge emek olarak da ifade edilen ve duygusal çaba olarak bilinen duygusal emek 
gösterimleri sırasında çalışanların elde ettiği sonuçlar, gerek bireysel açıdan, 
gerekse örgütün ulaştığı neticeler açısından incelenmesi gereken unsurlardır. 
Duygusal emek gösterimi ne kadar etkili ise müşteriler ve örgütler için yaratılan 
sonuçlar o kadar olumlu hale dönüşmektedir.  

Çağdaş organizasyonlar açısından, gerek çalışanlar, gerekse yöneticilerin 
duygusal emek gösterimi ne kadar anlamlı, doğru, etkili ve uyumlu ise gerek 
müşteriler, gerek örgüt ve gerekse tüm paydaşlar açısından yaratılan sonuçlar o 
kadar değerli, kaliteli, yüksek performans düzleminde ve verimliliğe büyük oranda 
katkı sağlayacak biçimde olumlu/yararlı bir hale dönüşebilmektedir.  

Duygular, hem bireysel hem de örgütsel faktörlerden etkilenerek davranışa 
dönüşürler. Duyguların yönetimi ile ortaya konan duygusal emeğin sonuçlarından 
olan tükenmişlik, başarısızlık, yıpranmışlık, aşırı düzeyde yüklenmesinin bir 
sonucu olarak güç ve enerji kaybı ve iç kaynakların azalması yönünde belirir 
(Yıldırım ve Erol, 2013: 92).  

Çağdaş insan kaynakları yönetimi sürecinde, organizasyon açısından 
belirlenen strateji ve politikalar kapsamında doğru insan (işe en uygun insan) 
seçimi ve işe yerleştirilmesi en öncelikli konudur. Diğer yandan, insan kaynağını 
elde tutacak bir biçimde hareket etmek, yani ona en iyi çalışma ortam ve 
olanaklarını sunarak aidiyet, bağlılık duygusu, motivasyon ve iş tatminini 
sağlamak da kurumsallaşmak ve sürdürülebilirlik açısından bir o kadar önem 
taşımaktadır. Eğer organizasyonlar yetişmiş insan gücünü elde tutmayı 
başaramazlarsa, örgütün geleceğe yönelik sürdürülebilir başarı strateji ve 
politikalarını anlamlı, devamlı ve kalıcı bir hale getiremezler.  
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Üniversitelerde eğitim ve öğretim görevlerinde bulunan akademisyenlerin, 
duygusal emeğin sonuçları açısından değer taşıyan, tükenmişlik ve işten ayrılma 
niyetinin önemi kadar, cinsiyet ve mesleki deneyim düzeyleri de dikkatlice 
incelenerek, duygusal emeğin sergilenmesi sürecinde, cinsiyet ve deneyim 
açısından farklılıkların olup olmadığı araştırılmıştır.   

Bu anlamda, elde edilen temel bulguların duygusal emeğin, sergilenmesi, 
yönetim ve denetimi faaliyetleri yanı sıra; tükenmişlik ile işten ayrılma niyetlerinin 
incelenmesi dahi ön plana çıkmaktadır. Bu sayede ortaya çıkan kritik düzeydeki 
sonuçlar, bireyler ve kurumlar açısından geleceğe yönelik sunulacak öneriler ve bu 
yönde alınacak çeşitli önlemlerin belirlenerek ortaya konulmasını 
sağlayabilecektir.  Böylece, elde edilecek çok farklı sonuçlar, gelecekte yapılacak 
yepyeni araştırmalar için olduğu kadar, insan kaynakları yöneticileri açısından da 
büyük bir değer ve önem taşıyacak bir konuma gelebilecektir.  

2. Kavramsal Çerçeve 
Bu bölümde duygusal emek, tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti kavramları 

ile ilgili literatür değerlendirmesi yapılmış ve teorik olarak bilgiler bir araya 
getirilmiştir. 

2.1.Duygusal Emek 
      Duygusal emek, çalışanların ruh halini ve davranış biçimlerini inceleyen 

bir kavramdır. Duygusal emek, hizmet sektöründe müşteri ve örgütlerin 
beklentilerinin karşılanması için ortaya çıkan ihtiyaca paralel olarak, 
araştırmacıların son zamanlarda ilgi alanına girmiştir.  

 Hoschild duygusal emeği hizmet sektörü çalışanlarının, duygularını 
yönetmeleri, düzenlemeleri ve ticari beklentilerin karşılanması için duyguların 
sergilenmesi olarak ifade etmiştir. Duygusal emek, başkalarının duygularıyla 
mücadele edebilmek için ortaya konulan duygu düzenlemesi olarak da 
tanımlanmaktadır (James, 1989: 15).  Duygusal emek, çalışanların örgütsel 
beklentilerin karşılanması için duygusal görüntülerin düzenlenebilmesi için 
gösterilen çabadır (Brotheridge ve Lee, 2003: 365).  

Genel olarak duygusal emek, duygusal davranış kurallarının uygulanabilmesi 
için örgütlerin beklediği işlerin yerine getirilmesi amacı ile duyguların 
yönetilmesidir (Grandey, 2000: 95). Hizmet sektöründe çalışanların göstermiş 
oldukları duygular müşterilerin değerlendirmesi altındadır (Tasi ve Huang, 2002: 
1001-1008), bu sebeple de örgütler, hizmette kalitenin yükselmesi ve 
memnuniyetin sağlanması için sürekli çaba göstermektedirler. Diğer yandan 
müşteriler de artan rekabet ortamında beklentilerini çeşitlendirip yükselterek 
ortaya konan hizmetin kalitesinde yüksek seviye beklemektedirler.  

Örgütler müşteri beklentilerini karşılarken, bir yandan teknolojiden hızla 
destek almakta diğer yandan da çalışanların eğitim, gelişim ve motivasyon 
programlarına ilgi göstermektedirler. Müşteriler örgütün kalitesini 
değerlendirirken, bir yandan ürünün kalitesine odaklanırken, diğer yandan da 
çalışanların davranış biçimlerini değerlendirmekte ve genel olarak örgüt için 
yorumda bulunmaktadırlar. Duyguların yönetilebilir olması, örgütlerin ortaya 
koymak istediği hizmet standartının problemsiz şekilde süregelmesini 
sağlamaktadır (Saks, 1990: 111). 
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Hoschild, çalışanların göstermiş olduğu duygusal emeğin farklılık 
gösterdiğini belirtmiş, duygusal emeği, yüzeysel davranış ve derinlemesine 
davranış şeklinde iki şekilde ifade etmiştir (Onay, 2011: 589; Hoschild, 1983: 7): 

Yüzeysel davranışta çalışanlar, yaptıkları işte gösterdikleri davranışın 
gerektirdiği duyguları gerçekten hissetmedikleri halde, hissediyormuş gibi rol 
yapmaktadırlar. Duygularını yüz ifadeleri, mimikleri ya da ses tonu ile 
hissediyormuşcasına sunmaktadırlar. Yüzeysel davranışta aslında çalışanlar, 
tamamen hiçbirşey hissetmiyor değildir, bununla birlikte sadece sergilenen 
duygusal emek ile hissedilen duygusal ifade birbirinden farklı olmaktadır. 

Derinlemesine duygusal emekte çalışan, gerçekten çaba göstererek sergilemiş 
olduğu davranışı hissetmeye çalışmaktadır. Bu çaba sürecinde, duygularını etkili 
şekilde hareketlendirir, bastırır ya da şekillendirip, düzenler. Hoschild’ın 
duyguların yönetimi ile esas aldığı nokta duyguların ticarileştirilmesidir. Hoschild 
belirli meslek grupların duygusal emeği sergilendiği vurgulamış ve meslek 
gruplarını da memurlar, işletmeci ve yöneticiler, serbest meslek çalışanları, evde 
çalışan özel hizmetliler ve bakıcılar olarak sınıflandırmıştır (Genç, 2013:11-12). 
Günümüzde değişen ve gelişen taleplere cevap vermek için çok farklı meslek 
grupları da oluşmuş olup daha fazla gruplama da yapılabilir. 

Bu konuda ikinci yaklaşımda Ashforth ve Humprey duygusal emeği, uygun 
duyguların sergilenmesi için gösterilen davranış olarak ifade etmişlerdir. Çünkü 
Ashforth ve Humprey’ e göre davranışların altında yatan duyguların ne olduğu 
üzerinde durmak yerine, gözlemlenebilir davranışlara odaklanmak daha önemlidir. 
Bu yaklaşımda duygusal emek, bir izlenim oluşturma süreci olarak ifade edilmiştir. 
İzlenim oluşturma, kişinin başkalarının kendisi hakkında düşüncelerini 
yönlendirme, değiştirme ve yönetme çabası olarak belirtilmektedir (Ashfort ve 
Humprey, 1993: 89). İzlenim oluşturmada kişi, başkalarının kendisi hakkında iyi 
düşünülmesini istediği için buna uygun davranışlarda bulunmakta ve herkes 
tarafından uygunluğu nedeni ile iyi bir izlenim oluşturulma hedeflenmektedir. 
Ashforth ve Humprey, yüzeysel ve derinlemesine duygusal emek gösterim 
stratejilerine samimi duygusal emek gösterimini de eklemişlerdir.  

Samimi davranışta gösterilmesi gereken duygular gerçekten hissedilmektedir. 
Bu yaklaşıma göre, çalışan örgütün gösterilmesi istenen duygu ve davranışlara ne 
kadar kendisini yakın hissederse ve özdeşleşme sağlanırsa o oranda samimi 
davranış gösterilebileceği belirtilmektedir. Kuralların gerçekte hissedilmesi ve 
uygulanabilirliğine olan inanç nedeni ile çalışan, rol yapmak durumunda kalmadan 
samimi davranışta bulunabilecektir (Grandey, 2000: 5). 

Morris ve Feldman yaklaşımında, duygusal emek yüzeysel, derinlemesine ve 
samimi olarak ortaya konulan davranışlar yerine duygusal emek boyutları olarak 
ifade edilen farklı değişkenlerin de dahil edilmesi gereğini ifade etmişlerdir. Bu 
yaklaşıma göre duygusal emek, şartlara göre değişiklik gösterebilmektedir. 
Bahsedilen boyutlar, duygu gösterim sıklığı, belirlenen duygulara verilen dikkat, 
duyguların çeşitliliği ve duygusal çelişkidir (Morris ve Feldman, 1996: 986-1010). 

Duygusal emek, örgütün belirttiği kurallar çerçevesinde çalışanın duygularını 
ayarlama sürecinde gösterilen çaba olarak Grandey tarafından tanımlanmıştır 
(Değirmenci, 2010:14). Grandey, psikolojide bir süreç olarak yer alan "duygu 
düzenlemesi" kavramından yola çıkarak duygusal emeği duygu uyarlaması süreci 
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olarak ifade etmiştir. Duygu düzenlemesi, herhangi bir olay karşısında duyguların 
nerede ve ne şekilde ifade edilmesi konusundaki görüşe dayanarak gösterilen 
duygu ayarlamasıdır.  Duygu düzenleme, günlük yaşam şartları içinde acı, 
mutluluk, şaşkınlık, öfke, sevinç, üzüntü gibi belli duyguların yanında çaresizlik, 
endişe heyecan gibi duyguları davranışa dönüştürmeden önceki süreçteki kontrol 
ve değişiklik sürecidir. 

Literatürde üç türlü duygusal emek stratejisinden bahsedilmektedir. 
Yüzeysel, derinlemesine ve samimi duygusal emek stratejilerine ek olarak çok 
yüzeysel duygusal emek gösteriminin de varlığından bahsedilebilir, çalışanların 
hissetmediği halde hissediyormuş gibi yüzeysel duygusal emek gösterimlerinin 
daha da gerisinde hiçbir çaba sergilemeden duygu durumunu değiştirme ve empati 
çabasından uzak duygusal emek gösterimlerinin de olduğu gözlemlenmekte ve 
bilinmektedir.  Bununla birlikte yüzeysel duygusal emek gösteriminden daha ileri 
boyutta olan orta duygusal emek gösterimine de yüzeysel ve derinlemesine 
duygusal emek gösterimi ile aralarında yer verilerek incelenebileceği 
düşünülmektedir.   

Yüzeysel, derinlemesine ve samimi duygusal emek gösterimlerine ek olarak 
belirtilen çok yüzeysel duygusal emek gösterimlerinde çalışanlar hiç çaba 
sergilemeden, duygusal durumlarını uyumlandırmaya çalışmadan işlerini 
yapmaktadırlar. Duygularını uyumlaştırmaya çalışmadan müşteri memnuniyeti 
gözetilmeksizin ve örgütlerin koymuş oldukları davranış kuralları çerçevesine 
uyum sağlamadan hizmet etmektedirler. Banka çağrı merkezinde çalışan müşteri 
temsilcisinin havalimanında uçuş öncesi kredi kartını kaybeden ve seyahat öncesi 
olumsuzluk yaşayan müşteri ile görüşmesinde görüşmeyi kısa tutmak istemesi ve 
müşteriyi bu yönde ikaz etmesi çok yüzeysel duygusal emek gösterimine örnek 
verilebilirken, müşterinin yerine kendini gerçekten koymaya çalışması öncesinde 
sergilediği davranış ise yarı derinlemesine duygusal emek olarak belirtilebilir.      
Orta duygusal emek boyutunda yüzeysel duygusal emek ile derinlemesine 
duygusal emek arasında belli belirsiz duygularını tam olarak uyumlaştırmadan 
empati kurmaya çalıştığı sırada sergilenen duygusal emektir. Hem çalışan hem de 
müşteri açısından bu boyutta tatmin edici sonuçların tam olarak doğmayacağı 
düşünülmektedir. 

2.2. Tükenmişlik 

Tükenmişlik, işten ayrılma niyeti, çalışan bağlılığının zayıflaması ve iş 
tatmininin azalması ile ilgilidir (Schepman ve Zorate, 2008: 437). Tükenmişlik, ilk 
defa 1974 yılından Herbert J. Freudenberger tarafından incelenmiştir (Dworkin, 
Saha ve Hill, 2003: 108). Tükenmişlik, Freudenberger’ e göre, fazla çalışma 
neticesinde çalışanların artık işin gerektirdiği faktörleri yerine getirememesi, 
duygusal açıdan çöküş yaşanması ve strese atıfta bulunmak üzere tanımlanmış bir 
kavramdır (Özgen, 2007: 35; Dworkinn vd., 2003: 110).  

Tükenmişliğin pekçok tanımı bulunmaktadır, çalışanların aşırı verim sağlama 
sonucunda etkililiklerinin azalması olarak da ifade edilmektedir (Çam, 2001: 201).  
Genel olarak tükenmişlik, başarısızlık durumunun ortaya çıkması, enerji ve gücün 
zaman için azalması ve kişilerin iç kaynaklarındaki azalma halidir (Eren ve Durna, 
2006: 40). Çalışanların tükenmişlikleri, düşük benlik kaygısı, güven kaybı, kas 
ağrıları şeklindeki fiziksel faktörlerin yanısıra çok geniş psikolojik bir yelpaze 
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şeklinde ele alınmaktadır (Cordes ve Dougherty, 1993: 621). Tükenmişlik yaşayan 
bireylerin gösterdiği fiziksel ve ruhsal belirtiler ani tepkisellik, aile hayatında 
gerginlik, aşırı alınganlık, takdir edilmeyeceğini düşünme, az ya da çok yemek 
tüketimi, cilt hastalıkları, değişime direnç, diyabet, güvensiz hissetme, işe gitmeyi 
istememek ya da geç gelmek, işten ayrılma düşüncesi, hafıza problemleri, kolay 
geçmediği görülen soğuk algınlıkları, kronik yorgunluk, bitkinlik, kalp, damar 
hastalıkları, kas ağrıları, kilo kaybı ya da alımı, konsantrasyon güçlüğü, mide 
bağırsak rahatsızlıkları, nezaket ve saygı gibi pozitif duygulardan uzaklaşma, 
özsaygının ve özgüvenin yitirilmesi, sabırsızlık, suçluluk duygusu, sosyal çevreden 
uzaklaşma isteği, şüphecilik, uyku bozuklukları olarak sıralanmaktadır (Izgar, 
2001: 340; Baltaş, 1990: 55; Maslach, 1981: 101).Tükenmişlikle ilgili pekçok 
araştırma yapılmıştır. En çok konu edilenler Freudenberger ve Maslach’ın 
yaklaşımlarıdır. Bu çalışmada Maslach’ın tükenmişlik envanteri kullanılarak 
sonuçlar analiz edilmiştir. Yaklaşımlar aşağıda belirtilmektedir: 

Freudenberger tükenmişlik yaklaşımı: Freudenberger’e göre enerji ve güç 
kaynaklarının aşırı derecede kullanılmasının ardından yaşanan başarısızlık, 
bitkinlik ve yıpranma duygularının biraraya gelmesidir (Küçüközel, 2006: 120). 
Freudenberger çalışmasında, tükenmişliğin çok sayıda belirtisinin bulunduğunu 
belirtmiştir (Sevim, 2011: 74). Freudenberger’e göre kişinin baskı altında çabuk 
etkilenmesi, çabuk öfkelenmesi, huzursuzluk ve kolayca ağlama hali tükenmişlik 
halini işaret etmektedir (Hazell, 2010: 21-23).   

Maslach tükenmişlik yaklaşımı: Maslach tükenmişliği duygusal tükenme, 
duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme hissi olarak üç boyutta ele almıştır 
(Maslach vd., 2001: 397).  

Duygusal tükenmede işin yarattığı stres konu edilmiştir. Duygusal 
tükenmişlikle mücadele eden çalışanların, aşırı yorgun, enerji eksikliği, yetersizlik 
hissi geliştirdikleri ifade edilmiştir. Duygusal tükenmenin, tükenmişliğin 
başlangıcı ve merkezi olarak kabul edildiği belirtilmektedir. Duygusal tükenme, 
insanlar ile olan ilişkilerin yüz yüze sürdürüldüğü meslek gruplarında daha çok 
görülmektedir. Çalışanlar, yoğun tempoda, karşı karşıya kaldıkları beklentiler 
altında bunalabilirler, aşırı derecede psikolojik beklentilerin karşılığında da 
enerjide azalma ve duygusal kaynakların tükendiği hissine kapılmaktadırlar 
(Maslach ve Jackson, 1981: 99). Duygusal tükenme, başkaları ile kurulan 
ilişkilerin sonucunda, duygusal olarak aşırı yük altında kalıp, bitkin ve yorgun 
hissetmedir (Leiter ve Maslach, 1988: 297). İş stresi genel olarak çalışandan 
beklenilenlerin artması ve çalışma şartlarının ağırlaşması ve iletişim 
problemlerinin de dahil olmasıyla yükselmektedir (Yıldırım, 1996: 150). Stres 
yönetilip kontrol altına alınarak duygusal tükenmenin önüne geçilmesine 
çalışılmalıdır.  

Duyarsızlaşma ise, tükenmişliğin ikinci boyutu olarak ifade edilmektedir. 
Bireyin daha çok ruhsal yapısı ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu boyutta 
çalışanın işe olan ilgisinin ve katılımının azalttığı, ideallerine son verdiği ve buna 
bağlı olarak da çalışma kapasitesini düşürüp verimliliğini azalttığı belirtilmektedir 
(Ören ve Türkoğlu, 2006: 50). Bu boyutta, çalışanın kendisi ile hizmet verdiği 
kişiler arasına mesafe koyması anlatılmaktadır. Ortaya çıkan sonuçlardan yola 
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çıkarak, duyarsızlaşma, tükenmişliği ifade eden üç boyut arasındaki en problemli 
boyut olarak ele alınmaktadır (Maslach vd., 2001: 403).   

Kişisel başarıda düşme, çalışanlar sergiledikleri emeklerinin karşılığını 
alamadıklarında ve ödüllendirilmediklerinde bir müddet sonra mücadele etmekten 
vazgeçmekte ve başarılarının azaldığını düşünmektedirler. Kişisel başarı hissi 
azaldığında çalışanların yaptıkları işte kendilerini yetersiz görmekte oldukları 
bilinmektedir (Ören ve Türkoğlu, 2006: 51).  Kişisel başarı hissindeki azalma bir 
müddet sonra çalışan iş performansına, yöneticileri ve çalışma arkadaşları ile olan 
iletişimlerine yansımaktadır. 

2.3. İşten Ayrılma Niyeti 
İşten ayrılma niyeti, çalışanın yakın bir gelecekte işinde ayrılmak istemesiyle 

ilgili düşüncesini ifade etmektedir (Şahin, 2011: 277). İşten ayrılma, işyerindeki 
görevden ayrılma için bilinçli bir şekilde karar almak ya da niyet etmek şeklinde 
de tanımlanmaktadır (Barlett, 1999: 70; Sabuncuoğlu, 2007: 617).   İşten ayrılma 
niyeti netice itibari ile örgütteki çalışma durumunun fiziki olarak bitirilmesine 
neden olabilmektedir (Mobley, 1982: 111). 

İşten ayrılma düşüncesi pekçok sebepten dolayı olabilmektedir. Çalışanlar 
işten ayrılma kararı alırken, mevcutta içinde bulundukları örgüte dair ve yaptıkları 
işe dair pekçok faktörü değerlendirirler, işten ayrılırken iş aramanın maliyetini 
dikkate alarak, yeni alternatifleri değerlendirerek karar alırlar (Ayan vd., 2013: 
260).       

İşten ayrılma niyetinin oluşması, işten ayrılma için karar aşamaları, işin 
değerlendirilmesi, işteki tatmin ya da tatminsizlik, ayrılma düşüncesi, ayrılmanın 
getireceği fayda ve oluşacak maliyetlerinin düşünülmesi, alternatiflerin 
incelenmesi için araştırma niyetinin oluşması, alternatiflerin bulunması için 
araştırılması, alternatiflerin fayda ve zararlarının değerlendirilmesi, mevcuttaki iş 
ile alternatiflerin karşılaştırılması, işten ayrılma veya işte kalma niyetinin oluşumu, 
ayrılma veya kalma adımları olarak belirtilmiştir (Gürpınar, 2006: 51). İşten 
ayrılma niyeti çalışanlar, örgütler ve ekonomik gelişmeler için etkisini 
göstermektedir. Çalışanlar işten ayrıldıklarında, örgütler yenilikçi yaratıcı daha 
genç çalışanları bünyelerine katma avantajına sahip olurlar. Bununla beraber 
işgören devir hızının yüksek olması, yetişmiş işi bilen ve yöneten tecrübeli 
çalışanların kaybına yol açacağı için olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Diğer 
taraftan da işgören devir hızı yüksekliği işletmenin itibarı için de olumsuz bir 
durum sergilemektedir (Barutçugil, 2004: 125).   Bu durum aynı zamanda, 
işletmenin personel seçim sisteminin etkin şekilde yönetilmediği, ücret 
politikalarının tatmin edici şekilde olmadığı, eğitim ve motivasyon kanallarının 
etkililiği açısından varolan sıkıntılara da işaret etmektedir.  

3. Araştırmanın Amacı 

Yönetim ve örgütsel psikoloji alanlarında yapılan çalışmalarda duygusal 
emek tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti ilişkileri incelenmektedir. Yapılan 
araştırmalarda duygusal emeğin yol açtığı sonuçların tükenmişlik ve işten ayrılma 
niyeti olduğu yönündeki neden sonuç araştırmalarına rastlanmaktadır (Schaufeli ve 
Greenglass, 2001: 506; Goldberg ve Grandey, 2007: 312-313; Seçer, 2003: 150;  
Chang ve Chiu, 2009: 310; Köksel, 2009: 150; Çaldağ, 2010: 91; Brotheridge ve 
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Lee, 2002: 17; Ağırman, 2012: 90-97; Basım ve Beğenirbaş, 2012: 88; Polatcı ve 
Özyer, 2015: 144; Mengenci, 2015: 127; Bulgurcu Gürel ve Çetinkaya Bozkurt, 
2016: 133; Yücebalkan ve Karasakal, 2016: 35; Lee, 2017: 1-18; Pala ve Tepeci, 
2009: 119; Chau,vd., 2009: 1158; Yürür ve Ünlü, 2011: 82; Rathi, Bhatnagar ve 
Kumar Mishra, 2013: 273-290; Güzel, Gök ve İşler, 2014: 3; Çelik ve Yıldız, 
2016: 45).  

Çalışmada amaç, akademisyenlerin cinsiyet ve iş deneyimlerinin duygusal 
emek, tükenmişlik ve işten ayrılma niyetleri üzerinde farklılık yaratıp 
yaratmayacağını ortaya çıkartmaktır. Bu çalışmada İstanbul İlindeki vakıf 
üniversitelerinde görev yapan akademisyenler incelenmiş olup, akademisyenlerin 
incelendiği az sayıda çalışmalara katkı sağlanmak hedeflenmiştir. Duygusal 
emeğin tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkisinde hem cinsiyet hem 
de iş deneyiminin farklılık yaratıp yaratmadığı aynı çalışmada birlikte ele alınmış 
ve incelenmiştir. 

Bu araştırmada aşağıdaki soruların cevapları aranmaktadır: 

Soru 1: Duygusal emek, tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti değişkenleri 
araştırmaya katılanların cinsiyeti açısından farklılık göstermekte midir? 

Soru 2: Duygusal emek, tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti değişkenleri 
araştırmaya katılanların deneyimleri açısından farklılık göstermekte midir? 

4. Araştırmanın Yöntemi 
Araştırmanın evrenini İstanbul İlindeki vakıf üniversitelerinde çalışan 

akademisyenler oluşturmaktadır. İstanbul ilindeki vakıf üniversitelerinde 2016 yılı 
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) verilerine göre 5205 akademisyen görev 
yapmaktadır (https://istatistik.yok.gov.tr/01/02/2016). Araştırma soruları kolayda 
örnekleme yöntemi ile katılımcılara e-posta yoluyla gönderilmiştir. Bu örnekleme 
yönteminde kolayca ulaşılabilir birimler seçilmek kaydıyla bir örnek 
oluşturulmaya çalışılmaktadır. Kolayda örneklemede veriler, ana kütleden kolayca, 
hızlıca ve ekonomik şekilde toplanabilmektedir.  (Malhotra, 2004: 321, Aaker vd., 
2007: 394, Zikmund, 1997: 428). Araştırma kapsamında değerlendirilmeye 
alınamayacak anketler çıkartıldıktan sonra 540 anket formu elde edilmiş ve analize 
dahil edilmiştir. 

Araştırmada elde edilen veriler, SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen 
verilerin çözümlenmesinde, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü Anova testi ve 
Tukey testi kullanılmıştır. Bağımsız örneklem t testi iki grubun arasındaki 
farklılığın testi için, tek yönlü Anova testi ise ikiden fazla grubun bulunduğu 
durumlarda gruplar arasındaki farklılığın testi için kullanılmıştır. Tukey testi ise 
ikiden fazla grup içeren durumlarda herhangi bir farklılık tespit edilip varyansların 
homojen olduğu durumlarda kullanılmıştır.  

5. Bulgular 
5.1. Ölçeklere İlişkin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışmaları 

Çalışmada, duygusal emek, tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti için daha önce 
kullanılmış olan ölçeklerden yararlanılmıştır. Araştırmada üniversitede çalışan 
akademik personelin duygusal emek algısını ölçmek için Chu ve Murrmann’ ın 2006 
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yılında geliştirdikleri ölçek, yüzeysel davranış, derinlemesine davranış ve samimi 
davranış olmak üzere üç alt boyuttan ve 19 maddeden oluşmaktadır. Chu ve Murrman 
tarafından geliştirilen bu ölçek başka araştırmalarda da (Avcı ve Kılıç, 2010; Başbuğ 
vd., 2010; Chou vd., 2012; Lee ve Ok, 2012; Gursoy vd., 2011; Kızanlıklı ve Ünlüönen, 
2016) kullanılmıştır. Uygulanan güvenilirlik analizi sonucunda (Cronbach Alfa) 
duygusal emeğin alt boyutlarından olan, 8 maddeden oluşan “Yüzeysel Duygusal 
Emek” alt boyutunun yüksek derece güvenilir (α=0.896) ve yine duygusal emeğin alt 
boyutlarından olan ve 3 maddeden oluşan “Derinlemesine Duygusal Emek” alt 
boyutunun oldukça güvenilir (α=0.752) olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada Maslach’ın 
Tükenmişlik envanteri kullanılmıştır.  Maslach ve Jackson tarafından 1981 yılında 
geliştirilmiş, Türkçe geçerliliği ve güvenilirlik çalışması Ergin tarafından yapılmıştır. 
Tükenmişlik ölçeği için üç alt boyut bulunmaktadır. Uygulanan güvenilirlik analizi 
sonucunda (Cronbach Alfa) ise 6 maddeden oluşan “Duygusal Tükenme” alt boyutunun 
yüksek derece güvenilir (α=0.882), 4 maddeden oluşan “Düşük Kişisel Başarı Hissi” alt 
boyutunun güvenilir (α=0.588), 2 maddeden oluşan “Duyarsızlaşma” alt boyutunun 
güvenilir (α=0.504) olduğu saptanmıştır. Katılımcıların işten ayrılma niyetini ölçmek 
için Kubilay Özyer’in doktora tezinde kullandığı, Schwepker tarafından hazırlanan 
ölçek kullanılmıştır. Ölçek 6 sorudan oluşmaktadır. İşten Ayrılma Niyeti ölçeğindeki 4 
maddenin güvenirliğini hesaplamak için iç tutarlılık katsayısı olan “Cronbach Alpha” 
hesaplanmıştır. Ölçeğin genel güvenirliği alpha=0.896 olarak çok yüksek bulunmuştur. 
Güvenirliğine ilişkin bulunan alpha ve açıklanan varyans değerine göre İşten Ayrılma 
Niyeti ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir araç olduğu anlaşılmıştır. 

5.2. Kadınlar ile Erkekler Arasındaki Farklılığın İncelenmesi 

Duygusal emek, tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti değişkenlerinin cinsiyet 
açısından kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıklarının incelenmesine ilişkin yapılan 
analizlerin sonuçları aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 1: Duygusal Emek Puanı ve Alt Boyut Puanları Bakımından Kadınlar 
ile Erkekler Arasındaki Farklılığın İncelenmesi 

 Cinsiyet n Ort. SS t p 

Duygusal Emek Kadın 297 2,26 0,638 -1,346 0,179 Erkek 243 2,33 0,667 
Alt Boyutlar       
Derinlemesine Duygusal 
Emek 

Kadın 297 2,90 0,864 -1,276 0,202 Erkek 243 3,00 0,988 

Yüzeysel Duygusal Emek Kadın 297 2,01 0,717 -1,065 0,287 Erkek 243 2,08 0,717 
Ort: Ortalama, SS: Standart Sapma, t: Test İstatistiği, p: Anlamlılık Düzeyi 
      Uygulanan bağımsız örneklem t testi sonucunda, kadınlar ile erkekler arasında 
duygusal emek ve alt boyut puan ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık görülmemiştir. (p>0,05). 
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Tablo 2: Tükenmişlik Puanı ve Alt Boyut Puanları Bakımından Kadınlar ile 
Erkekler Arasındaki Farklılığın İncelenmesi 

 Cinsiyet n Ort. SS t p 

Tükenmişlik Puanı Kadın 297 2,23 0,677 -0,847 0,397 Erkek 243 2,28 0,734 
Alt Boyutlar       

Duygusal Tükenme Kadın 297 2,31 1,092 0,166 0,868 Erkek 243 2,30 0,946 
Düşük Kişisel Başarı 
Hissi 

Kadın 297 2,48 1,227 -0,641 0,522 Erkek 243 2,56 1,332 

Duyarsızlaşma Kadın 297 1,45 0,587 -3,152 0,002** Erkek 243 1,67 0,961 
**:p<0,01 
Ort: Ortalama,  SS: Standart Sapma, t: Test İstatistiği,  p: Anlamlılık Düzeyi 
      Bağımsız örneklem t testi sonucunda, kadınlar ile erkekler arasında tükenmişlik, 
duygusal tükenme ve düşük kişisel başarı hissi puan ortalamalarına göre istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık görülmemiş (p>0,05) iken duyarsızlaşma puan 
ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür 
(p<0,01). Yapılan analize göre; erkeklerin duyarsızlaşma puan ortalamasının (1,67), 
kadınların puan ortalamasından (1,45) anlamlı derecede daha yüksek olduğunu 
söyleyebiliriz. Görülüyor ki erkeklerin duyarsızlaşması, kadınlara göre daha yüksektir. 

Tablo 3: İşten Ayrılma Niyeti Puanı Bakımından Kadınlar ile Erkekler Arasındaki 
Farklılığın İncelenmesi 

 Cinsiyet n Ort. SS t p 

İşten Ayrılma Niyeti Kadın 297 2,59 1,074 1,393 0,164 Erkek 243 2,46 1,000 
Ort: Ortalama,     SS: Standart Sapma 
t: Test İstatistiği,     p: Anlamlılık Düzeyi 

      Uygulanan bağımsız örneklem t testi sonucunda, kadınlar ile erkekler arasında işten 
ayrılma niyeti puan ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
görülmemiştir. (p>0,05). 

5.3. Üniversitedeki Deneyim Yılları Arasındaki Farklılığın İncelenmesi 

      Duygusal emek, tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti değişkenlerinin deneyim yılları 
açısından farklılıklarının incelenmesine ilişkin yapılan analizlerin sonuçları aşağıda yer 
almaktadır. 

 

 

 

 



	  
	  

	  
H. N. Güler – A. Marşap 10/3 (2018) 488-507 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

498	  

Tablo 4: Duygusal Emek Puanı ve Alt Boyut Puanları Bakımından Üniversitedeki 
Deneyim Yılları Arasındaki Farklılığın İncelenmesi 

 Deneyim n Ort. SS F p Fark 
(Tukey Testi) 

Duygusal 
Emek 

1-5 yıl 261 2,41 0,590 
10,340 0,000*** 1-2,3 6-10 yıl 126 2,12 0,630 

11 yıl ve üzeri 153 2,22 0,726 
Alt Boyutlar        
Derinlemesine 
Duygusal 
Emek 

1-5 yıl 261 2,98 0,814 
3,292 0,038* 2-3 6-10 yıl 126 2,77 0,987 

11 yıl ve üzeri 153 3,04 1,023 
Yüzeysel 
Duygusal 
Emek 

1-5 yıl 261 2,20 0,689 
13,021 0,000*** 1-2,3 6-10 yıl 126 1,88 0,684 

11 yıl ve üzeri 153 1,91 0,737 
*:p<0,05     ***:p<0,001  1= 1-5 yıl     2= 6-10 yıl     3= 11 yıl ve üzeri 
Ort: Ortalama, SS: Standart Sapma, F: Test İstatistiği, p: Anlamlılık Düzeyi 
      Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, üniversitedeki deneyim yılları 
arasında duygusal emek ve alt boyut puan ortalamalarına göre istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p<0,05).  
      Buna göre; 1-5 yıl aralığında deneyimi olanların duygusal emek (2,41) ve yüzeysel 
duygusal emek (2,20) puan ortalamaları diğer deneyim yıllarının puan ortalamalarından 
anlamlı derecede daha yüksek iken 6-10 yıl aralığında deneyimi olanların derinlemesine 
duygusal emek puan ortalaması (2,77) ise 11 yıl ve üzerinde deneyimi olanların puan 
ortalamasından (3,04) anlamlı derecede daha düşüktür. 

Tablo 5: Tükenmişlik Puanı ve Alt Boyut Puanları Bakımından Üniversitedeki 
Deneyim Yılları Arasındaki Farklılığın İncelenmesi 

 Deneyim n Ort. SS F p Fark 
(TukeyTesti) 

Tükenmişlik 
1-5 yıl 261 2,28 0,659 

1,579 0,207 - 6-10 yıl 126 2,28 0,781 
11 yıl ve üzeri 153 2,17 0,707 

Alt Boyutlar        

Duygusal 
Tükenme 

1-5 yıl 261 2,25 1,030 
1,972 0,140 - 6-10 yıl 126 2,46 1,066 

11 yıl ve üzeri 153 2,27 0,987 

Düşük Kişisel 
Başarı Hissi 

1-5 yıl 261 2,68 1,284 
4,508 0,011* 1-2 6-10 yıl 126 2,30 1,000 

11 yıl ve üzeri 153 2,41 1,421 

Duyarsızlaşma 
1-5 yıl 261 1,60 0,831 

8,405 0,000*** 3-1,2 6-10 yıl 126 1,70 0,917 
11 yıl ve üzeri 153 1,34 0,492 

*:p<0,05    ***:p<0,001 
1= 1-5 yıl     2= 6-10 yıl     3= 11 yıl ve üzeri 
Ort: Ortalama,     SS: Standart Sapma 
F:Test İstatistiği,     p:Anlamlılık Düzeyi 
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Uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, üniversitedeki 
deneyim yılları arasında tükenmişlik ve duygusal tükenme puan ortalamalarına göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiş (p>0,05) iken düşük kişisel başarı 
hissi ve duyarsızlaşma puan ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
olduğu görülmüştür (p<0,05).  

Buna göre; 1-5 yıl aralığında deneyimi olanların düşük kişisel başarı hissi puan 
ortalaması (2,68) 6-10 yıl aralığında deneyimi olanların puan ortalamasından (2,30) 
anlamlı derecede daha yüksek iken 11 yıl ve üzerinde deneyimi olanların duyarsızlaşma 
puan ortalaması (1,34) ise diğer deneyim yıllarının puan ortalamalarından anlamlı 
derecede daha düşüktür. 

Tablo 6: İşten Ayrılma Niyeti Puanı Bakımından Üniversitedeki Deneyim Yılları 
Arasındaki Farklılığın İncelenmesi 

 Deneyim n Ort. SS F p Fark 

İşten Ayrılma 
Niyeti 

1-5 yıl 261 2,59 1,122 
3,015 0,050 - 6-10 yıl 126 2,61 0,963 

11 yıl ve üzeri 153 2,36 0,945 
Ort: Ortalama, SS: Standart Sapma, F: Test İstatistiği, p: Anlamlılık Düzeyi 
 

Uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, üniversitedeki 
deneyim yılları arasında işten ayrılma niyeti puan ortalamalarına göre istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p>0,05).  

5.Sonuç ve Öneriler 

İş dünyasında müşterilerin beklentilerinin artması örgütlerin bu beklentilere cevap 
verebilmek için çalışanların duygu ve davranışlarını daha iyi şekilde yönetmeleri, 
denetlemeleri ve geliştirmelerini gerektirmektedir. Bu bağlamda çalışanların duygu ve 
davranışları önemle takip edilmelidir.  Duygu ve davranış arasında tutarlı bir ilişki söz 
konusu olup, duygular bireysel ve örgütsel faktörlerden etkilenerek davranışa 
dönüşmektedirler. 

Çalışanlar, müşteriler ve örgütlerin beklentilerine yanıt verebilmek için özellikle 
hizmet sektörü başta olmak üzere sunulan ürünün yanı sıra gösterilen hizmetin 
kalitesinde belirli standartı yakalamak için, duygularına yön vererek, duygusal emek 
davranışı sergilemektedirler. Duygusal emek gösterimlerinde yüzeysel ve derinlemesine 
duygusal emek ayrımında ortaya çıkan sonuçlarda farklılıkların olduğu bilinmektedir. 
Yüzeysel duygusal emek gösterimlerinde tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti gibi 
olumsuz sonuçlarla daha çok karşılaşılmakta, derinlemesine duygusal emek 
gösterimlerinde ise daha pozitif sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Yüzeysel duygusal emek 
gösterimlerinde hizmet sunumu sırasında veya ortaya çıkan problemin çözümü 
sürecinde çalışan, gerçekte hissetmediği duyguları hissediyormuş gibi rol yaparak 
yaklaştığı için duygularını yönetmekte güçlük çekmekte ve bu durum da olumsuz 
sonuçlara yol açmaktadır. Aynı zamanda olumsuz sonuçlar sadece bireysel açıdan değil, 
müşteri beklentilerinin tam olarak karşılanamaması riskini de ortaya koyarak örgütlerin 
performansını da etkilemektedir. Derinlemesine duygusal emekte ise sergilenmek 
istenen davranışların altında yatan duygular gerçekten hissedilmekte olduğu için duygu 
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düzenlemesine gidilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu sebeple hizmet veren, olumsuz 
sonuçlarla karşı karşıya kalmamaktadır.  

Duygusal emek gösterimlerinin cinsiyet açısından bakıldığında kadın çalışanlarda 
duygusal emek gösterimlerinin daha yüksek olduğu bilinmekte, kadın çalışanların 
hizmet sektöründe ihtiyaç duyulan emeğin aynası olduğu ifade edilmekte ve hizmet 
sektörünün daha çok kadın yoğunluklu meslek gruplarını içerdiği bilinmektedir 
(Özkaplan, 2009: 15; Kaya ve Tekin, 2013: 115) buna karşın araştırmada, kadın ve 
erkek akademisyenler arasında duygusal emek gösterimlerinde farklılığa 
rastlanmamıştır. Literatürde cinsiyet açısından farklılığa rastlanılmayan başka 
çalışmalar da bulunmaktadır (Oğuz ve Özkul, 2016: 146).  Bu açıdan bakıldığında erkek 
akademisyenlerin kadınlar kadar duygularını gerektiği şekilde yönetebiliyor olmaları, 
oldukça etkin ve olumlu bir sonuç olarak görülebilmektedir.  

Tükenmişlik açısından bakıldığında erkek akademisyenlerin duyarsızlaşma 
boyutu kadın akademisyenlere göre daha yüksek düzeyde görülmüştür. Bu durumda 
erkek akademisyenlerin duyarsızlaşma ile mücadele için daha stresi azaltıcı aktivitelere 
yönelmeleri, özel yaşam ve iş yaşamı dengesini oturtabilmeleri için aksiyon alınmasını 
ve üniversitelerin personel departmanlarının erkek akademisyenler için özel programlar 
tasarlamalarını ve bu durumu yakından izlemeleri gerektiği ifade edilebilir. Erkek 
akademisyenler için duyarsızlık boyutunu azaltmak için pedagojik formasyon 
programları düzenlenmeli, koçluk ve mentörlük desteği de gerekli olduğu durumlarda 
verilmelidir. Ölçüm ve değerlendirme sıklığı da erkek akademisyenler için kadınlara 
göre farklı şekilde olmalıdır. Diğer yandan, işten ayrılma niyetlerinin kadın ya da erkek 
akademisyenler açısından farklı şekilde yorumlanmaması, kadın akademisyenlerin iş 
özel hayat dengesini sağlayabildiklerini, evli olanların ve annelik yükümlülüklerini de 
bütünüyle yönetebildiklerini ve akademi dünyasında erkekler kadar kalıcı, istekli ve 
motive şekilde varolabildiklerinin sinyalini vermektedir. Kadınların akademik yaşamda 
varolabilmesi için gerekli desteklerin sağlanması çalışma saat ve düzenlemelerinin buna 
göre yapılabilmesi, gerektiğinde kreş desteği verilebilmesi onları bilimsel çalışmaları 
sırasında destekleyebilecektir. 

Çalışma sonuçlarına mesleki tecrübe açısından bakıldığında, düşük deneyim 
düzeyine sahip olanların ilişkilerinde daha yüzeysel davrandıkları tespit edilmiştir.  
Buna göre üniversitelerin gelişim ve takip programlarında işe yeni başlamış 
akademisyenlerin duygu durum düzenlemelerine yardımcı olabilecek etkinlikler ortaya 
konulmalı ve yol gösterici olunmalıdır. Mesleki tecrübenin az olması ile doğabilecek iş 
yüklerinin karşılanış biçimleri göz önüne alınmalı ve görev dağılımları, ders saatleri 
buna göre düzenlenmelidir. Akademisyenlerin gerek duydukları eğitim programları 
tasarlanabilmelidir. Öğrencilerle olan iletişimleri sırasında beklentilerin 
karşılanabilmesi için empati konusunda gerekli donanıma sahip olmalarını sağlayacak 
uygulamalar, kurslar, seminerler düzenlenmelidir. Diğer yandan uzun süre görev yapan 
akademisyenlerin de mesleki birikimlerinin derinlemesine duygusal emek gösterimine 
yansıtılabilmesi için gerekli takipler yapılmalı ve ihtiyaca yönelik düzenlemeler 
getirilmelidir. Motivasyonel etkinlikler artırılmalı, çalışma saatleri ve idari görev 
yüklerinde düzenlemelere gidilmelidir. Literatürde Kruml ve Geddes çalışmalarında 
yaşça daha ileri olanların duygularını düzenleme ve örgütlerin beklemiş oldukları 
performansa göre davranışlarını daha kolaylıkla şekillendirebildiklerini belirtmişlerdir 
(Kruml ve Geddes, 2000: 15). 
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Mesleki tecrübe açısından tükenmişlik boyutu ele alındığında, göreve yeni 
başlayanların düşük kişisel başarı hissi yönetiminin ele alınması gerekmektedir. Gelişim 
ve mesleki yeterliliğin sağlanabilmesi için kişisel olarak gösterilecek çabaların yanı sıra, 
üniversitelerin de gerekli desteği gerek eğitim, gerek yönetim ve gerekse motivasyon 
kanalları açısından sağlaması ardından da takip programları ile izlenmesi 
gerekmektedir.  

Çalışmada elde edilen sonuçlar ve yukarıda sunulan önerilere ek olarak gelecek 
araştırmacıların duygusal emeğin tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti ile olan ilişkisinde  
hem bireysel açıdan akademisyenlerin gelişmişlik ve mesleki yeterliliklerinin 
devamının sağlanması, hem de üniversite yönetimleri için duygusal emeğin 
sergilenmesi ve sonuçlarının yönetilmesi açısından derinlemesine daha da 
inceleyebilmek için farklı üniversitelerde de inceleme yapmaları, diğer yandan da 
cinsiyet ve  iş deneyimi dışında etkili olabilecek yaş, medeni durum, uzmanlık alanı gibi 
faktörlerden elde edilen sonuçların da ortaya konulması faydalı ve tamamlayıcı 
olacaktır.  
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Extensive Summary 

 
Research question: Emotional labor has been in the literature since 1981 and 

remains a research topic. The success of the employees business results leads to the 
profitability of the organization. During the meeting of expectations, emotional labor 
displays are displayed, and as a result of the impressions, intent to leave burnout and 
work is revealed. The purpose of this study is to determine whether the variables 
expressed vary according to gender and work experience. Accordingly, the following 
questions are answered in the study: 

§ Does the intention to leave emotional labor, burnout, and job differ in terms of 
the gender of those involved in the research? Is there any effect on emotional labor 
leaving your job? 

§ Will emotional labor, burnout, and intention to leave differ in terms of the 
experience of those involved in the study? 

Methodology: The universe of the research is made up of academicians who work 
at foundation universities in Istanbul. 5205 academicians are working at foundation 
universities in Istanbul according to the Higher Education Council (HEC) of 2016 
(https://istatistik.yok.gov.tr/01/02/2016). The research questions were sent by e-mail to 
the participants with easy sampling method. After the questionnaires which can not be 
evaluated within the scope of the research were taken out, 540 questionnaire forms were 
obtained and the analysis was included. The data obtained in the study were analyzed 
using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Windows 22.0 program. 
Independent sample T test, one way ANOVA test and Tukey test were used to analyze 
the obtained data. 

Findings: As a result of the independent sample T test applied, there was no 
statistically significant difference between male and female according to the emotional 
labor and subscale average scores (p>0.05). As a result of independent sample T test, 
there was no statistically significant difference (p>0,05) between burnout, emotional 
exhaustion and low personal accomplishment scores between females and males 
(p<0.01). As a result of the independent sample T test, there was no statistically 
significant difference between male and female according to the mean score of intention 
to leave work (p>0.05). As a result of one way analysis of variance (ANOVA), it was 
found that there was a statistically significant difference between emotional labor and 
subscale scores according to the university experience years (p<0,05). As a result of the 
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ANOVA, there was no statistically significant difference between burnout and 
emotional exhaustion averages (p>0,05) between the years of experience in university, 
whereas there was a statistically significant difference between low self-efficacy and 
depression scores (p<0.05). As a result of the ANOVA, there was no statistically 
significant difference between the university years of experience and the mean score of 
intention to leave (p> 0,05). 

Conclusion: It is known that emotional labor performances are higher in female 
employees when the emotional labor performances are gendered and it is known that 
female employees have the same amount of labor needed in the service sector and it is 
known that the service sector includes mostly female intensive occupational groups, 
however, there was no difference in emotional labor performances among female and 
male academics. From the point of view of burnout, male apologists have a higher level 
of desensitization than female academicians. In this case, it can be said that male 
academicians should take action to tackle the desensitization, to work on more stress-
reducing activities, to stabilize the private life and work life balance, and to have 
personnel departments of universities design and schedule special programs for male 
academics. Judging from the professional experience of the study results, it was found 
that those with low experience level behaved more superficially in their relationships. 
According to this, activities that can help emotional regulation of academicians newly 
started in the development and follow-up programs of universities should be put 
forward and guided. When the dimension of burnout is taken into account in terms of 
professional experience, it is necessary to consider the low sense of personal 
accomplishment of relative and beginners. 
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Özet 
Bu araştırmanın amacı; 2004-2016 yılları arasında pazarlama alanında yazılmış 

makalelerin konu, araştırma yöntemi, yazar sayısı ve yerli-yabancı kaynak kullanım 
miktarı dikkate alınarak tasnif edilmesidir. Bu kapsamda Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) bağlı faaliyet gösteren Ulusal Akademik 
Ağ ve Bilgi Merkezi  (ULAKBİM) veri tabanında kayıtlı olan toplam 308 makale 
incelemeye tabi tutulmuştur. Toplanan veriler bibliyometrik analiz yöntemi ile 
sınıflandırılmıştır. Araştırmada kullanılan parametreler ise makalenin pazarlama 
konusu, yayım yılı, yazar sayısı, sayfa sayısı, yerli - yabancı kaynak sayısı ve kullanılan 
yöntemin (nicel veya nitel oluşu) şeklindedir.   Araştırma sonuçlarına göre en çok 
çalışılan konular; “pazarlama yönetimi ve stratejisi”, “pazarlama iletişimi”, “sosyal 
pazarlama ve yeşil pazarlama”  şeklindedir. En az araştırma ise “veri tabanlı 
pazarlama”, “sanat pazarlaması” ve “perakendecilik” alanlarında yapılmıştır. Ayrıca 
araştırmanın diğer sonuçlarına göre iki yazarlı ve tek yazarlı makalelerin daha fazla 
olduğu, yabancı kaynakların daha fazla kullanıldığı, makalelerin ortalama 17 sayfa 
yazıldığı, nicel araştırma yöntemlerinin daha fazla kullanıldığı saptanmıştır.   

Anahtar kelimeler: Pazarlama, Pazarlama makaleleri, Bibliyometrik inceleme. 
Abstract 

The aim of this study is to classify articles written in marketing field between 
2004-2016 by considering the topic, research method, number of author and amount of 
domestic-foreign resource usage. In this context, A total of 308 articles were reviewed 
which registered in the database Turkish Academic Network And Information Center 
(ULAKBIM) which is affiliated with The Scientific And Technological Research Council 
Of Turkey (TUBITAK). The collected data were classified by bibliometric analysis 
method. The parameters used in the research are marketing theme of the article, the 
year of publication, the number of authors, the number of pages, the number of 
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domestic-foreign resources and the methods used (quantitative and/or qualitative). 
According to the results of the research, the most studied topics are; "Marketing 
management and strategy", "marketing communication", "social marketing and green 
marketing". The least research has been made on "Database marketing", "art 
marketing" and "retailing". In addition, some other results of this research are that two 
author articles and single author articles has been more frequent, foreign sources were 
used more frequently, the articles were 17 pages in average, quantitative research 
methods were used more commonly. 
Keywords: Marketing, Marketing articles, Bibliometric examination. 

1. Giriş 
Bilimsel çalışmalardan beklenen; ülke, bölge ve küresel gelişmelere bağlı olarak 

konuları ele almaktır. Bilimsel çalışmalar, dönemsel problemlere çözümler sunarken, 
fırsatları bilimsel bir disiplin içerisinde ele alır. Bilim dallarının gelişim düzeyinin 
belirlenebilmesi ve hangi konuların hangi dönemlerde yoğun olarak çalışıldığının tespit 
edilebilmesi açısından yazılı bilimsel çalışmaların belirli dönemler itibariyle 
incelenmesi önem arz etmektedir (Hotamışlı ve Erem, 2014).  

Yayınlar ve yazarlara ilişkin birçok göstergenin ortaya konması açısından 
bibliyometrik analiz çalışmaları önemlidir (Al, 2008:265). Bibliyometrik analizle elde 
edilen bulgular, bilim dallarındaki ilerlemeler ve geçirmiş oldukları evreler hakkında 
bilgi vermekle beraber, geleceğe yönelik de değerlendirmeler yapılmasına olanak 
tanımaktadır (Şakar ve Cerit, 2013:38). Bilimsel dergilerdeki nitelik kaygısı, dergilerde 
yapılan yayınların etkinliğinin değerlendirilmesi için bibliyometrik analizlerden 
faydalanılmasını sağlamıştır. Bibliyometrik analiz çalışmalarının özellikle 2000’li 
yıllardan sonra arttığı görülmektedir (Polat ve diğ., 2013:274). Web of Science’ta 
(WOS) yapılan taramada SSCI kapsamında, 1 Ocak 1980-29 Ağustos 2012 tarihleri 
arasında konu başlığında “bibliometric” kelimesi yer alan 2.072 yayın olduğu 
görülmüştür (Şakar ve Cerit, 2013:40). 

Bibliyometrik analiz; belirli bir alanda belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede 
kişiler ya da kurumlar tarafından üretilmiş yayınları ve bu yayınlar arasındaki ilişkileri 
sayısal olarak analiz1 eden bir yöntemdir.  Bibliyometrik analiz; doküman incelemesi 
olarak içerik analizi ve sayısal analiz açısından da nicel araştırma yöntemi olarak kabul 
edilebilir (Evren ve Kozak, 2014:67). Bu yöntem ile yüksek lisans ve doktora tezleri, 
kitaplar, dergiler, kongrede sunulan bildiriler, seminerler, konferanslar, iletişim araçları 
incelenebilmektedir (Evren ve Kozak, 2014:61).  

Bu çalışma açısından Türkçe pazarlama literatürünün nasıl büyüdüğü ve ne yönde 
ilerlediğini belirlemek önemli olacaktır. Ayrıca bu çalışma ile hem pazarlama alanında 
hangi konuların ne kadar işlendiği, pazarlama çalışmalarında araştırma yöntemi olarak 
en çok hangi yöntemin kullanıldığı ve sosyoekonomik konjonktürün konu seçimini 
etkileyip etkilemediği açısından önemli olacaktır.  

Pazarlama alanına yönelik bibliyometrik çalışmaların uluslararası alanda oldukça 
yaygın bir şekilde yapıldığı görülürken, Türkiye’de ise farklı alan ve disiplinlere 
yönelik bibliyometrik çalışmalar gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, pazarlama 

                                                
1 http://cabim.ulakbim.gov.tr/bibliyometrik-analiz/bibliyometrik-analiz-sikca-sorulan-sorular/ 
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yazınının bibliyometrik analizlerle incelendiği çalışmalar oldukça kısıtlı sayıdadır 
(Şakar ve Cerit, 2013:57). Sınırlı sayıda olsa da pazarlama konusunda Yüksek lisans ve 
doktora tezleri (Bakır, 2013; Bozyiğit ve Yaşa, 2013), uluslararası pazarlama, turizm, 
sağlık turizmi (Samiee ve Chabowski, 2012; Evren ve Kozak, 2014; Temizkan ve diğ., 
2015) alanlarında çalışmalar mevcuttur.  

Bu çalışmanın temel amacı; Türkiye’de yapılan pazarlama çalışmalarını konu, 
araştırma yöntemi, yazar sayısı ve yerli-yabancı kaynak kullanım miktarı dikkate 
alınarak tasnif etmektir. Bu doğrultuda ULAKBİM veri tabanın da taranan pazarlama 
alanında yapılmış çalışmalar bibliyometrik açıdan incelenmiştir. 

2. Literatür 
Bibliyometrik çalışmalarda amaç makale, kitap, belge gibi dökümanların, 

matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanılarak, belirli özelliklerin çözümlenmesi 
ve bilimsel iletişim ve gelişime ilişkin bulgu ve yorumların ortaya çıkarılmasını 
sağlamaktır (Metin, 2013). Bibliyometrik araştırmalar ile bir ülkenin bilimsel yayın 
politikası değerlendirilebileceği gibi, araştırmacıların ya da kurumların yayın 
performanslarını da ölçmek olanaklıdır (Şakar ve Cerit, 2013:40). Ayrıca çalışmaların 
birbirinin tekrarı değil de devamı olabilmesi için, bugüne kadar pazarlama alanında 
yapılmış yayınların bilinmesi gerekmektedir (Bozyiğit ve Yaşa, 2012:60).  

Türkiye’de yapılan bibliyometrik analizler incelendiğinde yüksek lisans tezlerinin, 
doktora tezlerinin, yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış makalelerin sınıflandırıldığı 
görülmektedir. Bakır (2013) “pazarlama alanında yapılan doktora tezlerinin kategorik 
olarak değerlendirilmesi (1994 ile 2012 yılları arası)” ile ilgili yaptığı çalışmasında en 
fazla “pazarlama iletişimi” ve “tüketici davranışları” alanlarında çalışmaların 
yapıldığını tespit etmiştir. “E-pazarlama” ve “fiyat” konularında ise en az doktora tezi 
yazıldığı görülmektedir. Çalışmada ayrıca nicel çalışmaların (%62) daha fazla olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Bozyiğit ve Yaşa (2013) “pazarlama konusunda yapılan lisansüstü tezlere ilişkin 
bir araştırma” başlıklı çalışmasında 2000 yılı sonrası yapılan yüksek lisans ve doktora 
tezlerini incelemiştir. Yapılan inceleme sonucunda en fazla “tüketici davranışları” ve 
“reklam ve marka” alanlarında çalışmalar yapıldığı sonucuna ulaşmıştır. Yerli ve 
yabancı kaynaklardan faydalanma durumuna göre yüksek lisans çalışmalarında yerli 
kaynakların, doktora tezlerinde ise yabancı kaynakların daha fazla kullanıldığı tespit 
edilmiştir. 

İnce ve arkadaşlarının (2017) turizm pazarlaması konusunda 1990-2016 yılları 
arasında yazılmış 177 lisansüstü tez incelemesinde en fazla pazarlama stratejisi, ürün ve 
dağıtım konularında çalışmanın yapıldığı sonucuna ulaşmışlarıdır. Ayrıca nicel 
çalışmaların daha fazla yapıldığı da araştırmanın diğer bir sonucudur. 

Tektaş’ın (2010) “Uluslararası Pazarlama Alanında Yapılan Araştırmaların 
Kategorik Olarak Değerlendirilmesi” isimli çalışmasında son 10 yıl içerisinde 
uluslararası pazarlama alanında Türkiye’de en fazla “Uluslararasılaşma Süreci ve 
Pazara Giriş Türleri” ve “Stratejik Pazarlama Planı” konularında çalışma yapıldığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada nicel çalışmaların daha fazla olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Şakar ve Cerit (2013) “Uluslararası alan indekslerinde Türkiye pazarlama yazını” 
isimli çalışmasında 1 Ocak 1980-17 Temmuz 2012 tarihleri arasındaki çalışmaları 
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incelemiştir. Çalışmada incelenen 173 adet yayının en fazla “turizm”, “tüketici 
tercihleri” ve “uluslararası pazarlama” alanında gerçekleştiği saptanmıştır. Ayrıca 2 ve 
üstü yazarlı çalışmaların ağırlıkta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özel ve Kozak (2012) 
çalışmalarında 2000-2010 yılları arasında turizm pazarlaması alanında yürütülen Türkçe 
makaleleri bibliyometrik açıdan incelemeyi amaçlamış ve ele alınan makalelerde yer 
alan atıfların analizlerini gerçekleştirmiştir. Çalışma sonucuna göre 2 ve daha çok 
yazarlı makalelerin daha fazla olduğu, makalelerin çoğunlukla ürün (%29,3), insan 
(%28,3) ve tutundurma (%23,8) konularında yoğunlaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Evren ve Kozak (2014), “1217 makalenin incelendiği turizm pazarlaması ile 
ilişkili makalelerin bibliyometrik analizi” isimli araştırma sonucunda deneysel 
araştırmaların ve çok yazarlı yayınların daha fazla olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca 
yapılan araştırmada “turizm yönetimi ve organizasyon”, “turizm pazarlaması” ve 
“turizm ekonomisi” alanlarında daha fazla çalışmanın yer aldığı belirtilmiştir. Leonidou 
ve arkadaşları (2010) dokuz pazarlama dergisinde yayımlanmış 508 makaleyi yazarları, 
yayın alanı, kapsamı ve yöntemi bakımından incelemişlerdir. Çoklu yazarların 
kullanıldığı makalelerde “makro çevre”, “pazarlama karması” ve “tüketici davranışı”  
konularının giderek artan bir ilgiye sahip oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Chabowski 
ve arkadaşları (2013) “küresel marka literatürünün bibliyometrik analizi” isimli 
çalışmalarında 120 makaleyi incelemişlerdir. Yaptıkları bibliyometrik analizde önemli 
konu başlıklarının “uluslararası marka stratejisi”, “marka konumlandırma”, “marka/ülke 
menşei”, “marka imajı” ve “marka performansı” olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Literatürde pazarlama alanında bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak yapılan 
farklı çalışmalara da rastlamak mümkündür. Yapılan çalışma sonucu ulaşılan bazı 
yayınlar; Samiee ve Chabowski’nin (2012), Leonidou ve arkadaşlarının (2010),  
uluslararası pazarlama alanında yapmış oldukları bibliyometrik araştırmalardır. Ayrıca 
turizm (Evren ve Kozak, 2014), marka (Chabowski ve diğ., 2013), sağlık turizmi 
(Temizkan ve diğ., 2015),  kurumsal sosyal sorumluluk (Bakker ve diğ., 2005) 
alanlarında da bibliyometrik analizler yapılmıştır.  

3. Yöntem ve Kısıtlar 

Bu araştırma ULAKBİM veri tabanında kayıtlı dergilerde yayınlanan makaleler 
ele alınarak yapılmıştır.  ULAKBİM veri tabanına kayıtlı makalelerin başlığında 
“pazarlama” kelimesi anahtar kelime olarak seçilmiş olup, 308 makale bu şekilde 
incelemeye alınmıştır. İncelenen makaleler pazarlama bilim dalının alt alanlarına göre 
bölümlendirilmiştir. Bunun yanı sıra yazıldıkları yıl, sayfa sayısı, yazar sayısı, yerli - 
yabancı kaynak sayısı ve kullanılan yöntemin nicel veya nitel oluşu da veri olarak 
alınmıştır. Elde edilen veriler frekans analizine tabi tutulmuş ve açıklayıcı istatistikler 
elde edilmiştir. Yapılan analizler ile aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmaya 
çalışılmıştır; 

Soru-1: 2004 ile 2016 yılları arasında ULAKBİM veri tabanına kayıtlı pazarlama 
ile ilgili hangi alanlarda kaç adet makale yazılmıştır? 

Soru-2: Kullanılan kaynakların yerli ve yabancı dağılımı ne düzeydedir? 

Soru-3: Makalelerde yazar sayısının dağılımı nasıldır? 
Soru-4: Makalelerin sayfa sayıları ne düzeydedir? 

Soru-5: En çok kullanılan araştırma yöntemi (nicel-nitel) hangisidir? 
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Bu araştırmanın en büyük kısıtı başlığında sadece “pazarlama” kelimesinin 
olduğu çalışmaların analiz edilmesidir. Oysaki başlığında “pazarlama” kelimesi 
olmayan ve pazarlamayı ilgilendiren konular da mevcuttur. Bir diğer önemli kısıt ise 
sadece ULAKBİM veri tabanında taranan makalelerin incelenmesidir.  

4. Bulgular 

Pazarlama yazını ile ilgili 2004-2016 yılları arasında yazılmış 308 makale 
incelemeye tabi tutulmuştur. Aşağıda Tablo-1’de pazarlama alanında yazılmış 
makalelerin konularına göre, frekansları ve yüzdeleri verilmiştir.  

Tablo-1 Pazarlama Konularına Göre Ortalamalar 

Pazarlama Konuları Konu Sayısı Konu Yüzdesi (%) 

Pazarlama Yönetimi ve Stratejisi 71 23,1 
Pazarlama İletişimi 29 9,4 
Sosyal Sorumluluk ve Yeşil Pazarlama 29 9,4 
Marka ve Marka Yönetimi 16 5,2 
E-Pazarlama 14 4,5 
Müşteri İlişkileri Yönetimi 14 4,5 
Endüstriyel Pazarlama 13 4,2 
Siyasi Pazarlama 13 4,2 
Tüketici Davranışları 11 3,6 
Uluslararası Pazarlama 9 2,9 
Ağızdan Ağıza Pazarlama 8 2,6 
İçsel Pazarlama 8 2,6 
Pazarlamada Etik 7 2,3 
Turizm Pazarlaması 7 2,3 
Bütünleşik Pazarlama 7 2,3 
Fiyatlama ve Yönetimi 6 1,9 
Pazarlama ve Teknoloji 6 1,9 
Mobil Pazarlama 6 1,9 
Spor Pazarlaması 6 1,9 
Ürün Yönetimi ve Ürün Geliştirme 5 1,6 
Deneyimsel Pazarlama 5 1,6 
Hizmet Pazarlaması 4 1,3 
Niş Pazarlama 3 1 
Dağıtım Kanalları ve Lojistik 2 0,6 
Doğrudan Pazarlama 2 0,6 
Retro Pazarlama 2 0,6 
Gerilla Pazarlama 2 0,6 
Perakendecilik 1 0,3 
Sanat Pazarlaması 1 0,3 
Veri Tabanlı Pazarlama 1 0,3 
Total / ortalama 308 %100 

Tablo-1’de elde edilen bulgular incelendiğinde Soru-1 cevaplandırılmış olacaktır. 
Yani  “2004 ile 2016 yılları arasında ULAKBİM veri tabanına kayıtlı pazarlama ile 
ilgili hangi alanlarda kaç adet makale yazılmıştır?” sorusu cevaplandırılacaktır.  
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Pazarlama alanında en çok “Pazarlama Yönetimi ve Stratejisi” konusunda (71 adet, 
%23,1) makale yazıldığı görülmektedir. Bu sonucun ardından “Pazarlama İletişimi” (29 
adet, %9,4) konusu gelmektedir. Üçüncü en yüksek değere sahip konu ise “Sosyal 
Sorumluluk ve Yeşil Pazarlamadır” (29 adet %9,4). Diğer konularda yazılan 
makalelerin oranı toplam içerisinde %8’in altındadır. 

Aşağıda Tablo-2’de verilere ilişkin bazı açıklayıcı istatistikler verilmiştir. Bu 
sonuçlarla “Soru-2: Kullanılan kaynakların yerli ve yabancı dağılımı ne düzeydedir?” 
cevaplandırılacaktır. Bir makalede en çok 115 adet yabancı kaynak kullanılırken, 49 
adet yerli kaynak kullanılmıştır. Tüm çalışmalar arasında ortalama 19,32 yabancı 
kaynak, 12,71 yerli kaynak kullanılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda yabancı kaynak 
kullanımının daha fala olduğu görülmektedir. 

Tablo-2 Açıklayıcı İstatistikler 
 N Minimum Maksimum Ortalama 
Yerli Kaynak 308 0 49 12,71 
Yabancı Kaynak 308 0 115 19,32 
Yazar Sayısı 308 1 5 1,90 
Sayfa 308 4 48 17,09 

 Tablo-2’deki sonuçlara göre incelenen 308 makalenin en düşük 4 sayfa, en 
yüksek 48 sayfa ile yazıldığı görülmektedir. Ortalama sayfa sayısı ise 17,09’dur. Bu 
sonuçlar ile “Soru-4: Makalelerin sayfa sayıları ne düzeydedir?” cevaplandırılmıştır. 

Tablo-2’deki veriler incelendiğinde yazar sayılarının 1 ile 5 arasında değiştiği 
görülmektedir. Ortalama yazar sayısı ise 1,90’dır. Bu sonuçlar ile “Soru-3: Makalelerde 
yazar sayısının dağılımı nasıldır?” cevaplandırılmıştır. Aşağıda Tablo 3’de 
makalelerdeki yazar sayılarının toplam içerisindeki yüzdeleri ayrıntılı gösterilmektedir.  

Tablo-3 Yazar Sayılarının Yüzdeleri 

Yazar Sayısı Frekans Yüzde (%) 
1 108 35,1 
2 146 47,4 
3 38 12,3 
4 10 3,2 
5 6 1,9 

Toplam 308 100,0 

Tablo-3 incelendiğinde iki yazarlı makale sayısının en yüksek düzeyde olduğu 
görülmektedir. Yaklaşık olarak tüm makalelerin yarısı kadardır. Bu durumda özellikle 
pazarlama alanında yüksek miktarda alan araştırması yapıldığı için zaman ve maliyet 
alanında sınırlılık söz konusu olduğundan iki kişinin bir çalışmayı yürütmesi 
düşünülebilir. İkinci sırada ise tek yazarlı makalelerin sayısının yüksek olduğu 
görülmektedir. Üç, dört ve beş yazarlı makale sayısı ise toplam makale sayısı içerisinde 
oldukça düşük bir istatistiğe sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo-4’de pazarlama alanında yazılmış makalelerin araştırma yöntemi dağılımı 
gösterilmiştir. Bu sonuçlarla Soru-5 cevaplandırılacaktır. “Soru-5: En çok kullanılan 
araştırma yöntemi (nicel-nitel) hangisidir?”  
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Tablo-4 Pazarlama Makalelerinde Kullanılan Araştırma Yöntemleri 

Pazarlama Konuları Yöntem Sayısı 
Nicel Nitel 

Pazarlama Yönetimi ve Stratejisi 42 29 
Pazarlama İletişimi 7 22 
Sosyal Sorumluluk ve Yeşil Pazarlama 14 15 
Marka ve Marka Yönetimi 7 9 
E-Pazarlama 5 9 
Müşteri İlişkileri Yönetimi 10 4 
Endüstriyel Pazarlama 8 5 
Siyasi Pazarlama 6 7 
Tüketici Davranışları 5 6 
Uluslararası Pazarlama 5 4 
Ağızdan Ağıza Pazarlama 7 1 
İçsel Pazarlama 7 1 
Pazarlamada Etik 5 2 
Turizm Pazarlaması 1 6 
Bütünleşik Pazarlama 4 3 
Fiyatlama ve Yönetimi 2 4 
Pazarlama ve Teknoloji 2 4 
Mobil Pazarlama 3 3 
Spor Pazarlaması 3 3 
Ürün Yönetimi ve Ürün Geliştirme 2 3 
Deneyimsel Pazarlama 2 3 
Hizmet Pazarlaması 1 3 
Niş Pazarlama 2 1 
Dağıtım Kanalları ve Lojistik 2 0 
Doğrudan Pazarlama 2 0 
Retro Pazarlama 0 2 
Gerilla Pazarlama 2 0 
Perakendecilik 1 0 
Sanat Pazarlaması 0 1 
Veri Tabanlı Pazarlama 1 0 
Total / ortalama 158 150 

Tablo-4 incelendiğinde toplam 158 çalışmada nicel, 150 çalışmada ise nitel analiz 
yöntemleri kullanılmıştır. Örneklemi oluşturan makalelerin araştırma yöntemlerinde 
kullanılan yöntem adetlerinin birbirine yakın olduğu görülmektedir. Bazı konularda 
ağırlıklı olarak nicel ya da nitel yöntemin seçildiği görülmektedir. Mesela “pazarlama 
iletişimi” konusunda yapılan makalelerin çoğunluğu nitel yöntemle yapılmıştır. Toplam 
29 makaleden 22 makale nitel yöntemle yapılırken 7 makalenin nicel yöntemle 
çalışıldığı görülmektedir. Benzer şekilde nitel yöntemin tercih edildiği konular; 
Pazarlama İletişimi, Sosyal Sorumluluk ve Yeşil Pazarlama, Marka ve Marka Yönetimi, 
E-Pazarlama, Siyasi Pazarlama, Tüketici Davranışları, Turizm Pazarlaması ve 
Fiyatlama şeklindedir. Nicel yöntemin tercih edildiği konular ise; Pazarlama Yönetimi 
ve Stratejisi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Endüstriyel Pazarlama, Uluslararası 
Pazarlama, Ağızdan Ağıza Pazarlama, İçsel Pazarlama ve Pazarlamada Etik şeklindedir.  
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5. Sonuç ve Öneriler 

Günümüzde pazarlama alanında çalışmaların giderek artması, bu çalışmaların 
sınıflandırılmasını da gerekli kılmaktadır. Bibliyometrik analizler bu açıdan önem arz 
etmektedir. Bu çalışmada 13 yıllık süreç (2004-2016 yılları) içerisinde ULAKBİM veri 
tabanına kayıtlı pazarlama alanında yayımlanan makalelerin bibliyometrik açıdan 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma pazarlama alanında yapılan Türkçe makalelerin 
yıllara göre konu dağılımının belirlenmesi açısından önemlidir.  

2004-2016 yılları arasında yapılan çalışmalara bakıldığında “Pazarlama Yönetimi 
ve Stratejisi”, “Pazarlama İletişimi” ve “Sosyal Sorumluluk ve Yeşil Pazarlama” 
alanlarında en fazla (%41,9) çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Özellikle “Pazarlama 
Yönetimi ve Stratejisi” alanında 2008 ve 2016 yılları arasında daha fazla çalışmanın 
yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Literatürde yapılan çalışmalarla kıyaslandığında 
Bakır’ın (2013), Bozyiğit ve Yaşa’nın (2013), İnce ve arkadaşlarının (2017), Tektaş’ın 
(2010), Özel ve Kozak’ın (2012) çalışmalarında çıkan sonuçlarla benzerlik 
göstermektedir. Fakat bu çalışmada “Sosyal Sorumluluk ve Yeşil Pazarlama” alanı ile 
ilgili yapılan çalışmaların daha yüksek oranda olduğu görünürken, diğer çalışmalarda bu 
durum benzer değildir.  

Yazar sayısına göre bakıldığında ise birden fazla yazarın yer aldığı makale 
sayısının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu veri ile literatürdeki diğer çalışmalar 
benzerlik göstermektedir (Leonidou ve diğ., 2010; Evren ve Kozak, 2014; Özel ve 
Kozak, 2012; Şakar ve Cerit, 2013). Çoklu yazarlı araştırmaların en önemli 
yararlarından bir tanesi yazarların kendilerini denetleme fırsatını bulmalarıdır (Evren ve 
Kozak, 2014:77). Çok yazarlı çalışmalarla, farklı birikimlerin ve emeklerin 
birleştirilerek daha kaliteli yayınların ortaya konulması amaçlandığı söylenebilir. Tek 
yazarlı çalışmaların tercihi ise akademik kariyer açısından jürilerin tek yazarlı 
makalelere vermiş oldukları önemle açıklanabilir.   

 Bu çalışmanın bir diğer sonucu ise pazarlama alanında yapılan nicel çalışmaların 
daha fazla olduğu sonucudur. Bu sonuçla yine literatürde yapılan çalışmalar benzerlik 
göstermektedir (Bakır, 2013; İnce ve diğ., 2017; Tektaş, 2010). Ancak yapılan diğer 
araştırmalara göre nitel araştırma oranının yüksek çıktığı söylenebilir. Kayasandık vd. 
(2017) yapmış oldukları çalışmada işletme alanında yapılan 233 makaleden 170 (%73) 
makalenin nicel yöntemle yapıldığını tespit etmişlerdir. Bu çalışmada ise pazarlama 
alanında yapılan 308 çalışmadan 158’i nicel 150’si ise nitel yöntemle yapıldığı 
görülmektedir. Bu sonuç ile pazarlama alanında daha fazla nicel yöntemin kullanıldığını 
göstermektedir.   

Yerli ve yabancı kaynaklardan faydalanma miktarına bakıldığında, yabancı 
kaynaklardan daha fazla yararlanıldığı görülmektedir. Çalışmanın bu sonucu, Özel ve 
Kozak’ın (2012), Polat ve arkadaşlarının (2013) yaptığı çalışmalarla benzerlik 
göstermektedir. Daha fazla yabancı kaynaktan faydalanılıyor olması, akademisyenlerin 
dil problemlerini aştığını ve uluslararası yayınlardan da rahatlıkla faydalanabildiklerini 
göstermektedir. 

Sayfa ortalamasına göre bakıldığında ise makalelerin ortalama 17,09 sayfa ile 
yazıldığı görülmektedir. Yapılan analizlerde sayfa ortalamalarının birbirinden farklı 
çıktığı anlaşılmaktadır. Bu durum dergilerin yayın politikalarından 
kaynaklanabilmektedir. Dergiler makale sayfa sayısına sınır getirebilmektedirler.  
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Bu araştırmanın kısıtları da dikkate alınarak bibliyometrik çalışma yapmak 
isteyen araştırmacılara şu önerilerde bulunulabilir.  

Makale Başlığında yalnız “pazarlama” kavramını aramak pazarlamanın çalışma 
alanını kısıtlamaktadır. Yeni araştırmalarda; pazarlama karması kavramları ve 
pazarlamanın önemli konularından marka, müşteri memnuniyeti, tüketici davranışları 
vb. gibi anahtar kelimeler kullanılarak daha fazla makale üzerinde çalışma yapılabilir. 
Ayrıca, yalnız ULAKBİM veri tabanı değil de başka veri tabanları da araştırmaya dahil 
edilebilir.   

Akademisyenler, konu seçimi yaparken dikkate aldıkları kriterleri belirlemeye 
yönelik bir araştırma yapılabilir. Sosyal ya da ekonomik bir olay sonrası 
akademisyenler bu konuya yönelik çalışma yapıyorlar mı, ya da akademisyenlerin 
yapmış olduğu çalışma sosyal ya da ekonomik hayatta bir yenilik getiriyor mu? Çünkü 
akademik çalışmalardan beklenti, problemlere çözüm önerisi sunan ya da yeni fırsatları 
ortaya koyan çalışmaların yapılmasıdır. 
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Extensive Summary 

Introduction 

Scientific studies approach opportunities in a scientific discipline while providing 
solutions to periodic problems. Determination of written scientific studies at certain 
periods has important to detection in terms of which determination of the level of 
development of science branches and which topics are studied intensively during which 
periods (Hotamışlı ve Erem, 2014). Bibliometric analysis studies are important in terms 
of putting out a lot of demonstrations about publications and writers (Al, 2008: 265). 
Findings obtained by bibliometric analysis make possible about the assessments for the 
future with the progress of the branches of science and the stages they have undergone 
(Şakar ve Cerit, 2013:38). The quality concern in scientific journals has made it possible 
to use bibliometric analyzes to evaluate the effectiveness of publications in the journals. 
Bibliometric analysis is a method that quantitatively analyzes the publications produced 
by persons or institutions in a particular region and field and period and the relations 
between these publications. 2 Bibliometric analysis is accepted the quantitative research 
method in terms of content analysis and numerical analysis as a document review 
(Evren ve Kozak, 2014:67). With this method, master's and doctoral theses, books, 
journals, presentations, seminars, conferences and communication tools presented in the 
congress can be examined (Evren and Kozak, 2014: 61).  

The aim of this study is to classify articles written in marketing field between 
2004-2016 by considering the topic, research method, number of author and amount of 
domestic-foreign resource usage. In this context, a total of 308 articles were reviewed 
which registered in the database Turkish Academic Network And Information Center 
(ULAKBIM) which is affiliated with The Scientific And Technological Research 
Council Of Turkey (TUBITAK). 

Method 

This research was carried out taking the published articles which are registered in 
the journals in ULAKBİM database. 308 articles with the word "marketing" in the title 
were selected for review. The examined articles were classified according to the 
subfields of the marketing science branch. In addition to this, to taken as data the 
number of pages, the number of authors, the number of domestic and foreign sources 
and the quantitative or qualitative formation of the method used. The obtained data were 

                                                
2 http://cabim.ulakbim.gov.tr/bibliyometrik-analiz/bibliyometrik-analiz-sikca-sorulan-sorular/ 
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analyzed frequency and descriptive statistics were obtained. The following research 
questions were tried to get an answer with the analyzes made; 

Question 1: How many articles and in which fields have been written related to 
marketing registered in ULAKBİM database between 2004 and 2016? 

Question 2: What is the distribution of domestic and foreign resources used? 
Question 3: What is the distribution of the number of authors in the articles? 
Question 4: What is the distribution of the page number of the articles? 
Question 5: Which is the most commonly used research method (quantitative-

qualitative)? 
Finding and Suggestions 
With this research 308 articles written between 2004-2016 in marketing literature 

were examined. In this direction, the research questions have been answered as follows. 
Firstly, Question 1 will be answered. “Question 1: How many articles and in 

which fields have been written related to marketing registered in ULAKBİM database 
between 2004 and 2016?” It is seen most commonly written articles subject “Marketing 
Management and Strategy” (total 71, %23,1) in the field of marketing. This is followed 
by "Marketing Communication" (total 29, %9.4). The subject with the third highest 
value is “Social Responsibility and Green Marketing” (total 29, %9,4). The percentage 
of articles written in other issues is below 8% in total. 

Secondly, Question 2 will be answered. “Question 2: What is the distribution of 
domestic and foreign resources used?” Maximum 115 piece foreign resource and 49 
piece domestic resource were used in articles. Among all studies, 19,32 foreign sources 
and 12,71 domestic resources were used on average. In the direction of these results, the 
use of foreign resources seems to be more. 

Thirdly, Question 3 will be answered. “Question 3: What is the distribution of the 
number of authors in the articles?” With two authors writen articles are maximum level 
according to the others. Approximately they are half of all articles. In this case, 
especially two authors carry out was thought because there was made a lot of field 
research in marketing field and there is a limitation in time and cost. With single author 
writen articles are secondly higy level. It is seen that the number of three, four and five 
Authors writen articles are  very low in the total number of articles.  

Fourthly, Question 4 will be answered. “Question 4: What is the distribution of 
the page number of the articles?” 308 articles examined seem to written with minimum 
of 4 pages and maximum of 48 pages. Average number of page is 17,9. 

Fifthly, Question 5 will be answered. “Question 5: Which is the most commonly 
used research method (quantitative-qualitative)?” Totally qualitative analysis methods 
were used in 158 studies and quantitative analysis methods were used in 150 studies. 
The number of conducted qualitative and quantitative research methods articles are 
close to each other. In some topics are seen to be selected mainly quantitative or 
qualitative method. For example the majority of the articles on "marketing 
communication" were made qualitatively. Similarly the qualitative method is preferred 
on Marketing Communication, Social Responsibility and Green Marketing, Brand and 
Brand Management, E-Marketing, Political Marketing, Consumer Behavior, Tourism 
Marketing and Pricing. The quantitative method is preferred on Marketing Management 
and Strategy, Customer Relationship Management, Industrial Marketing, International 
Marketing, Word of Mouth, Internal Marketing and Ethics in Marketing. 
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Özet 
Sağlık kuruluşları için yöneticilerin sahip oldukları yetkinlikler her geçen gün 

daha önemli bir hale gelmektedir. Bu çalışma sağlık yöneticilerinin yetkinliklerini 
değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, The American College of Healthcare 
Executives (ACHE) tarafından yöneticilerin kendi kendilerini değerlendirmeleri 
amacıyla geliştirilen ve Erigüç, Kurul ve Tekin Numanoğlu (2014) tarafından Türkçe’ye 
çevrilen ölçekten yararlanarak bir anket hazırlanmıştır. Anket kamu hastanelerindeki 
400 sağlık yöneticisine uygulanmıştır. Araştırmaya katılan sağlık yöneticilerinin 
yetkinliklerinden liderlik yetkinlik düzeyi en yüksek yetkinlik alanı, sağlık sektörü bilgi 
düzeyi ise en düşük yetkinlik alanı olarak belirlenmiştir. Farklı iş rollerine sahip sağlık 
yöneticilerinin en düşük yetkinlik alanı olarak sağlık sektörü bilgi düzeyinin olma 
nedeni sağlık yöneticilerinin %82’sinin sağlık yönetimi eğitimi almamış olmasıdır. 
Araştırma kapsamında yer alan sağlık yöneticilerinin yetkinlikleri ile yönetsel statüleri 
arasında istatistiksel anlamlılık bulunamamıştır. Sağlık yöneticilerinin cinsiyetlerine 
göre yetkinlik alanlarındaki farklılık değerlendirildiğinde kadın yöneticilerin iletişim ve 
kişilerarası ilişkiler yönetimi yetkinlik düzeyinin erkek sağlık yöneticilerinden daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Yetkinlik, Sağlık Yöneticisi, Kamu Hastaneleri 

Abstract 
Competencies are becoming more important for healthcare organizations. The 

aim of this study is to determine the managerial competencies of healthcare managers. 
In this study, a questionire prepared by using Healthcare Executives Competencies 
Assessment Tool which was translated to Turkish by Erigüç, Kurul ve Tekin Numanoğlu 
2014). ACHE for the purpose of using self-assessment tool for healthcare managers. 
The questionnaire have been applied a total of 400 healthcare managers in public 
hospitals. From the competencies of the healthcare managers, who participated in the 

1	   Bu çalışma Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlanan Sağlık Yöneticilerinin 
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research, competency level of leadership is determined as the highest area of competency 
while level of knowledge in healthcare sector is the lowest area of competency. Knowledge 
level of the healthcare managers having different job roles in healthcare sector is the lowest 
area of competency because 82% of the healthcare managers did not receive the training 
on healthcare management. A statistical significance between the competencies and 
managerial statuses of the healthcare managers within the scope of the research could not 
be found. When the differences in the competency areas according to genders of the 
healthcare managers are evaluated, it is determined that communication and interpersonal 
relations management competency level of female managers is higher than the level of male 
managers. 
Keywords: Competency, Healthcare Manager, Public Hospitals 

Giriş 

Yüksek performanslı ve düşük performanslı örgütlerin yetkinliklerini 
değerlendirme sonucunda başarıyı getiren yetkinlikleri ve başarısızlığa neden olan 
yetkinlik açıklarını belirlemek yönetim süreçlerinde önemli faaliyet alanlarından biridir 
(Bharadwaj ve Punia, 2013). Örgütlerin yönetsel potansiyelinin yönetici yetkinlikleri ile 
bağlantısı yönetim kalitesine bağlıdır. Bu etki örgütleri yönetim kalitelerini artırma 
alanında yoğunlaştırmaktadır (Çetinkaya, 2009).  

Örgütlerin performans beklentilerini gerçekleştirmede yöneticilerin yetkinlikleri 
de değerlendirme sürecinde yer almalıdır (Shirazi ve Mortazavi, 2009). Cockerill ve 
Hunt ve Schroder (1995) yöneticilerin statüleri, deneyimleri ve yetkinlikleri örgütlerin 
hedeflediği performansa ulaşmada etkili olduğunu belirtmektedir. Yöneticilerin 
performansı (çıktı), işle ilgili bilgi ve deneyimleri (girdi yetkinlikleri), kişilik özellikleri 
ve yetenekleri (süreç yetkinlikleri) yönetici performansının belirleyici unsurları olarak 
belirtilmiştir. Yöneticiler için yetkinlik; yöneticilerin deneyimleri, bilgi, beceri ve sosyal 
rollerinin toplamı olarak ifade edilebilir (Zaccaro ve Banks, 2004). Yetkinlikler 
yöneticilerin mikro becerileridir ve örgütün sahip olduğu değerlerin bir parçasıdır. 

Sağlık işletmelerinin rekabetçi doğasından dolayı yüksek motivasyona sahip 
yöneticilere olan ihtiyaç örgütün başarıya ulaşmasında önemli bir etkendir (Broscio ve 
Scherer, 2003; Rollins, 2003; Finley, Ivanitskaya ve Kennedy, 2007; Kubica, 2008). 
Sağlık yöneticisinin rolleri ve yetkinlikleri hastane yöneticisinin başarısını doğrudan 
etkilemektedir. Diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de yönetim kalitesi 
büyük farklılık oluşturmaktadır. Bu farklılıklar sağlık boyutu nedeniyle daha da önemli 
hale gelmektedir. Sağlık hizmetlerinde yetkinlik, hizmet kalitesi ve çalışanın 
tecrübesiyle desteklenmiş yetkinliği içermektedir (Kaissi, 2005). 

Sağlık alanında hasta algı düzeyindeki değişiklikler, hastaların memnuniyeti ve 
kaliteli hizmet beklentileri sağlık kurumlarındaki yöneticilerinin yetkinlikleri ile 
doğrudan ilişkilidir. Bu çalışmada kamu hastanelerindeki yöneticilerin yetkinlikleri ve 
sosyo demografik değişkenlere göre belirlenmiştir.  

Kavramsal Çerçeve 

1.Yetkinlik Kavramı 
Yöneticilerin rollerini yerine getirirken üstün performansı ayırt edici 

gözlemlenebilir davranışlar olan yetkinliklere ihtiyaçları vardır (Biçer ve Düztepe, 
2003). Yöneticilerin yetkinlikleri yönetim işlevine ve örgüte katkıları sebebiyle 
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önemlidir (Çetinkaya ve Özutku, 2012). İnsan kaynakları alanında yetkinlikler insan 
kaynağı seçiminde, performans değerlendirilmesinde, çalışan eğitimi ve gelişimini 
sağlamada örgütlere avantaj sağlamaktadır (Bingöl, 2013). 

Yetkinlik kavramının içeriğine yönelik literatürde görüş birliği olmamakla birlikte 
en fazla ilişkilendirildiği kavram ise yeterliliktir. Yeterlilik stratejik yönetim kavramı, 
yetkinlik ise yeterliliğin üretim fonksiyonudur (Budak, 2008). Üretim fonksiyonun  
girdileri ise kişilik, bilgi, davranış, çıktıları ise iş performansıdır (Hackett, 2002). 
Yetkinlik fonksiyonunun kavramsallaştırılmasında bireysel ve örgütsel özellikler, 
eğitim ile işgücü piyasası arasındaki ilişkiyi yapılandıran ve kolaylaştıran bir araç olarak 
üç farklı bakış açısında göre sıralanmaktadır. Yetkinliklerin bireysel özellikler olarak 
ele alınışında yetkinliğin öğrenildiği mi yoksa doğuştan mı geldiği sorusuna cevap 
aranmaktadır. Bazı görüşlerde yetkinliğin eğitilebilirliği, bazılarında ise doğuştan 
geldiği ve geliştirilebildiği savunulmaktadır (Mayatürk, 2011). Yetkinlerin örgüt 
düzeyindeki değerlendirmesinde ise çalışanların performansını artırarak örgütsel 
süreçlere dayalı yetkinlikler ile sürdürülebilir rekabet avantajına kaynak 
oluşturmaktadır. Böylece yetkinlikler bir örgütte performansı etkileyerek sektörde 
örgüte rekabet avantajı kazandırmaktadır (Mooney, 2007). 

2. Sağlık Yöneticilerinde Yetkinlik 
Sağlık meslekleri açısından yetkinliklerin kullanımı iş gücü kalitesinin artmasına 

katkı sağlamaktadır (Calhoun vd., 2002). Sağlık sektöründe üretilebilir sonuçlar elde 
etmek için ekiplere yol göstermek, personelin verimli çalışmasını sağlamak, daha fazla 
memnun olan hasta potansiyelini oluşturmak, hesap verebilirlik ve net sonuçlara 
ulaşmak için sağlık yöneticilerinin yetkinlik düzeyleri önemlidir (Dwyer vd., 2006). 

Amerika’da sağlık sektöründe uygulanan yetkinlik modeli The Healthcare 
Leadership Alliance HLA olarak adlandırılmaktadır. HLA altı büyük profesyonel 
meslek örgütünden oluşmaktadır. Bu birlik tarafından farklı tecrübe ve süreçlerdeki 
sağlık yöneticileri için tanımlanmış liderlik, iletişim ve kişilerarası ilişki yönetimi, 
profesyonellik, yönetim bilgi ve beceri düzeyi, sağlık sektörü bilgi düzeyi olmak üzere 
beş yetkinlik tanımlanmıştır (Stefl, 2008).  

a) Liderlik: Bireysel ve örgütte mükemmelliği, paylaşılmış vizyon ve değişimi 
yönetmeyi içermektedir. Ortak bir vizyon oluşturmak ve örgütün stratejik amaçlara 
ulaşmak için değişimi yönetmektir. Dünya’da sağlık sistemlerinin uygulanma 
modellerindeki farklılıklar yönetim süreçlerine ve sağlık çalışanı yetiştiren eğitim 
programlarındaki düzenlemelere de yansımaktadır. Etkili bir sağlık hizmeti sunumu için 
sağlık ekibindeki tıbbi liderliğin etkinliği giderek kabul görmektedir (Reddy vd., 2015).  

b) Profesyonellik: Profesyonellik örgüt ahlakının profesyonel standartlara göre 
belirlenmesini içermektedir. Hasta ve topluma karşı sorumluluğu içeren etik ve 
profesyonel standartlara sahip, yaşam boyu öğrenme ve gelişime açık olmaktır. 
Profesyonellik diğer yetkinlikleri tamamlayıcı yetkinlik alanı olarak 
değerlendirilmektedir. Sağlık yöneticisi hastalara ve topluma karşı sunduğu hizmetten 
sorumlu olmakla birlikte etik ve profesyonel standartlara uygun kişisel ve örgütsel 
davranış uyum yeteneği sağlayarak yaşam boyu öğrenme ve gelişmeyi kendine hedef 
belirlemelidir. Mesleği etkileyen değişiklikler göz önüne alındığında mevcut 
uygulamalar, yeni roller ve normlar hakkında farkındalık oluşturmaktır. Bu farkındalık 
mesleki gelişimi sağlayan eğitim programlarına katılmayı, yayınları takip etmeyi, 
proaktif kariyer planlamasını ve hayat boyu öğrenmeyi içermektedir (Evans vd., 2006).  
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c) İletişim ve Kişilerarası İlişki Yönetimi: Hasta, hasta yakınları ve sağlık 
çalışanları ile iletişim kurmayı ve etkileşimi sağlamaktadır. Sağlık yöneticisi iletişim ve 
kişilerarası ilişki yönetimi yetkinliğine çalışma ilişkilerini etkili şekilde sürdürmek için 
ihtiyaç duymaktadır. İletişim ve kişilerarası ilişki yönetimi sağlık yöneticilerinin 
çalışanlarını anlamalarına ve yüksek performanslı çalışmalarını desteklemektedir. 
İletişim ve kişilerarası ilişki yönetimi örgütsel düzeyde (örgütün yapısı ve ilişkilerini 
bilerek halkla ilişkiler faaliyetlerini ve uygulamalarını anlamak, örgütün vizyonu ve 
misyonu odaklı iletişim ağlarını oluşturmak), bölüm düzeyinde (çatışmalara alternatif 
çözümler üretmek, takım yaratmak ve katılımı sağlamak) ve diğer alanlar ise iletişim 
süreçleri düzeyine odaklı (paydaş beklentilerini anlamak, iletişim sağlayan yardımcı 
kaynakları belirlemek) alanlardır. Yöneticilerin çatışma ile karşılaşmaları kaçınılmazdır. 
İletişim yetkinliğine sahip sağlık yöneticisi çatışmayı önceden hisseder ve büyük 
sorunlara yol açmadan çatışma sorununu çözümler (Garman ve Strong, 2006). 

d) Yönetim Bilgi ve Beceri Düzeyi: İş prensiplerini uygulayabilmektir. Sistem 
düşüncesi çerçevesinde temel iş prensiplerini sağlık sektörüne uygulama yetkinliğini 
ifade etmektedir. Buna ek olarak özellikle sekiz alt etki alanlarının kritik olduğu 
belirtilmektedir. Etki alanları finansal yönetim, insan kaynakları, yönetişim, stratejik 
planlama, risk yönetimi, kalite iyileştirme, pazarlama ve bilgi yönetimidir. Yönetim 
bilgi ve beceri düzeyi yetkinlik alanının uygulamaları sağlık yöneticilerini özellikle 
ilgilendirmektedir. İş deneyimi (doğru ve zamanında geribildirim ile birleştiğinde) 
yönetim rolünü öğrenmenin en iyi yolu olmakla birlikte bu süreç biraz gelişigüzel 
ortaya çıkabilmektedir. Çoğu zaman, öğrenme faaliyeti sunulan ihtiyaca cevap 
vermekten çok yeni yöneticilerin proaktif davranış geliştirmesine fırsat sağlamaktadır 
(Dye ve Garman, 2006). 

e) Sağlık Sektörü Bilgi Düzeyi: Sağlık sistemini anlama, sağlık aktörlerini tanıma 
ve prosedürleri yerine getirmektir. Sağlık sisteminin belirleyicileri hasta, çalışan, 
sistemler ve toplum / çevredir (Garman ve Tran, 2006).  

1. Hasta: Sağlık sektöründe hasta rolündeki kişi en azından bir deneyime sahiptir. 
Bireysel farklılıkların oluşturduğu hasta deneyimi bir referans sağlayarak 
yöneticiye bilgi kaynağı oluşturabilir. Hasta deneyimlerindeki çeşitlilik hasta 
ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekçi bir resim oluşturulmasına fırsat 
sağlamaktadır.  

2. Çalışan: Hastanelerin iş gücünü oluşturan sağlık personeli farklı meslek 
gruplarından oluşmaktadır. Mesleki eğitimin niteliği kişilerarası güven ve 
işbirliğine dayandırılmalıdır. Bireysel hedefler, örgütsel hedeflerle örtüşmeli 
örgütsel gücü desteklemelidir.  

3. Sistemler: Sağlık sistemleri çıktı olarak ürettiği sağlık hizmetlerinin özellikleri 
nedeniyle diğer hizmet türlerinden farklıdır. Sağlık sistemleri, yalnızca 
insanların sağlığını yükseltme sorumluluğuna değil, aynı zamanda da onları 
hastalığın finansal risklerine karşı korumak ve saygınlıkla tedavi etmek 
sorumluluklarına da sahiptirler (Uğurluoğlu ve Çelik, 2005). Sağlık 
sistemlerinin diğer endüstrilerden farklarını anlamak için profesyonellerin 
yönetimine ihtiyaç vardır.  

4. Toplum/Çevre: Sağlık sektörü sağlığa dolaylı ve doğrudan etkisi olan mal ve 
hizmetlerin üretimi, arzı ve talebi olmak üzere farklı üretim alanlarında 
kurulmuş sistem ve alt sistemler ile bu sistemlerin içerdiği kişi, kurum, statü, 
ürün ve benzerlerinin tümünü belirtmek için kullanılan kapsayıcı bir kavramdır. 
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Sağlık sektörünün sağlık hizmeti sunumundaki hedefi kişilerin sağlıklı olmasını 
sağlamak ve bunu koruyup geliştirmek yoluyla toplumu sağlıklı kılmaktır. Bu 
amaç çevreye, topluma ve kişiye yönelik sağlık hizmetlerinin arzını ve talebini 
kapsayarak sağlıklı dünyayı oluşturmaktır (Sargutan, 2005).  

Yöntem 

Bu çalışma sağlık yöneticilerinin yetkinlikleri ve etkileyen faktörleri 
değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Sağlık yöneticilerinin yetkinliklerini 
değerlendirmek amacıyla anket kullanılmıştır. Anket kapsamında yer alan ölçek 
Amerikan Sağlık Yöneticileri Birliği’nin sağlık yöneticilerinin yetkinliklerini ölçmek 
amacıyla geliştirmiş oldukları ve Erigüç, Kurul ve Tekin Numanoğlu (2014) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanarak yapmış oldukları çalışmadan yararlanılarak hazırlanmıştır. 
Yetkinlik ölçeği 5’li likert ölçeğinde hazırlanmış olup beş boyuttan oluşmaktadır. Sağlık 
yöneticileri tarafından değerlendirilen yetkinlik puanlandırılmasında (1) en düşük 
yetkinlik düzeyini, (5) en yüksek yetkinlik düzeyini göstermektedir. Yetkinlik boyutları 
liderlik (11), profesyonellik (12), iletişim ve kişilerarası ilişki yönetimi (13), yönetim 
bilgi ve beceri düzeyi (16), sağlık sektörü bilgi düzeyi (13) olmak üzere 5 yetkinlik 
alanında toplam 65 ifade yer almaktadır. Yetkinlik ölçeğine yönelik SPSS programı ile 
açımlayıcı, AMOS programı ile doğrulayıcı faktör analizi  yapılmıştır. 

Yetkinlik ölçeğinde açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre faktör yükleri 
açısından uygunsuzluk tespit edilen ifadeler çıkarılarak yapılan açımlayıcı faktör analizi 
sonuçlarına göre KMO değeri 0,79 Bartlett’s test değeri ise 0,00 (p<0.05), istatistiksel 
açıdan anlamlı olarak belirlenmiştir. Analiz sonucuna göre açıklanan toplam varyans % 
50,22 olarak belirlenmiştir. Faktör yük değerinin büyüklüğüne karar verirken örneklem 
büyüklüğü de dikkate alındığında faktör yükü 0,40 olan bir madde için örneklem 
büyüklüğünün en az 200 olması gerektiği önerilmektedir (Şencan,2005). Açımlayıcı 
faktör analizine göre faktör yüklerinin 0,428-0,880 arasında değiştiği ve örneklem 
sayısının yeterli olduğu belirlenmiştir. Araştırma örnekleminin 400 olduğu dikkate 
alındığında faktör yüklerinin yeterli olduğu söylenebilir. Araştırma evreni, 200 yatak ve 
üstü 158 hastanede çalışan 1480 hastane yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırmada 
evrenin tümüne ulaşılmaya çalışılmış örnekleme yöntemi kullanılmamıştır. Hastanelere 
toplam 1480 anket gönderilmiş, 428 kişiden geri dönüş sağlanmıştır. 28 anket hatalı 
veya eksik doldurulduğu belirlenmiş ve bu anketler araştırmaya dahil edilmemiştir. 
Toplamda 400 yöneticiden oluşan örneklem üzerinde analizler yapılmıştır. Yapılan 
güvenilirlik analizi sonucunda yetkinlik ölçeğinin genel güvenilirlik düzeyine yönelik 
Cronbach Alfa katsayısı 0,80 olarak tespit edilmiştir.   

          Araştırmada sağlık yöneticilerinin yetkinliklerinin cinsiyetleri, yaşları, unvanları, 
eğitimleri ve çalışma sürelerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla aşağıdaki hipotezler analiz edilmiştir. 
H0:Kamu hastanelerindeki sağlık yöneticilerinin yetkinlik düzeyleri ile sosyo-
demografik özellikleri arasında anlamlı farklılık vardır. 
H1:Kamu hastanelerindeki sağlık yöneticilerinin unvanlarına göre yetkinlik düzeyleri 
farklılık göstermektedir. 
H2:Kamu hastanelerindeki sağlık yöneticilerinin yaşlarına göre yetkinlik düzeyleri 
farklılık göstermektedir. 
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H3:Kamu hastanelerindeki sağlık yöneticilerinin cinsiyetlerine göre yetkinlik düzeyleri 
farklılık göstermektedir. 
H4:Kamu hastanelerindeki sağlık yöneticilerinin çalışma sürelerine göre yetkinlik 
düzeyleri farklılık göstermektedir. 
H5:Kamu hastanelerindeki sağlık yöneticilerinin eğitimlerine göre yetkinlik düzeyleri 
farklılık göstermektedir. 

 
Şekil 1. Birincil Seviye Yetkinlik Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Doğrulayıcı faktör analizi önceden belirlenmiş ya da kurgulanmış bir yapının 
toplam verilerle ne derece doğrulandığını incelemeyi amaçlar. Açımlayıcı faktör 
analizinde belirli bir ön beklenti ya da denence olmaksızın faktör yükleri temelinde 
verinin faktör yapısı belirlenirken, doğrulayıcı faktör analizi ise belirli değişkenlerin bir 
kuram temelinde önceden belirlenmiş faktörler üzerinde ağırlıklı olarak yer alacağı 
şeklindeki bir öngörünün sınanmasına dayanır (Seçer, 2013).  

Ki-kare testi, veri ile model arasındaki uyumu, geliştirilen model ile gözlem 
değişkenlerine ait kovaryans yapısında ortaya çıkan modelin farkını test etmektedir. Ki-
kare değeri ile birlikte ki-kare değerinin serbestlik derecesine oranı sonucun 
yorumlanmasında kullanılmaktadır. Ki-kare değerinin serbestlik derecesine oranı iyi bir 
uyum için 5’ten düşük olması gerekmektedir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 
2014; Meydan ve Şeşen, 2011). Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ki-kare 
değeri 6756,331, serbestlik derecesi 1674, ki-kare değerinin serbestlik derecesine oranı 
4,036 olarak tespit edilmiştir (Tablo 1). Bu değerlere göre modelin uyumlu olduğu 
söylenebilmektedir.  
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Tablo 1. Yetkinlik Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İndeks Değerleri 

Uyum Ölçütleri  Tahmini Model 
Ki-kare  6756,331 
Serbestlik Derecesi (sd)  1674 
Anlamlılık Derecesi 0,000 
Ki-kare/sd  4,036 
Artık Ortalamaların Karekökü (RMR) 0,034 
İyilik Uyum İndeksi (GFI)  0,913 
Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi (AGFI) 0,851 
Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA)  0,075 
Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI)  0,948 
Normlaştırılmış Uyum İndeksi (NFI)  0,891 
Normlaştırılmamış Uyum İndeksi (NNFI veya Tucker-Lewis İndeksi 
(TLI)) 

0,932 

Basitlik Uyum İyiliği İndeksi (PGFI)  0,567 
Artırımlı Uyum İyiliği İndeksi (IFI) 0,649 

Artık Ortalamaların Karekökü (RMR) indeksi elde edilen ve kapsayan 
korelasyonlar arasındaki farkların karelerinin aritmetik ortalamasının karekökü olarak 
tanımlanmaktadır. 0-1 arasında değişen değerler sıfıra yaklaştıkça modelin uyuştuğu 
söylenebilir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda bu değer 0,034 olup mükemmel 
uyuma sahip olduğuna karar verilmiştir. İyilik uyum indeksi (GFI) ve Düzeltilmiş İyilik 
Uyum İndeksi (AGFI), 0 ile 1 arasında değişmektedir. Bu değerlerin 0,90 ve üzeri iyi 
uyum olarak değerlendirilmektedir. Çalışmada GFI değeri 0,913, AGFI değeri ise 0,851 
olarak belirlenmiştir. Bu değerlere göre, ölçeğin AGFI ve GFI indekslerine göre kabul 
edilebilir uyuma sahip olduğu görülmektedir. Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü 
(RMSEA) indeksine göre ölçeğin 0,05’e eşit veya küçük olması mükemmel uyum, 
0,08’e kadar değerlerin de kabul edilebilir uyum olduğunu gösterir. RMSEA değeri 
0,075 olarak belirlenmiş ve ölçeğin zayıf uyum sınırları içinde olduğuna karar 
verilmiştir. Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI), modelin uyumunu, bağımsızlık modeli 
ile karşılaştırarak belirlemektedir. Değerin 1’e yaklaşması uyumun iyiliğine, 0’a 
yaklaşması uyumsuzluğa işaret etmektedir. CFI değeri 0,948 olarak belirlenmiştir. Bu 
değere göre ölçeğin iyi uyuma sahip olduğuna karar verilmiştir. Normlaştırılmış Uyum 
İndeksi NFI için bağımsızlık modelini ki-kare değeri ile modelin ki-kare değeri 
karşılaştırılarak, Normlaştırılmamış Uyum İndeksi NNFI veya Tucker-Lewis İndeksi 
TLI içinse bu değere serbestlik derecesi de eklenerek değerlendirme yapılmaktadır. Her 
iki değerin de 1’e yakın olması beklenmektedir. Yapılan analizde NFI değeri 0,891, 
NNFI değeri ise 0,932 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre ölçeğin NFI ve NNFI 
açısından iyi uyum gösterdiği söylenebilir. Basitlik Uyum İyiliği İndeksi (PGFI), GFI 
değerinin yeniden yorumlanması ile modelin sadeliği hakkında bilgi vermektedir. Bu 
değerin 0’a yakın olması uyumsuzluğu, 1’e yakın olması modelin sade ve/veya basit 
olduğunu göstermektedir.  Yapılan analizde PGFI değeri 0,567 olarak belirlenmiştir. Bu 
değer ölçeğin PGFI açısından zayıf uyum gösterdiği şeklinde yorumlanabilir. Artırımlı 
Uyum İyiliği İndeksi (IFI) hesaplanması açısından NNFI ile benzerlik göstermektedir 
ancak hesaplanmasında serbestlik derecesi hesaba katılmamaktadır. Yapılan çalışmada 
IFI değeri 0,649 olarak tespit edilmiştir. Bu değere göre ölçeğin zayıf uyum gösterdiği 
söylenebilmektedir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2014; Meydan ve Şeşen, 
2011). 
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Bulgular 

Tablo 2’de sağlık yöneticilerinin sosyo demografik özellikleri yer almaktadır. 
Katılımcıların %57.5’i erkek, %42.5’i ise kadın yöneticilerden oluşmaktadır. 
Araştırmaya katılanların yaş dağılımlarına bakıldığında 30 ve 30’dan az %21.2, 31-40 
yaş %38.8, %40’ise 41-50 yaş arasındadır. Çalışma yıllarına göre sağlık yöneticilerinin 
%37.3’ü 11-15 yıl, %39’u 6-10 yıl, %23.3’ü ile 5 yıl ve 5 yıldan az çalışma süresine 
sahiptir. Mesleki tecrübe yönetim açısından yetkinliğin gelişiminde vazgeçilmez bir 
faktördür; ancak, önemli unsurlardan biri de sürekli mesleki gelişimin sürekli olması 
gerektiğidir. Sağlık sektöründeki hızlı değişikliklere bağlı olarak sağlık 
profesyonellerinin işlevlerinin ve rollerinin yenilenmesi ayrıca yöneticilerin 
deneyimlerinden yararlanarak öğrendiklerini mesleki gelişim sürecine yansıtılması ile 
mümkündür (Stefl, 2008).  

Çalışmaya katılanların %18’i sağlık yönetimi aldığı, sağlık yönetimi eğitim 
alanlarının %4,4’ünün yüksek lisans, %8,8’inin önlisans, %4,8’inin ise lisans eğitimi 
aldıkları belirlenmiştir. Sağlık yönetimi alanında formal eğitim yürüten lisans düzeyinde 
30 üniversite kuruluş izni olmasına rağmen öğrencisi olmayan 20 üniversite olmak 
üzere toplam 50 üniversitede sağlık idaresi, sağlık yönetimi, sağlık yöneticiliği, sağlık 
kurumları yönetimi, sağlık kurumları işletmeciliği gibi farklı isimlere sahip sağlık 
yönetimi eğitim programları aynı amaca hizmet etmektedir. 25 üniversitede yürütülen 
tezli yüksek lisans programlarının dışında tezsiz yüksek lisans programları ve uzaktan 
yüksek lisans eğitim programları, 6 üniversitede ise doktora eğitim programı mevcuttur. 
Sağlık yönetimi eğitimi almayan katılımcılar %80 oranında olup sağlık yönetimi eğitimi 
alan mezunlara yönelik istihdamın yeterli olmayışı söz konusudur. 2015 yılında 
düzenlenen KPSS sınavında alan mezunlarına yönelik kamu sektöründe belirlenen 
çalışma alanı olarak Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (memur) olarak belirlenmiştir.  
Yaklaşık 1800 mezunun olduğu bir alanda bu unvana verilen kontenjan sınırlı sayıda 
olması YÖK ve Sağlık Bakanlığı arasında koordinasyon sorununu ortaya çıkarmaktadır.  

Tablo 2. Sağlık Yöneticilerinin Sosyodemografik Özellikleri 

Değişkenler   n % 

Unvan 

Hastane Müdürü 60 15 
Başhekim Yardımcısı 80 20 
Sağlık Bakım Müdürü 70 17,5 
İdari Mali İşler Müdürü 50 12,5 
Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü 40 10 
Hastane Müdür Yardımcısı 100 25 

Cinsiyet Erkek 230 57,5 
Kadın 170 42,5 

Yaş 
30 ve altı 85 21,2 
31-40 155 38,8 
41-50 160 40 

Çalışma Süresi 
5yıl ve az 93 23,3 
6-10 yıl 156 39 
11-15 yıl 151 37,7 

Eğitim Lisans 352 88 
Lisansüstü 48 12 
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Sağlık yöneticilerinin yetkinlik düzeylerinin değerlendirmesine göre ortalama 
puanı en yüksek yetkinlik alanı liderlik ortalama puanı 3.79 (±0.45), en düşük yetkinlik 
alanı ise sağlık sektörü bilgi ve beceri düzeyi ortalama puanı 2.30 (±0.31)’dur. Sağlık 
yöneticilerinin liderlik yetkinlik puanın diğer yetkinlik alanlarına göre yüksek olması 
yöneticilik rolleri açısından değerlendirilebilinir. Fang, Cheng ve Chen’in (2010) 
yapmış oldukları çalışmada sağlık yöneticilerinin yetkinlik değerlendirmelerine göre en 
yüksek yetkinlik alanı iletişim olup ortalama puanı (4.18), en düşük yetkinlik alanı ise 
sürekli öğrenme (2.14) olarak belirlenmiştir. Khadka, Gurung ve Nawaraj (2014) 
hastane yöneticisinin yetkinlik düzeylerini belirlemek amacıyla yapmış olduğu 
çalışmada en yüksek yetkinliğe sahip oldukları alan 3.55 (±0,50) ile liderlik, en az 
yetkinliğe sahip oldukları alan ise profesyonellik olup ortalama puanı 3,09 (±0,43)’dur. 
Araştırmada sağlık yöneticilerinin profesyonellik alanı yetkinlik puanı 2.69 (±0.43)’dur. 
Sağlık yöneticisinin yöneticilik görevi açısından sahip olması gereken profesyonellik 
yetkinliği yöneticinin görev alanı ile etkileşim halinde olan örgütün tümü açısından 
gerekli olan sağlık yönetimi yetkinlik alanıdır. Sağlık yöneticilerinin yetkinlik 
düzeylerinin değerlendirmesine göre en düşük yetkinlik alanı sağlık sektörü bilgi ve 
beceri düzeyi olup ortalama puanı 2.30 (±0.31)’dır. Araştırmada sağlık yöneticilerinin 
%82’sinin sağlık yönetimi eğitimi almamış olması sağlık sektörü bilgi ve beceri düzeyi 
yetkinlik alanının ortalama puanın düşük olmasının nedeni olabilir. 

Tablo 3.  Yetkinlik Ölçeği Alt Faktörlerine Yönelik Bulgular 

Faktörler ort ss 
Liderlik 3,79 0,45 
Değişimi destekleme ve yönetmek                         4,40 0,57 
Sağlık politika girişimlerine katılmak             2,99 0,87 
İletişim ve Kişilerarası İlişkiler Yönetimi 3,36 0,46 
Doğru iletişim teknikleri kullanmak            4,44 0,64 
Tedarikçilerle sürdürülebilir ilişkiler kurmak           2,19 0,84 
Profesyonellik 2,69 0,43 
Öz değerlendirme yapmak 3,72 0,63 
Toplumsal hizmetlere katılmak                            1,52 0,5 
Yönetim Bilgi ve Beceri Düzeyi 3,25 0,42 
Kaynakları verimli yönetmek             4,58 0,49 
Eleştirel düşünme ve analiz yapabilmek 2,44 0,5 
Sağlık Sektörü Bilgi Düzeyi 2,30 0,31 
Yasal konulara hakim olmak     4,53 0,49 
Destek hizmetler konusunda bilgi sahibi olmak   1,04 0,21 

Yetkinlik ölçeği liderlik boyutunda en yüksek ortalamaya sahip ifade değişimi 
destekleme ve yönetmek olup ortalama puanı 4,40 (±0,57)’dır (Tablo 3). 21’inci 
yüzyılda, değişimin gerekliliğinden çok sürekli değişim ve dönüşümün nasıl 

Sağlık Yönetimi 
Eğitimi 

Evet 72 18 
Hayır 328 82 

Sağlık Yönetimi 
Eğitim Türü 

Yüksek Lisans 18 4,4 
Önlisans 35 8,8 
Lisans 19 4,8 

 Toplam  400 100 
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sağlanacağı önemli hale gelmiştir. Çağımızda, küreselleşmenin neden olduğu hızlı 
rekabet ortamında yerleşen diğer bir gerçek olgu da, değişim ile gelişim yönetimini 
kavrayamayan, stratejilerini yenilemeyen ve hatta tehdit olarak algılayan örgütlerin 
yaşama şanslarının bulunmadığıdır (Ünal, 2012). Sağlık sektöründe yaşanan değişimler 
çoğu zaman toplumsal beklentilere cevap verebilme, hizmet kalitesinin niteliğini 
yükseltme amacına yönelik hizmetleri içermektedir. Bu değişimler sağlık sektörünün 
hizmet sunucularından biri olan kamu hastaneleri ölçeğinde düşünüldüğünde sağlık 
yöneticisinin devlete, sağlık hizmeti kullanıcılarına ve astlarına karşı rolleri 
çerçevesinde sorumluluklarını arttırmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın ulusal anlamdaki 
reform dokümanlarında hastane hizmetlerinin verimlilik, erişim, kalite ve etkiliğinin 
yükseltilmesi amacı ile kamu hastane reformuna gidileceği belirtilmiştir. Hastane 
hizmetleri reformunda hastanelerin daha otonom bir yapıya kavuşturulması ve özerkliği 
olan sağlık işletmelerine dönüştürülmesi temel hedef olmuştur (Gider ve Top, 2006). 
Kamu Hastane Birlikleri yapılanması ile hastane yönetiminde ihtiyaç duyulan 
profesyonel yönetim ihtiyacı daha da belirgin hale gelmiştir. Kamu hastanelerindeki 
yeni yönetim anlayışı ve sağlık yöneticilerinin görev alanları ve rollerindeki farklılaşma 
değişimi destekleme ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Değişimin gerekliliğine 
inanan ve bu süreci doğru yönetebilen sağlık yöneticileri başarılı olacak ve çalıştıkları 
kamu hastanelerini belirlenen hedeflere ulaştıracaktır. 

Sağlık yöneticilerinin sağlık politika girişimlerine katılma liderlik boyutunda en 
düşük ortalamaya sahip ifadenin puanı 2.99 (±0.87)’dur (Tablo 3). Türkiye’de sağlık 
sistemlerinin politika tasarımı, planlanması, araştırması ve geliştirmesi konusunda 
doğrudan sorumluluk sahibi olan devlettir. Devlet sağlık politikası noktasında hem 
kanunun yapılmasında hem de uygulanmasında yer almaktadır. Bu sürecin zayıf olması 
sağlık politikasının başarılı olmasını engellemektedir (Atabey Ertürk, 2012).               

 Top (2006) 2004 yılında 6 milletvekili, 24 bürokrat ve üst düzey yönetici ile 9 
sivil toplum örgütü yöneticilerinin sağlık politikalarına ilişkin görüşlerini 
değerlendirdiği çalışmasında sağlık hizmetleri ile mevcut sağlık hizmetleri sunum şekli 
ve sağlık politikalarının uyuşmadığını düşündükleri belirlenmiştir. Sağlık sistemlerinin 
birçok unsuru açısından değerlendirilen sağlık politikaları karar ve uygulanma aşamaları 
zorlu süreçlerdir. Bu çerçevede karar vericiler ile politika uygulayıcılarının deneyimleri 
paylaştıkları, yalnızca üst düzey bürokratların yer almadığı sağlık sektörünün ilgili 
alanlarındaki yöneticilerin görüşlerinin alındığı bilgi ağlarının oluşturulması mikro 
ölçekteki kamu hastanelerindeki sağlık yöneticilerinin yetkinlik düzeylerini artıracaktır. 

İletişim ve kişilerarası ilişkiler yönetimi boyutunda en yüksek ortalamaya sahip 
ifade doğru iletişim tekniklerini kullanmak olup ortalama puanı 4,44 (±0,64), 
tedarikçilerle sürdürülebilir ilişkiler kurmak ise en düşük ortalama puan olarak 2,19 
(±0,84)’dur. Yöneticinin başarılılığını artıracak etkenlerden biri de etkin iletişimdir 
(Uysal, 2009). 450’den fazla yöneticinin dahil olduğu bir çalışmada yöneticilerin hepsi 
dört grupta toplanan yöneticilik faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Ortalama bir 
yönetici zamanının %32’sini geleneksel yönetim faaliyetlerine, %29’unu iletişime, 
%20’sini insan kaynakları yönetimi faaliyetlerine ayırdığını, ne kadar zaman ve çaba 
harcadığı yöneticiden yöneticiye değiştiği belirlenmiştir. Ayrıca Amerika’da 410 
yönetici arasında yapılan bir araştırmaya göre, olumsuz olsa bile diğer 
meslektaşlarından ve çalışanlarından bilgi alan ve kararlarını açıklayan yöneticilerin 
yetkin yöneticiler olduğu belirtilmektedir.  
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Örgütsel yapıda çok kritik bir öneme sahip olan ve yönetimle eşdeğer olarak 
görülen iletişime, Türk kamu yönetiminde yeterince önem verilmediği sık sık dile 
getirilmektedir. Bu durum, kamu hizmetlerinin aksamasına, kalitesinin düşmesine ve 
vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama düzeyinin düşük olmasına neden olabilmektedir. 
Kamusal işlem ve hizmetlerin belirlenen amaçlara uygun olarak yerine getirilebilmesi 
için gerek kurum içinde ve gerekse yönetsel düzeyde etkin bir iletişim sisteminin 
kurulmasına ihtiyaç vardır. Kurumun iletişim atmosferini, yapısını ve niteliğini 
belirleme yetkisi yönetime aittir. Yönetici, kamu hizmetlerinin etkili bir şekilde 
gerçekleşebilmesi ve daha iyi bir kamusal kurum imajı için etkili bir yönetsel iletişim ve 
kurum içi iletişim sisteminin kurulması için gerekli tüm çabaları göstermelidir. Çünkü 
yöneticiler, yönetsel ve örgütsel iletişim ağının temelini oluşturmaktadırlar (Şahin, 
2007). 

Araştırmaya katılan sağlık yöneticilerinin iletişim ve kişilerarası ilişkiler yönetimi 
boyutunda tedarikçilerle sürdürülebilir ilişkiler kurmak ise en düşük ortalama puan 
olarak 2,19 (±0,84)’dir. Hastanelerde tedarik zincirinin yönetim fonksiyonu genellikle 
satın alma birimi tarafından yapılmaktadır. Tedarik sistemi; stok yönetimini ve malzeme 
tedarikini sağlayıp, bakım ve hizmet sürecinin hızını ve kalitesini etkilemektedir 
(Tütüncü ve Küçükusta, 2008). Sağlık sektöründe yer alan kamu hastanelerinin paydaşı 
olan tedarikçilerin memnuniyet ve beklentilerini belirlemeye yönelik geliştirilmiş bir 
model bulunmamaktadır. Kamu ihale mevzuatına yönelik hastane satın alma birimleri 
ve tedarikçiler ile iş süreçlerine yönelik yürütülen prosedürler söz konusudur. Tedarikçi 
ile iş süreçleri hastane yöneticisi ve idari mali işler müdürünün görev alanında yer 
almakta olup araştırmaya katılan sağlık yöneticilerinin ortalama puanın düşük olmasının 
nedeni bu olabilir.  

Sağlık yöneticilerinin profesyonelleşme boyutunda öz değerlendirme yapma 
ortalama puanı 3.72  (±0.63), toplumsal hizmetlere katılmak 1.52 (±0,50)’dir. Cheng, 
Dainty ve Moore (2005) tarafından yapılan çalışmaya göre; üstün performans gösteren 
yöneticilerin ortalama performans gösteren yöneticilere göre etkin yönetim 
performansını destekleyecek spesifik davranışların yüksek düzeyde gösterildiğini 
belirlemiştir. Ayrıca yöneticilere ait öz değerlendirme yetkinliklerinin çalışma 
ortamındaki stresli durumlarından dolayı bu yetkinliklerin önemini yansıttığı kabul 
edilmektedir. Yöneticiler öz değerlendirme ile çalışanların geri bildirimlerini alarak 
farklı bakış açısıyla kendini değerlendirme fırsatı sağlar ve gelecek planlamasını ihtiyaç 
duyduğu alanlara yönelik yapabilir. Araştırmaya katılan sağlık yöneticilerinin yönetim 
bilgi ve beceri düzeyinde kaynakları verimli yönetmek ifadesinde ortalama puanı 4.58 
(±0.49) olarak belirlenmiştir. Sağlık harcamalarının % 52’sini oluşturan hastaneler Türk 
Sağlık Sisteminde önemli bir rol üstlenmektedir. Sağlık sistemleri üzerinde artan 
finansal baskılar, sağlık yöneticilerinin karmaşık ve dinamik yönetim süreçlerini daha 
az kaynakla yönetme sorumluluğu ile karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır 
(Şahin, 2004). Sağlık yöneticilerinin hizmet üretim sürecinin en fazla fonksiyonuna 
sahip kamu hastanelerinin verimli yönetilmesi, kaynakların etkin kullanılması 
boyutunda devlete, hizmetin etkinliği boyutunda sağlık hizmeti kullanıcılarına karşı 
sorumludurlar. 

Araştırmaya katılan sağlık yöneticilerinin yönetim bilgi ve beceri düzeyi 
boyutunda kanıta dayalı uygulama yapabilmek en düşük ortalama puanı olup 2.45 
(±0,54)’tir. Kanıta dayalı tıp, kanıta dayalı sağlık bakımı, kanıta dayalı tanı ve tedavi 
protokolleri, kanıta dayalı teknoloji değerlendirmeleri, kanıta dayalı sektörler arası 
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değerlendirme bu alanlardan birkaçıdır (Bayın ve Akbulut, 2012). Kanıta dayalı 
uygulamaları sadece tıbbi süreçler açısından değerlendirilmemeli aynı zamanda bu 
süreçlerdeki iyileştirmelerin yönetsel süreçlere yansımasının değerlendirmesi 
gerekmektedir. Kanıta dayalı uygulamaların tıbbi süreçler açısından değerlendirilmesi 
nedeniyle sağlık yöneticilerinin ortalama puanı bu alanda düşük çıkmış olabilir. Sağlık 
yöneticilerinin değerlendirmelerine göre sağlık sektörü bilgi düzeyi boyutunda yasal 
konulara hakim olmak ortalama puanı 4,53 (±0.49)’dür. Sağlık kurumları, farklı dış 
kaynaklardan gelen beklenmedik çevresel değişikliklerle, piyasa yönelimli politikalarla 
ya da artan rekabetin getirdiği güçlüklerle karşı karşıya kalabilir. Politik ve yasal 
düzenlemeler sağlık kurumları üzerinde çeşitli şekillerde etkili olabilmektedir. Sağlık 
temel bir hak ve ihtiyaç olduğundan sağlık sektörü devlet ve hükümetler tarafından çok 
yakından izlenmekte ve sıklıkla müdahale edilmektedir. Bu müdahale özellikle 
kalkınma planları, reformlar ve bu reformları yürürlüğe koymaya yönelik kanun, 
yönetmelik ve tasarılar yoluyla gerçekleşmektedir (Uğurluoğlu, 2013). Katılımcıların 
sağlık sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve sağlık sisteminin ilişkili 
olduğu yasal konular hakkında bilgi sahibi olduğu belirlenmiştir.   

Sağlık yöneticilerinin yetkinlikleri ile yaş grupları arasında yapılan anova testine 
ait bulgular Tablo 4’de yer almaktadır. 
Tablo 4. Sağlık Yöneticilerinin Yaşlarına Göre Yetkinlik Alt Faktörlerine Yönelik 

Bulgular 

 Faktör Yaş n ort ss f p 

Liderlik 

30 ve altı 85 3,75 0,36 

3,93 0,02 31-40 155 3,87 0,50 
41-50 160 3,73 0,44 
Toplam 400 3,79 0,45 

İletişim ve Kişilerarası İlişkiler 
Yönetimi 

30 ve altı 85 3,31 0,45 

1,00 0,36 31-40 155 3,35 0,48 
41-50 160 3,40 0,43 
Toplam 400 3,36 0,46 

Profesyonellik 

30 ve altı 85 2,74 0,41 

1,18 0,30 31-40 155 2,69 0,44 
41-50 160 2,65 0,44 
Toplam 400 2,69 0,43 

Yönetim Bilgi ve Beceri Düzeyi 

30 ve altı 85 3,26 0,45 

0,05 0,94 31-40 155 3,24 0,42 
41-50 160 3,23 0,41 
Toplam 400 3,25 0,42 

Sağlık Sektörü Bilgi Düzeyi 

30 ve altı 85 2,35 0,33 

1,52 0,21 31-40 155 2,30 0,32 
41-50 160 2,27 0,30 
Toplam 400 2,30 0,31 

Sağlık yöneticilerinin yaşlarına göre yetkinlik ölçeği boyutları açısından yapılan 
analizde iletişim ve kişilerarası ilişki yönetimi (f=1,00, p=0,36), profesyonellik (f=1,18, 
p=0,30), yönetim bilgi ve beceri düzeyi (f=0,05, p=0,94), sağlık sektörü bilgi düzeyi 
(f=1,52, p=0,21) boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı fark tespit edilmemiştir. Kamu 
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hastane birlikleri yapılanması ile kamu hastane yönetimindeki sağlık yöneticilerinin 
performansları değerlendirilmektedir. Farklı yönetsel statütedeki sağlık yöneticileri 
sorumlu oldukları alanlardan yılda iki kez olmak üzere performans puanı almaktadırlar. 
Değerlendirme sürecinde puanlandırılmayan fakat iş süreçlerine yansıyan sağlık 
yöneticilerinin yönetsel becerilerini şekillendiren özellikler yöneticilerin 
sosyodemografik özellikleridir. Sosyodemografik özelliklerden yöneticilerin yaşları ve 
çalışma alanlarında kazandıkları tecrübeler yönetsel başarıya ulaşmada etkili 
faktörlerdir. Sağlık yöneticilerinin yaşları ile liderlik yetkinlikleri dışındaki diğer 
yetkinlik alanları arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmamasının nedeni kamu 
sektörünün yapısından kaynaklı olabilir. Kamu yönetim yapılanmasında yöneticiler 
karar verme süreçlerinde hiyerarşi ve mevzuata bağımlıdırlar.  Sağlık yöneticilerinin iş 
süreçlerinin yetkinlik alanlarındaki rollerini gerçekleştirmelerinde bağımlılık 
düzeylerinin yüksek olması iş tecrübesi ile edindikleri yetkinliklerini 
kullanamamalarının nedeni olabilir.  

Tablo 5. Sağlık Yöneticilerinin Eğitimlerine Göre Yetkinlik Alt Faktörlerine 
Yönelik Bulgular 

Faktör Eğitim n ort ss t p 

Liderlik Lisans 352 3,77 0,45 0,00 0,01 Lisanüstü 48 3,94 0,42 

İletişim Lisans 352 3,36 0,45 2,14 0,74 Lisanüstü 48 3,38 0,55 

Profesyonellik Lisans 352 2,68 0,43 0,19 0,44 Lisanüstü 48 2,73 0,45 
Yönetim Bilgi ve Beceri 
Düzeyi 

Lisans 352 3,24 0,42 0,99 0,77 Lisanüstü 48 3,26 0,44 
Sağlık Sektörü Bilgi 
Düzeyi 

Lisans 352 2,30 0,32 0,60 0,81 Lisanüstü 48 2,31 0,30 

Sağlık yöneticilerinin eğitimlerine göre yetkinlik ölçeği boyutları açısından 
yapılan analizde iletişim ve kişilerarası ilişki yönetimi (t=2,14, p=0,74), profesyonellik 
(t=0,19, p=0,44), yönetim bilgi ve beceri düzeyi (t=0,99, p=0,77), sağlık sektörü bilgi ve 
beceri düzeyi (t=0,60, p=0,81) boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı fark tespit 
edilmemiştir (Tablo 5). Liderlik alt boyutunda ise (t=0,00, p=0,01) istatistiksel anlamlı 
fark tespit edilmiştir (p<0,05). Araştırmaya katılan lisans mezunu sağlık yöneticilerinin 
liderlik yetkinlik ortalama puanı 3,77 (±0.45), lisansüstü sağlık yöneticilerinin ise 
liderlik yetkinlik ortalama puanı 3,94 (±0.42)’dür. Lisansüstü sağlık yöneticilerinin 
liderlik yetkinlik düzeyinin lisans mezunu sağlık yöneticilerden daha yüksek olduğu 
söylenebilir. 2014 yılında 94 ülkede 2532 kişinin katılımı ile yapılan araştırma 
sonuçlarına göre örgütler için en önemli konuların başında liderlik planının ve 
stratejisinin geliştirilmesi ve liderlik gelişim sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesi 
gelmektedir. 21. yüzyılda liderlik farklı bir konuma doğru ilerlemektedir. Sürekli 
gelişen ve büyüyen örgütlerin geleceğin yöneticilerinden beklentileri, küresel etkinliğe 
sahip olarak farklı pazarları bir arada yönetebilmeleri, değişen koşullara hızlı adapte 
olabilmeleri, farklılık ve entegrasyonu doğru şekilde yönetirken çalışanlara ilham verip 
daha iyi performans göstermelerini sağlayabilmeleridir. Sağlık yöneticilerinin ise 
çalışanları işinden daha fazla memnun olmalarına, nitelikli hizmet çıktılarını 
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oluşturmalarına ve hizmet çıktısının sunulduğu hastanın memnuniyetini sağlaması 
beklenmektedir (Howe, 2008).  

Tablo 6. Sağlık Yöneticilerinin Cinsiyetlerine Göre Yetkinlik Alt Faktörlerine 
Yönelik Bulgular 

Faktör Cinsiyet n ort ss t p 

Liderlik 
Erkek 230 3,82 0,46 1,71 0,08 Kadın 170 3,74 0,44 

İletişim ve Kişilerarası 
İlişkiler Yönetimi 

Erkek 230 3,32 0,48 -2,07 0,03 Kadın 170 3,41 0,43 

Profesyonellik Erkek 230 2,67 0,43 -0,85 0,39 Kadın 170 2,71 0,44 
Yönetim Bilgi ve Beceri 
Düzeyi 

Erkek 230 3,22 0,42 -1,18 0,23 
Kadın 170 3,27 0,43 

Sağlık Sektörü Bilgi Düzeyi Erkek 230 2,29 0,31 -1,16 0,24 Kadın 170 2,32 0,32 

Sağlık yöneticilerinin cinsiyetlerine göre yetkinlik ölçeği boyutları açısından 
yapılan analizde liderlik (t=1,71, p=0,08), profesyonellik (t=-0,85, p=0,39), yönetim 
bilgi ve beceri düzeyi (t=-1,18, p=0,23), sağlık sektörü bilgi ve beceri düzeyi (t=-1,16, 
p=0,24) boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı fark tespit edilmemiştir (Tablo 6). 
İletişim ve kişilerarası ilişkiler yönetimi alt boyutunda ise (t=-2,07, p=0,03) istatistiksel 
anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,05). Cinsiyet, yönetim mesleği için uygun olmadıkları 
yönündeki algı, anne ve ev kadını olarak sorumluluklar gibi nedenler kadınların 
yöneticilik rolleri açısından engeller olarak değerlendirilmektedir (Arıkan, 2008). 
Araştırmaya katılan kadın sağlık yöneticilerinin iletişim ve kişilerarası ilişiler yetkinlik 
ortalama puanı 3,41(±0.43), erkek sağlık yöneticilerinin ise iletişim ve kişilerarası 
ilişiler yetkinlik ortalama puanı 3,32 (±0.48)’dir. Kadın yöneticilerin iletişim ve 
kişilerarası ilişkiler yönetimi yetkinlik düzeyinin erkek sağlık yöneticilerden daha 
yüksek olduğu söylenebilir 

Tablo 7’de sağlık yöneticilerinin unvanlarına göre yetkinlik alt faktörlerine 
yönelik bulgular yer almaktadır. Sağlık yöneticilerinin unvanlarına göre yetkinlik ölçeği 
boyutları açısından yapılan analizde liderlik (f=1,58, p=0,16), iletişim ve kişilerarası 
ilişki yönetimi (f=0,39, p=0,85), profesyonellik (f=0,48, p=0,79), yönetim bilgi ve 
beceri düzeyi (f=1,08, p=0,36), sağlık sektörü bilgi ve beceri düzeyi (f=0,86, p=0,50) 
boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı fark tespit edilmemiştir. Örgütsel hiyerarşinin 
farklı derecelerindeki yöneticilerin yönetim becerileri farklı olduğu gibi iş 
sorumlulukları da farklıdır (Genç, 2007). Araştırmada kullanılan yetkinlik modeli 
yönetsel statülerin tümüne yönelik geliştirilmiş bir model olup hastanelerin farklı 
yönetim statüsünde yer alan sağlık yöneticilerinin iş rollerine bağlı olarak ortak paydada 
belirlenen yetkinliklere sahip olması beklenmektedir. Dolayısıyla araştırma 
örneklemindeki sağlık yöneticilerinin yetkinlikleri ile yönetsel statüleri arasında 
istatistiksel anlamlı ilişki olmayışı olumlu olarak değerlendirilebilir. Sağlık bakım 
hizmetleri müdürünün yetkinlik düzeyini doktor memnuniyetinden ve hasta kalış 
süresine kadar birçok faktör etkileyebilir (Thrall, 2006). Sağlık bakım hizmetleri 
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müdürünün rolü yüksek kalitede hasta odaklı bakımının önemine ilişkin hemşirelerin 
beklentilerinin belirlenmesinde etkili olmaktadır (Kleinman, 2003).  

Tablo 7. Sağlık Yöneticilerinin Unvanlarına Göre Yetkinlik Alt Faktörlerine 
Yönelik Bulgular 

Faktör Unvan n ort ss f p 

Liderlik 

Hastane Müdürü 60 3,89 0,43 

1,58 0,16 

Başhekim Yrd 80 3,77 0,47 
Sağlık Bakım Müdürü 70 3,85 0,47 
İdari Mali İşler Mdr 50 3,69 0,36 
Sağlık Otelciliği 
Müdürü 40 3,71 0,53 

Hastane Müdür Yrd 100 3,78 0,43 
Toplam 400 3,79 0,45 

İletişim ve Kişilerarası 
İlişki Yönetimi 

Hastane Müdürü 60 3,39 0,47 

0,39 0,85 

Başhekim Yrd 80 3,31 0,51 
Sağlık Bakım Müdürü 70 3,36 0,49 
İdari Mali İşler Mdr 50 3,41 0,38 
Sağlık Otelciliği Mdr 40 3,33 0,35 
Hastane Müdür Yrd 100 3,37 0,47 
Toplam 400 3,36 0,46 

Profesyonellik 

Hastane Müdürü 60 2,64 0,43 

0,48 0,79 

Başhekim Yrd 80 2,74 0,43 
Sağlık Bakım Müdürü 70 2,66 0,45 
İdari Mali İşler Müdür 
Yrd 50 2,72 0,41 

Sağlık Otelciliği Mdr 40 2,71 0,47 
Hastane Müdür Yrd 100 2,67 0,44 
Toplam 400 2,69 0,43 

Yönetim Bilgi ve 
Beceri Düzeyi 

Hastane Müdürü 60 3,24 0,44 

1,08 0,36 

Başhekim Yrd 80 3,20 0,40 
Sağlık Bakım Müdürü 70 3,26 0,40 
İdari Mali İşler Mdr 50 3,16 0,38 
Sağlık Otelciliği Mdr 40 3,31 0,44 
Hastane Müdür Yrd 100 3,30 0,45 
Toplam 400 3,25 0,42 
Hastane Müdürü 60 2,29 0,30 
Başhekim Yrd 80 2,27 0,28 
Sağlık Bakım Müdürü 70 2,29 0,33 
İdari Mali İşler 
Müdürü 50 2,28 0,32 

Sağlık Otelciliği 
Müdürü 40 2,29 0,32 

Hastane Müdür 
Yardımcısı 100 2,36 0,33 

Toplam 400 2,30 0,31 
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Tablo 8. Sağlık Yöneticilerinin Çalışma Sürelerine Göre Yetkinlik Ölçeği Alt 
Faktörlerine Yönelik Bulgular 

Faktörler 
Çalışma 
Süresi n ort ss f p 

Liderlik 

5yıl ve az 93 3,76 0,38 

4,07 0,01 6-10 156 3,86 0,49 
11-15 151 3,72 0,45 
Toplam 400 3,79 0,45 

İletişim ve Kişilerarası 
İlişkiler Yönetimi 

5yıl ve az 93 3,31 0,43 

1,47 0,23 
6-10 156 3,41 0,43 
11-15 151 3,34 0,5 
Toplam 400 3,36 0,46 

Profesyonellik 

5yıl ve az 93 2,73 0,44 

0,66 0,51 
6-10 156 2,67 0,44 
11-15 151 2,68 0,43 
Toplam 400 2,69 0,43 

Yönetim Bilgi ve Beceri 
Düzeyi 

5yıl ve az 93 3,28 0,44 

0,83 0,43 6-10 156 3,26 0,42 
11-15 151 3,21 0,41 
Toplam 400 3,25 0,42 

Sağlık Sektörü Bilgi 
Düzeyi 

5yıl ve az 93 2,36 0,32 

2,14 0,11 6-10 156 2,29 0,32 
11-15 151 2,27 0,30 
Toplam 400 2,30 0,31 

Sağlık yöneticilerinin çalışma sürelerine göre yetkinlik ölçeği boyutları açısından 
yapılan analizde iletişim ve kişilerarası ilişki yönetimi (f=1,47, p=0,23), profesyonellik 
(f=0,66, p=0,51), yönetim bilgi ve beceri düzeyi (f=0,83, p=0,43), sağlık sektörü bilgi 
ve beceri düzeyi (f=2,14, p=0,11) boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı fark tespit 
edilmemiştir (Tablo 8). Liderlik alt boyutunda ise (f=4,07, p=0,01) istatistiksel anlamlı 
fark tespit edilmiştir (p<0,05). Sağlık yöneticilerinin çalışma süreleri ile kazandıkları 
tecrübeyi iş süreçlerine yansıtacak çalışma ortamınlarına sahip olmayışları liderlik 
yetkinlikleri dışında diğer yetknliklerle istatistiksel anlamlı ilişki olmayışının nedeni 
olabilir. 

Sağlık yöneticilerinin sağlık yönetimi eğitimlerine göre yetkinlik ölçeği boyutları 
açısından yapılan analizde liderlik (f=0,32 p=0,72), iletişim ve kişilerarası ilişki 
yönetimi (f=0,35, p=0,70), profesyonellik (f=0,42, p=0,65), yönetim bilgi ve beceri 
düzeyi (f=0,02, p=0,97), sağlık sektörü bilgi ve beceri düzeyi (f=0,20, p=0,81) 
boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı fark tespit edilmemiştir (Tablo 9). Sağlık 
sektöründeki hızlı değişikliklere bağlı olarak sağlık profesyonellerinin işlevlerinin ve 
rollerinin yenilenmesi ayrıca yöneticilerin deneyimlerinden yararlanarak öğrendiklerini 
mesleki gelişim sürecine yansıtılması ile mümkündür (Stefl, 2008). Araştırmaya katılan 
sağlık yönetimi eğitimi alan sağlık yöneticilerinin sağlık yönetimi eğitim türleri ile 
yetkinlik boyutları arasında istatistiksel anlamlılık bulunamamıştır. Sağlık 
yöneticilerinin yönetim kapasitelerini geliştirmeleri için öğrenme ihtiyaçlarının 
tanımlamaları ve bu ihtiyaçlara yönelik eğitim ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. 
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Türkiye’de birçok alanda sağlık yönetimi eğitim programları yürütülmektedir. Özellikle 
hastane yöneticiliği sertifika programları ve yüksek lisans programlarına olan yoğun 
talep beraberinde uzaktan eğitim programları aracılığıyla yürütülen sağlık yönetimi 
yüksek lisans programlarının sayısal artışına neden olmuştur. Sayısal artış uzaktan 
eğitim programları aracığıyla yürütülen sağlık yönetimi yüksek lisans eğitiminin 
niteliğini sorgulanır hale getirmiştir.     

Tablo 9. Sağlık Yöneticilerinin Sağlık Yönetimi Eğitim Türüne Göre Yetkinlik 
Ölçeği Alt Faktörlerine Yönelik Bulgular 

Faktör 
Sağlık Yönetimi 
Eğitim Türü n ort ss f p 

Liderlik 

Yüksek Lisans 18 3,72 0,41 0,32 0,72 
Önlisans 35 3,81 0,36     
Lisans 19 3,81 0,39     
Toplam 72 3,79 0,38     

İletişim 

Yüksek Lisans 18 3,39 0,39 0,35 0,70 
Önlisans 35 3,32 0,44     
Lisans 19 3,41 0,43     
Toplam 72 3,36 0,42     

Profesyonellik 

Yüksek Lisans 18 2,76 0,42 0,42 0,65 
Önlisans 35 2,65 0,45     
Lisans 19 2,65 0,40     
Toplam 72 2,68 0,43     

Yönetim Bilgi 
ve Beceri 
Düzeyi 

Yüksek Lisans 18 3,25 0,44 0,02 0,97 
Önlisans 35 3,22 0,42     
Lisans 19 3,22 0,43     
Toplam 72 3,23 0,42     

Sağlık 
Sektörü Bilgi 
Düzeyi 

Yüksek Lisans 18 2,29 0,25 0,20 0,81 
Önlisans 35 2,32 0,35     
Lisans 19 2,26 0,34     
Toplam 72 2,30 0,32     

Sonuç ve Tartışma 

Araştırmaya katılan sağlık yöneticilerinin (%82) sağlık yönetimi eğitimi almadığı 
belirlenmiştir. Sağlık yönetimi disiplinine yönelik gelişmeler son dönemde ivme 
kazanmıştır. Bu gelişmelerden biri 2014 yılında resmi gazetede yayınlanan sağlık 
yöneticiliği meslek tanımının yapılması, diğeri ise sağlık yönetimi alanında lisans 
düzeyinde eğitim veren okullardan mezun olan sağlık yöneticisi sayısının artışıdır. Bu 
artışın sağlık insan gücündeki istihdam politikalarına yansıdığını söylemek mümkün 
değildir. Kamu Hastane Birlikleri yapılanması ile profesyonel sağlık yöneticisi vurgusu 
belirgin hale gelmiştir. İlgili mevzuatta kamu hastane birlik yöneticileri ve hastane 
ölçeğindeki yöneticilik kadrolarındaki görev alacak kişilerin eğitim alanlarından biri 
olarak sağlık yönetimi yer almaktadır. Düzenlemede dikkat çeken bu durum ne yazık ki 
uygulamaya yansımamakla birlikte kamu hastanelerinin günümüzde ağırlıklı olarak 
hekimler tarafından yönetildiği söylenebilir. Mesleki otonomisi yüksek ve toplum 
tarafından üst düzeyde kabul gören meslek grubu olan hekimleri yönetim süreci dışında 
tutmak oldukça zordur. Sağlık Bakanlığı’nın bu yöndeki yaklaşımı gerek düzenlediği 
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eğitim programları ile gerekse hekimlerin yöneticilik eğitimi alma yönündeki talebi 
sağlık yöneticiliği eğitimi almış hekimlerin sayısının artışına neden olmaktadır. Her 
geçen yıl sağlık insangücü alanındaki personel ihtiyacı vurgulanırken tıbbi süreçteki 
hekimlerin yönetim statülerinde yer almaya çalışmaları birer çelişki olarak 
değerlendirebiliriz. Türkiye’de sağlık insan gücüne yönelik yanlış istihdam politikaları 
nedeniyle profesyonel sağlık yönetimi eğitimi almış kişiler, özel sağlık kuruluşlarında 
ya da mesleklerinin dışındaki alanlara yönelmektedir. Bu durum ülkemiz için insan 
kaynağı israfı anlamına gelmektedir. Sağlık kurumlarında yönetsel pozisyonlarda sağlık 
yönetimi alanına yönelik bilgi, beceri ve teknikleri konusunda formal eğitim almış 
yöneticilerinin istihdamı ile örgütsel ve yönetsel sorunların yaşanması engellenmiş 
olacaktır.  

Sağlık yöneticilerinin çalışma süreleri değerlendirildiğinde çoğunlukla 6-10 yıl 
arasında olduğu belirlenmiştir. Mesleki tecrübe yönetim açısından önemli bir kriter 
olmakla birlikte sağlık sektöründeki hızlı değişikliklere uyum sağlama aşamasında 
sağlık yöneticilerinin deneyimlerini mesleki gelişim sürecine yansıtılması 
gerekmektedir. 

Amerikan Sağlık Yöneticileri Birliği tarafından hazırlanan yetkinlik ölçeğine göre 
liderlik, profesyonellik, iletişim ve kişilerarası ilişki yönetimi, yönetim bilgi ve beceri 
düzeyi, sağlık sektörü bilgi düzeyi olmak üzere belirlenmiş yetkinlikler farklı hiyerarşik 
konumdaki yöneticilerin ortak bilgi tabanını paylaşmalarını sağlamaktadır. Çalışmaya 
katılan farklı hiyerarşik konumdaki sağlık yöneticilerinin yetkinliklerinden liderlik 
yetkinlik düzeyi en yüksek yetkinlik alanı, sağlık sektörü bilgi düzeyi ise en düşük 
yetkinlik alanı olarak belirlenmiştir. Liderlik yetkinliğine sahip sağlık yöneticileri 
nitelikli sağlık hizmeti çıktısına ulaşmak için sağlık çalışanlarını yönlendirici rol 
üstlenirler. Sağlık yöneticilerinin gelişimi için liderlik yetkinliği gerekli bir faaliyet 
alanıdır. Sağlık yöneticilerinin bulundukları yönetsel statüye bağlı olmakla birlikte 
mesleki gelişimleri takip etmeleri gerekmektedir.  Konferans, seminer gibi aktivitelere 
katılım daha çok bireysel olarak gerçekleşmekte olup bunun aksine mesleki faaliyetlere 
katılım yönetici tecrübesine katkı sağlamaktadır.  

Farklı iş rollerine sahip sağlık yöneticilerinin en düşük yetkinlik alanı olarak 
sağlık sektörü bilgi düzeyinin olma nedeni sağlık yöneticilerinin %82’ sinin sağlık 
yönetimi eğitimi almamış olmasıdır. Günümüzde sosyal ve politik karmaşayı yönetmek 
zorunda olan sağlık yöneticileri, sağlık alanındaki kaynaklarının azlığı gerçeği devam 
ederken tıbbi ihtiyaçların artışı ve hizmet alacak kişi sayısındaki artışa bağlı olarak 
birçok görevin üstesinden gelmek zorundadırlar. Sağlık yöneticilerinin çoğunun tıbbi 
süreçlerle ilgili eğitim alanlarından mezun profesyoneller olmaları sağlık yönetimi 
alanındaki bilgi ve beceri ihtiyacını belirgin hale getirmektedir. Amerika’da tıbbi 
direktörlerle ilgili yapılan bir çalışmada yetkinliklerin klinik becerileri içermesi, 
yönetsel pozisyonlarda çalışanların tıbbi tecrübeye de sahip olanlardan seçilmesi 
gerektiği vurgulanmıştır. Benzer çalışmalar İngiltere’de yapılmış ve tıbbi beceri 
yetersizliği olan hastane yöneticileri eğitim programlarına yönlendirilmiştir. Klinik 
yöneticiler, yönetim uygulamalarıyla ilgili olarak daha çok tıbbi alanda çalıştıkları için 
(örneğin klinik işgücü) rolleri gereği yönetim rollerinde daha fazla kararsız kalmakta, bu 
nedenle profesyonel değerleri ve yönetsel rolleri arasında çatışma yaşadıkları 
belirlenmiştir. Farklı yönetsel statüdeki yöneticiler bilgi ve becerilerini 
değerlendirmeleri ve yönetim kapasitelerini geliştirmeleri için öğrenme ihtiyaçlarını 
tanımları gerekmektedir.  
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Liderlik yetkinlik düzeyi açısından 31-40 yaş, 6-10 yıl çalışma süresine sahip ve 
lisansüstü eğitim alan sağlık yöneticilerinin liderlik yetkinlik ortalama puanının yüksek 
olduğu bulunmuştur. Yapılan bir çalışmaya göre sağlık yöneticilerinin liderlik gelişimi 
ile sağlık hizmeti sunum sonuçları arasında ilişki belirlenmiştir. Çalışma içeriğinde yer 
alan eğitim programının sağlık hizmeti verme sonuçlarını pozitif etkilemiştir (Oliver ve 
Carnall, 2011). Sağlık yöneticilerinin yetkinlik düzeyi, profesyonel yargı ve becerileri 
taşımakla birlikte bireysel, takım ve sağlık kurumu açısından liderlik becerileri 
farklılaşmaktadır. Birçok ülke sağlık siteminde başarı planlaması için formal liderlik 
programları uygulanmaktadır. Bu programlar sağlık yöneticilerine spesifik beceri 
ihtiyaçlarını bireysel olarak değerlendirme fırsatı sağlar (Salome vd., 2011).  

Sağlık kurumlarında yönetim işlevlerini yerine getiren yöneticilerin yaptığı işler 
aynı değildir. Yöneticilerin hiyerarşik konumları ve üstlendikleri görevler farklılık 
göstermektedir. Araştırma kapsamında yer alan sağlık yöneticilerinin yetkinlikleri ile 
yönetsel statüleri arasında istatistiksel anlamlılık bulunamamıştır. Sağlık yöneticilerinin 
cinsiyetlerine göre yetkinlik alanlarındaki farklılık değerlendirildiğinde kadın 
yöneticilerin iletişim ve kişilerarası ilişkiler yönetimi yetkinlik düzeyinin erkek sağlık 
yöneticilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Sağlık profesyonellerinin karşılaştıkları sorunları çözebilmek için sağlık 
yöneticilerinin birçok farklı yetkinliklere sahip olması beklenmektedir (Yarbrough,  
Erwin ve Gibson, 2015). Yetkinlik modeli için yapılan araştırma boyunca sağlık 
yöneticilerinin yetkinliklerinin belirlenmesine ihtiyaç duyulup duyulmadığı sorgulanmış 
ve görüşme yapılan kişiler ve diğer kanaat önderlerinin yetkinlik modelinin sağlık 
kurumuna önemli bir değer katacağı yönünde olumlu düşündükleri belirlenmiştir. 
Sağlık için nihai tüketici insandır ve en iyi performansı sağlayan sağlık örgütlerinin 
değer sağlaması gerekmektedir. Bu değer; sağlıklı yaşam, yaşam kalitesinin 
sürdürülmesi ve sağlanması olarak ifade edilebilir. Sağlık yöneticileri yüksek kaliteli, 
hasta merkezli hizmeti oluşturmak ve rekabetçi pazarda yüksek talebi korumak için 
meydan okuyucu olmalıdır (Köse Ünal, 2015). 

Araştırmada sağlık yöneticilerinin demografik özelliklerinden unvanları, 
cinsiyetleri, yaşları, çalışma süreleri ile yetkinlikleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
ilişki tespit edilememiştir. Sağlık yöneticilerinin eğitimleri ile yetkinlikleri arasında ise 
istatistiksel açıdan anlamlı, zayıf düzeyde pozitif ilişki tespit edilmiştir. Yapılan 
çalışmalar yönetici eğitimi ile yönetsel alanlarda iyileştirmelerin yaşandığını 
göstermektedir. Yetkinliklerin belirleyici unsurlarından biri olan demografik 
özelliklerden hiç kuşkusuz gelişmeye açık olan eğitim kriteridir.  

Araştırma sonuçlarına göre öneriler aşağıda sıralanmaktadır: 

1. Sağlık yönetimi alanında eğitim almış kişilere yönelik sağlık sektöründe 
istihdam politikaları geliştirilmelidir. 

2. Sağlık yöneticisi statüsündeki yöneticilerin seçiminde özel hastanelerde 
uygulanan iş tecrübesi, beceri, kişisel özelliklerin de değerlendirilebileceği işe 
alım süreçlerinin kamu sektöründe de uygulanması sağlanmalıdır. 

3. Sosyal devlet anlayışına yönelik ağırlıklı olarak kamu tarafından sunulan sağlık 
hizmetlerinin yönetiminde sonuç odaklı modeller geliştirilmelidir. 
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4. Sağlık yönetimi eğitimi ile kazandırılan yetkinliklerin bu alanda eğitim alan 
kişilerin istihdamı ile çıktılara etkisini ölçecek yeni iş modelleri üretilmelidir. 

5. Sağlık yöneticilerinin yetkinliklerini geliştirecekleri hizmet içi eğitim 
programları uygulanmalıdır. 

6. Sağlık yöneticilerine yetkinlik kazandıracak eğitim programlarının etkinliği 
yönetici başarısı açısından değerlendirilmelidir. 
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Extensive Summary 

 

The competencies of managers should also be included in the evaluation process 
in order to realize the performance expectations of the organizations (Shirazi and 
Mortazavi, 2009). Cockerill and Hunt and Schroder (1995) state that the status, 
experience, and competencies of managers are effective in achieving the performance 
that organizations are aiming for. Managers’ performance (output), their job-related 
knowledge and experience (input competencies), and their personality traits and talents 
(process competencies) are identified as determinants of managerial performance. 
Competence for managers, can be expressed as the sum of knowledge, skills and social 
roles of managers (Zaccaro and Banks, 2004). Competencies are managers’ micro-skills 
and they are a part of the values that the organizations have. 

Due to the competitive nature of healthcare enterprises the need for highly 
motivated managers has a significant impact on the success of the organization (Broscio 
and Scherer, 2003; Rollins, 2003; Finley, Ivanitskaya and Kennedy, 2007; Kubica, 
2008). The roles and competencies of the healthcare manager influence the success of 
the hospital administrator. In the field of health, changes in the patient perception level, 
patient satisfaction, and quality service expectations are directly related to the 
competence of managers in health care institutions. 

The aim of this study is to determine the managerial competencies of healthcare 
managers. In this study, a questionire prepared by using Healthcare Executives 
Competencies Assessment Tool which was translated to Turkish by Erigüç, Kurul ve 
Tekin Numanoğlu 2014). ACHE for the purpose of using self-assessment tool for 
healthcare managers. The questionnaire have been applied a total of 400 healthcare 
managers in public hospitals. 

In the competence scoring assessed by the health care managers, 1 indicates the 
lowest competence level and 5 indicates the highest competence level. There are 65 
expressions in five areas of competence: leadership (11), professionalism (12), 
communication and interpersonal relationship management (13), management 
knowledge and skill level (16), health sector knowledge level (13). The Competencies 
Assessment Tool was prepared a likert- type scale including five competences. The data 
that is obtain from the questionnaires is analyzed by the SPSS and AMOS package 
program. The Competencies Assessment Tool accounts for %50.22 of the total 
variance. KMO was 0.79 and Bartlett's test of Sphericity was 0:00 and these values 
showed that data was suitable for the factor analysis. Cronbach's alpha value of the scale 
used to measure the competency was found as 0.80 which verified its reliability. 
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From the competencies of the healthcare managers, who participated in the research, 
competency level of leadership is determined as the highest area of competency while level 
of knowledge in healthcare sector is the lowest area of competency. Knowledge level of the 
healthcare managers having different job roles in healthcare sector is the lowest area of 
competency because 82% of the healthcare managers did not receive the training on 
healthcare management.  

It was determined that there was statistically no significant relationship  between 
demographic features, titles, gender, age, work experience, and competence of health 
care managers. On the other hand, a statistically significant and weak correlation was 
determined between the training and competence of the health care managers. Previous 
studies show that there are improvements in managerial areas with manager education. 
When the work experiences of health managers are evaluated, it is determined that they 
are usually between 6-10 years. While professional experience is an important criterion 
for management, in the process of adapting to the rapid changes in the health sector, it is 
necessary to reflect the experiences of health care managers in the professional 
development process. 

Health managers with leadership competence play a leading role for the health 
workers to reach the output of qualified health services. In terms of leadership 
competence level of the health managers, who are 31-40 years of age, and have 6-10 
years of workexperience and post-graduate education, the average score of leadership 
competence is determined as high. According to a study, a relationship was determined 
between the leadership development of the health care managers and the results of the 
health service delivery. The training program in the study content affected the health 
care delivery results positively (Oliver and Carnall, 2011). Although the health 
managers bear features such as competence level, professional judgement and skills, the 
leadership skills become different in terms of individual, team, and health institution. 
Many countries are implementing formal leadership programs for a success plan in the 
health care. These programs provide opportunities for health care managers to assess 
their specific skill needs individually (Salome et al., 2011) 

The jobs of the managers, who perform administrative functions in health 
institutions, are not the same. The hierarchical positions of the managers and the tasks 
they undertake vary. In this context, there was no statistical signifiance between the 
competency levels and the managerial status of the health managers included in the 
study. 
According to the results of the research, the suggestions are as follows: 

• Employment policies should be developed in the health sector for those, who are 
trained in health management. 

• In the selection of the administrators for the health manager status, the 
recruitment processes applied in the private hospitals, such as work experience, 
skill, personal characteristics, should be applied in the public sector, as well. 

• Concerning the social state perception, conclusion-oriented models should be 
developed in the management of the health services offered mainly by the public 
sector. 
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• New business models should be produced that will gauge the effect of 
competencies gained through health management education on the employment 
and output of those, who receive training in this field. 

• In-service training programs should be implemented, in which healthcare 
managers develop their competencies. 

• The effectiveness of training programs, which will provide competence for the 
healthcare managers, should be assessed in terms of managerial success. 
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İKY uygulamalarının etkinliği, özellikle kaynak temelli yaklaşımla birlikte 
insanın temel kaynak olarak öne çıkmasıyla akademik ve uygulamalı yazında daha fazla 
tartışılmaya başlanmıştır. Bilgiye dayalı ekonomik yapısal gelişmeler, beyaz yakalı 
çalışanlardan daha fazla beklentiyi beraberinde getirmiştir. Beyaz yakalı ve bilgi işçisi 
olarak da ifade edilen kas gücü yerine zihin gücünü ve bilgiyi kullanan çalışanların 
örgüte olan bağlılıkları, örgüt amaçları doğrultusunda gösterdikleri performans ve ekstra 
çabalar küresel rekabetin yoğunluğunun arttığı günümüzde örgütler ve İKY alanının 
temel gündem maddeleridir. Bu kapsamda bu çalışma, çeşitli sektörlerden beyaz yakalı 
çalışanların hali hazırda çalışmakta oldukları örgütte fonksiyonel olan İKY 
uygulamalarının etkinliğini değerlendirmeleri ve bunun yanı sıra İKY’den ne tür 
beklentiler içerisinde olduklarının sorgulanması amacını taşımaktadır. Ayrıca 
çalışanların demografik profilleri açısından İKY uygulamalarında algısal açıdan bir 
farklılık gösterip göstermediği belirlenerek, bunun sonucuna göre İKY politikaları 
açısından ne gibi farklı uygulamalar takip edilmesi konusunda fikir vermek 
amaçlanmaktadır.   
Anahtar Kelimeler: İKY, Algılanan İKY, Amaçlanan İKY, Etkinlik 

Abstract 
The effectiveness of HRM practices has begun to be discussed more and more in 

academic and practical writing, with the emphasis on human as a fundamental 
resource, especially with the resource-based approach. Economic structural 
developments based on information brought more expectation from white-collar 
workers. Instead of muscular power, which is also referred to as information workers, 
white-collar workers and informed loyalties, the performance they demonstrate in terms 
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of organizational goals and extra efforts are the main agenda items for organizations 
and HRM today, as the intensity of global competition increases. In this context, this 
study seeks to examine the effectiveness of HRM practices that are functional in 
organizations where white collar employees are currently working in various sectors, 
as well as to question what kind of expectations HRM has in the organization. In 
addition, it is aimed to give an idea about the different applications of HRM policies in 
terms of HRM policies by determining whether the employees show a perceptual 
difference in HRM practices in terms of demographic profiles. 
Keywords: HRM, Perceived HRM, Intended HRM, Effectiveness 

1. Giriş 
İKY üzerine yapılan çalışmaların çoğunlukla makro ve stratejik düzeyde olduğu 

ifade edilmektedir. Bir başka deyişle, olan yerine olması gereken ve amaçlanan İKY 
üzerinden veriler elde edilmeye çalışılmıştır. İKY alanındaki araştırmaların çoğunluğu 
içerik yönelimli İK değerlendirmeleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu araştırmalarda İKY 
uygulamalarının varlığı veya yokluğu, kullanım sıklığı, kapsamı, geliştirilebilirliği İK 
meslek mensuplarına sorularak bilgi edinilmeye çalışılmaktadır (Delmotte, De Winne 
ve Sels, 2012, s. 1483).  

İKY uygulamalarının, çalışan davranışları üzerindeki etkisi araştırılırken, 
çalışanlar tarafından nasıl algılandığına odaklanmanın, İKY profesyonellerinin stratejik 
düzeyde raporladıkları amaçlanan İKY uygulamalarından daha güvenilir veriler 
sunduğu konusunda görüşler söz konusudur (Alfes vd., 2013, s. 331). Buna göre 
örgütün İKY stratejisiyle ilgili uygulanan politikalara ilişkin veriler, çalışanların İKY ile 
ilgili inanç ve deneyimlerini aydınlatmaya yetmeyecektir. Nishii, Lepak ve Schneider’in 
(2008) de ifadesiyle, İKY politika ve uygulamalarının etkileri ve hedeflerinin bireysel 
algılamaları kaçınılmaz olarak farklılaşacaktır. İKY uygulamalarının algısal olarak 
ölçülmesi, bireysel tutum ve davranışların tahmin edilmesinde İKY ya da hat 
yöneticilerinin puanlandırmalarından daha yakın sonuçlar sağlayabilir. Bireylerin 
geçmiş deneyimleri, değerleri ve inançları, aynı İKY sistemini farklı bir biçimde 
yorumlamalarına neden olacaktır. Bundan dolayı aynı İKY sistem ve uygulamalarına 
karşı verilecek davranışsal ve tutumsal tepkiler de birbirinden farklılaşacaktır. 
Dolayısıyla bireysel davranış ve tutumların tahmininde İKY uygulamalarının nasıl 
algılandığının ölçülmesi önemli bir bilgi kaynağını oluşturacaktır (Guest, 1999; Guest, 
2011; Gratton ve Truss, 2003; Conway ve Monks, 2008; Kuvaas 2006, Alfes vd., 2013). 

Görünüşte bir İKY uygulaması çalışanlara iletilen mesajıyla veyahut onların bunu 
nasıl deneyimledikleriyle ilgili olarak herhangi bir şey söylemez. Bundan dolayı 
algılanan İK uygulamalarının amaçlanan İK uygulamalarıyla karşılaştırıldığında daha 
büyük bir ihtimalle çalışanların tutum ve davranışlarını tahmin ettiği, öncülü olduğu 
ifade edilebilir (Delmotte, De Winne ve Sels, 2012, s. 1483). Bir örgütteki çalışanların 
İKY ile ilgili tecrübe ve inançlarını örgütün İKY stratejisini sunduğu plan ve politika 
verileri ile anlayabilmek imkânsızdır. Çalışanların İKY politika ve uygulamalarının 
hedef ve etkisi hakkındaki algılamaları değişkendir (Gratton ve Truss, 2003; Conway ve 
Monks, 2008; Nishii, Lepak ve Schneider, 2008; Alfes vd., 2013). Gerçekleşen İK 
uygulamaları, teorik olarak amaçlanan İK uygulamalarının hayata geçirilen kısmını 
ifade etmektedir. Çoğunlukla gerçekleşen İK uygulamaları, en başta amaçlanandan 
farklılık göstermektedir. Bunun nedeni karar vericilerin tasarladıkları İK sisteminin 
nadiren mükemmelen uygulanmasıdır (Wright ve Nishii, 2007). 
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Edgar ve Geare (2009) yaptıkları çalışmaya göre, İKY uygulamalarını en olumlu 
algılayanlar üst yöneticiler olurken; şefler ve çalışanlar bunun gerisinde kalmıştır. Bu 
durumu Wright ve Nishii (2007)’nin amaçlanan ve gerçekleşen İK uygulamaları 
bağlamında açıklamaya çalışmışlardır. Buna göre üst yöneticiler amaçlanan ve politika 
gözüyle İKY uygulamalarını değerlendirirken, şeflerin gerçekte uygulayıcı olarak 
gerçekleşen İKY uygulamalarını değerlendirdikleri ve de çalışan görüşlerinin ise bu 
uygulamalara karşı verdikleri tepki neticesinde şekillendirdikleri sonucu ortaya 
çıkmıştır. Yine bu çalışma sonucunda üst yöneticilerin örgütün paylaşılan değerlerine 
bir grup olarak daha fazla eğilim gösterdikleri buna karşılık, şefler ve çalışanların bu 
konudaki algılamalarının çok güçlü olmadığı tespit edilmiş. 

Amaçlanan İKY uygulamalarının üst düzey yönetici, gerçekleşen İK 
uygulamalarının şef ve uygulayıcı konumdaki yöneticiler, algılanan İK uygulamalarının 
ise çalışan tepkilerini ölçebilmek için bizzat mevcut gerçekleşen uygulamaya maruz 
kalan çalışanlara sorularak öğrenilebileceği iddia edilebilir. Gerçekte amaçlanan, 
gerçekleşen veyahut algılanan bazda ölçülen İK uygulamalarının her biri farklı bir 
durumu ölçmektedir. Ayrıca Wright ve Nishii (2007), uygulama bazında da her bir 
uygulamacının kendine göre bir uygulama biçimi olabileceğini bu noktada yine genel 
ölçümlerde değişkenlik oluşabileceğini ifade etmişlerdir. 

İKY ile ilgili araştırmalarda ölçüm biçimlerinin amaçlanan, gerçekleşen ve 
algılanan bağlamda tasarlanması sonuçların doğru yorumlanması açısından önem 
taşımaktadır. Bu kapsamda bu çalışma İKY uygulamalarının etkinliğinin çalışanlarca 
nasıl algılandığını ve çeşitli değişkenler açısından nasıl farklılaştığını incelemeyi 
amaçlamaktadır. Takip eden kısımlarda sırasıyla incelenen İKY uygulamaları hakkında 
kuramsal çerçeve, metodoloji ve bulgular yer almaktadır. 

2. İKY Uygulamaları Kuramsal Çerçeve 

İKY uygulamalarının literatürde tekil olarak inceleyen çalışmalar olduğu gibi 
farklı uygulamaların kombinasyonu biçiminde inceleyen çalışmalar da söz konusudur. 
Hartog ve Verburg (2004), bu kombinasyonların yalnızca sinerjik bir etkisinin olmadığı 
birbirini ikame edilebildiğini veya birbirine karşı işleyebileceğine ilişkin görüşlerin 
olduğunu ifade etmiştir. 

İKY‘de uygulanan bireysel uygulamalardan oluşturulmuş topluluklar (bundles) 
işletmelerin performanslarını olumlu bir biçimde etkilemektedir. Çünkü bu birbirleriyle 
uyumlu bireysel uygulamalar aralarında sinerjik bir etki oluşturarak spesifik iş gücü 
niteliklerinin artmasına neden olurlar. Bundan dolayı topluluğun etkisi en iyi bireysel 
uygulamalardan daha fazla olur. Birbirini tamamlayıcı nitelikte olan İKY uygulamaları 
birçok araştırmacı tarafından farklı sınıflandırmalara tabi olmuştur (Batt, 2002; Boselie, 
Dietz ve Boon., 2005; Lepak vd., 2006; Sun vd., 2007). Bunlar arasında çalışanları 
güçlendirici İKY uygulamaları, motivasyon arttırıcı İKY uygulamaları, beceri arttırıcı 
İKY uygulamaları sayılabilir. 

İKY araştırmacıları, yüksek performanslı iş sistemlerinin örgütsel performansı 
etkilemesinde üç aracı süreci vurgulamaktadırlar. Yüksek performanslı iş sistemleri a) 
çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini arttırarak, b) çalışanları eylemde 
bulunabilmeleri için güçlendirerek, c) harekete geçmeleri için motive ederek 
performansı etkiler (Becker ve Huselid, 1998; Combs vd., 2006). 
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İKY uygulamalarının bireysel mi çoklu mu uygulanması tartışmalarında İKY’nin 
bir sistem olarak, bireysel uygulamalardan daha fazla etkili olduğuna ilişkin görüşler 
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra İK sistemlerini inceleyen araştırmacılar İK’yı 
toplanabilir (kümülatif) nitelikte indeksler halinde analiz etmektedir (Combs vd., 2006). 
Jiang, Lepak, Hu ve Baer (2012) ise İKY’nin alt boyutlar halinde kategorize edilerek 
incelenebileceğini belirtmiş ve bunun yeni olmadığını ifade etmişlerdir. Jiang ve 
arkadaşları (2012) İKY uygulamaları-örgütsel sonuçlar ilişkisindeki aracı 
mekanizmaların neler olduğunu inceledikleri meta analiz çalışmasında, İKY 
uygulamalarını beceri temelli, motivasyon temelli ve fırsat-güçlendirme temelli olmak 
üzere üç boyutta incelemişlerdir. Bu üç İKY uygulaması boyutu beşeri sermaye ve 
çalışan motivasyonunu doğrudan ve dolaylı biçimde etkileyerek finansal sonuçlara 
katkıda bulunmaktadırlar. İKY uygulamalarının alt boyutlara ayrılmasında kullanılan 
yaklaşımlardan biri de beceri-motivasyon-fırsat (AMO) yaklaşımıdır (Jiang vd., 2012; 
Subramony, 2009; Lepak vd., 2006). Bu yaklaşım çalışan performansının beceri-
motivasyon ve fırsat unsurlarının bir fonksiyonu olduğunu iddia etmektedir. Eğer İKY 
sistemleri beceri-motivasyon ve uygulama fırsatlarını arttıracak şekilde tasarlanırsa 
çalışan performansına olumlu katkı sağlayacaktır. Seçici işe alma bilgi beceri ve 
yeteneklerin örgütlere getirilmesinde önemli bir rol oynar. Bunun yanı sıra, eğitim, iş 
tasarımı, ücretlendirme de beceri geliştirmeyle ilişkili olabilir. Bilgi, beceri ve yeteneğe 
sahip olmak aynı zamanda gösterilmesini beraberinde getirmediğinden çalışanların 
motive edilmesi gereklidir. Teşvik edici ücretlendirme, geliştirici performans 
değerleme, içsel kariyer fırsatları gibi uygulamalar çalışanların sahip oldukları 
potansiyelleri gösterebilmesi için kullanılan motivasyon araçlarıdır. Çalışanlar bilgi, 
beceri ve yetenekli hatta bu potansiyellerini gösterebilmek için motive olmuş olsalar 
dahi örgüt yapı ve iş tasarımının bu potansiyellerini gösterebilmeleri için fırsatlar 
sunması gereklidir. Katılım programları, iletişim ve bilgi paylaşımı ve istihdam 
güvencesi kişinin potansiyelini gösterebilmesi için fırsat tanımış olacaktır (Combs vd., 
2006). İKY uygulamalarının bu kavramsal çerçevede sınıflandırılmasına ilişkin olarak 
son zamanlarda benimsenen ve geçerlilik sunan görgül çalışmalar bulunmaktadır (Jiang 
vd., 2012; Huselid, 1995; Liao vd., 2009; Subramony, 2009). 

2.1. Beceri arttırıcı İKY Uygulamaları 

Beceri arttırıcı İKY uygulamaları, uygun nitelikte vasıflı çalışanların temin 
edilmesi için tasarlanır. Kapsamlı ve seçici işe alma prosedürleri ve kapsamlı eğitim 
programları beceri arttırıcı İKY uygulamalarını oluşturmaktadır (Lepak vd., 2006; Jiang 
vd., 2012). Öncelikle işletme stratejilerine uygun olarak doğru elemanı seçmek, 
sonrasında ise seçilen elemanları kapsamlı eğitim programlarıyla sürekli öğrenmelerini 
teşvik edip yenilik ve katma değer oluşumuna katkı sunmak, değişime hazır hale 
getirmek, adaptasyonu yüksek çalışanlara sahip olmak amaçlanır.  

Seçici işe alma 

İKY doğru insanları doğru işe yerleştirip motive ederek gerekli performansı 
göstermelerini sağlamaya çalışır. Bir işletmenin beşeri sermayeyi arttırabilmeleri için en 
belirgin yollardan biri seçici işe alma faaliyetidir. Normal seçici olmayan basit ve 
informal yöntemlerle yapılan seçim faaliyetleri daha çok vasıflı olmayan ve yarı vasıflı 
çalışanların işe alınması için uygun olabilir. Özellikle üretim işletmelerinde ikame 
edilebilir çalışanların daha kısa ve standart süreçlerle seçilmesi maliyetlerin kısılmasını 
sağlayacaktır. Ancak özellikle bilgi işi ve bilgi işçisinin önem kazandığı günümüzde 
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özellikle örgüte rekabet avantajı kazandıracak en iyi ve en parlak çalışanların seçilmesi 
için seçici işe alma uygulamalarına önem verilmesi gerekmektedir. Seçici işe alma 
faaliyeti genel olarak daha uzun zaman alır. Daha fazla maliyet oluşturur ve daha fazla 
insandan bilgi almayı gerektirir (Snell ve Dean, 1992). Dikkatli bir seçim yapmak 
çalışan ve şirket arasındaki en iyi uyumu sağlayan kritik bir İKY uygulamasını 
oluşturmaktadır. Eski Citycorp CEO‘larından Walter Wriston‘a göre; “İlk seferde doğru 
kişiyi doğru yere yerleştirdiğiniz takdirde daha başka bir şey yapmak zorunda 
olmazsınız. Yanlış kişiyi ise size kazandıracak hiçbir yönetim sistemi yoktur.” Seçici işe 
alma, kapsamlı eğitim programları ve içsel terfi uygulamaları birbirini 
tamamlamaktadır. Doğru işe doğru elemanın alınabilmesi için özellikle işlerin çok iyi 
bir biçimde analiz edilmesi, şirketin ihtiyaçları ve ürünleri, şimdi ve geleceği ve kilit 
bireylerin analiz edilmesi gerekmektedir. Bu analizler tamamlandıktan sonra tüm farklı 
ihtiyaçlar eşleştirilerek giderilmek zorundadır. Bu anlamda stratejik bir duruşla şirketin 
gelecekteki ihtiyaçları için çalışanların hangi bilgi ve becerilere ihtiyaç duyacağının 
belirlenmesi gerekecektir (Schuler ve MacMillan, 1984).  

Kapsamlı Eğitim Programları 
Geleneksel beşeri sermaye kuramının odak noktası eğitim ve beceri geliştirme 

faaliyetlerine yatırım yapılmasını içermektedir. Seçici işe alma faaliyetine paralel olarak 
kapsamlı eğitim programlarının devreye girmesi gereklidir. Vasıflı olmayan ya da yarı 
vasıflı çalışanlar için eğitim standart, düşük maliyetli, kısa dönemli ve kısıtlı iken seçici 
işe alma faaliyetiyle işe alınan vasıflı çalışanların sürekli kendilerini işletme amaç ve 
stratejileri doğrultusunda yenileyebilmeleri ve yetiştirebilmeleri için kapsamlı eğitim 
programları uygulanmalıdır. Kapsamlı eğitim programları maliyeti daha yüksek, daha 
sık ve kapsamlı, daha yapılandırılmış ve biçimsel programlar olma niteliklerini 
taşımaktadır. Eğitim faaliyetlerinin maliyeti vasıflı çalışanların işletme verimliliğine 
uzun dönemde sağladığı katkı ile düşünülmesi gerekir (Snell ve Dean, 1992).  

2.2. Motivasyon Arttırıcı İKY Uygulamaları 

Motivasyon arttırıcı İKY uygulamaları çalışan motivasyonunun arttırılması için 
tasarlanan İKY faaliyetleridir. Bunlar içerisinde geliştirici performans değerlendirme, 
teşvik edici ücret ve ödül, terfi ve kariyer geliştirme fırsatları ve istihdam güvencesi yer 
almaktadır (Jiang vd., 2012).  

Geliştirici Performans Değerlendirme 
Performans değerlendirme yöneticilerin kendileri ve çalışanları için amaç ve 

beklentileri şekillendirme ve netleştirmelerinde yardımcı olmaktadır. Özellikle 
düşükzayıf performansın düzeltilmesi, iyileştirilebilmesi açısından önem taşımaktadır. 
Geleneksel rutin faaliyetler içeren üretim işleri için sistem belli davranışları gerekli 
kıldığı için performansın değerlendirilmesinde büyük ölçüde çıktılar esas alınır. Hataları 
bulma ve düzeltme amacı taşır. Performans değerlendirmenin gelişimsel yönüne daha az 
zaman ve finansal kaynak ayrılmaktadır (Snell ve Dean, 1992, s. 475). Geliştirici 
performans değerlendirme ise; geleneksel açıdan performans değerlendirme kavramını, 
statik anlamda bir değerlendirme faaliyeti olarak değil de, dinamik bir süreç olarak ele 
alan ve işletmelerin diğer insan kaynakları işlevleriyle bütünlük ve uyum içerisinde 
faaliyet gösterebilecek sistem arayışı nedeniyle ortaya çıkmış olan performans yönetimi 
kavramı kapsamında değerlendirilebilir. Bu bağlamda performans yönetim sistemi; 
çalışanların performanslarını planlama, değerlendirme ve geliştirmeyi amaçlayan ve 
konuya daha geniş bir açıdan yaklaşan örgütsel süreç olarak tanımlanabilir (Uyargil, 
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2013, s. 2). Geleneksel performans değerlendirme sistemleri, çalışanların belirli bir 
dönemdeki fiili başarı durumlarını ve geleceğe ilişkin gelişme potansiyellerini 
belirlemeye yönelik olarak yılda bir veya birkaç kez formlar eşliğinde 
değerlendirilmesini içerir. Diğer yanda performans yönetimi, sürekli ve daha geniş 
kapsamlı bir süreç olup, yönetici ve çalışanın karşılıklı beklentilerini birbirlerine 
aktardıkları, kişinin performansını planladıkları, yöneticinin verdiği destekle planlara 
ulaşmaya çalıştıkları, yöneticinin etkili bir geri besleme sağladığı ve sonunda 
değerlendime yapılan sistemi oluşturmaktadır (Uyargil, 2013, s. 3). Bu bağlamda 
değerlendirilebilecek olan ve yüksek performansı hedefleyen gelişimsel performans 
değerlendirme uygulamaları, sürekli iyileştirmeyi amaçlar. Tamam denilen, tatmin edici 
bir performans düzeyi yoktur. Çalışanların takdir haklarını ve esnekliklerini gerektiren 
işler için daha uygundur. Kurulu rutinlerin ötesinde çalışanların yeni ve yaratıcı yollar 
keşfetmesi beklenir. Gelişim odaklı performans değerlendirme geleneksel performans 
değerlendirmeden performansın kontrolü açısından daha zor bir nitelik taşımaktadır. 
Gelişimsel performans değerlendirmenin uygulandığı çalışanların performanslarının 
ölçülmesinin zorluğuna karşılık, oluşturdukları ekonomik etki oldukça yüksektir ve bu 
tür çalışanların değerlendirilmesi kontrolü bu açıdan son derece önem taşımaktadır. 
Gelişim odaklı-geliştirici performans değerlendirmede yöneticilerin geri beslemeye 
zaman ayırması, problemleri tartışmaları, iyileştirme yapılacak alanları tanımlamaları 
gerekmektedir. Bu tür performans değerlendirmenin amacı kontrol etmekten çok 
çalışanları geliştirmek ve ekstra katkı sunmalarını sağlamaktır (Snell ve Dean, 1992, s. 
475). Özellikle bilgi yoğun ve hizmet sektörlerinde çalışanlar için gelişimsel performans 
değerlendirmenin uygun olduğu söylenebilir.  

Adil ve Teşvik Edici Ücretlendirme 
İşletmelerin beşeri sermayeden yeterince yararlanabilmeleri için bireylerin işletme 

çıkarları doğrultusunda davranmalarını sağlayacak yöntemler geliştirmeleri gereklidir. 
Örgütlerin rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için sürekli öğrenme ve iyileştirmeyi ve 
çalışanların katılımını destekleyecek ücret sistemlerine ihtiyaçları bulunmaktadır. 
Kişiye dayalı ücret sistemleri bu ihtiyaç doğrultusunda geliştirilmiş örgütsel araçlardan 
biridir (Acar, 2007, s. 130). Geleneksel işlerde her şey standart ve sınırlayıcı olduğu için 
bireysel farklılıklar dikkate alınmamaktadır. Oysaki günümüzde rekabet avantajı 
kazanmak için örgütlerin eşsiz, ikame edilemez, nadir, taklit edilemez kaynaklara 
ihtiyacı olduğu bir dönem yaşanmaktadır. Bu dönemde çalışanların bilgi, beceri ve 
yeteneklerinden yüksek düzeyde yararlanmak ve örgüt amaçları doğrultusundaki ekstra 
katkıları büyük önem taşımaktadır. Çalışanlar arasındaki performans ve beceri düzeyleri 
arttıkça bireysel farklılıkların ekonomik katkıları daha yüksek olacaktır. Bundan dolayı 
üstün performans gösteren daha vasıflı çalışanların, oransal olarak daha yüksek ücret 
almaları ve ödüllendirilmeleri gibi uygulamalar, çalışanların örgüte kazandırılması, elde 
tutulması ve daha yüksek performans ve katma değer kazandırmaları adına motive edici 
bir strateji haline gelmiştir. Ödüllendirme sistemleri bu anlamda çok önemli bir araçtır. 
Özellikle iç ve dış eşitliği dikkate alan eşit ve adil bir ücretlendirme sistemi, çalışanların 
mevcut işlerinde çalışmaya devam etmelerinde ve yüksek verimli performans 
sergilemelerinde yararlı olacaktır. Bunun dışında işletmelerin vasıflı çalışanlardan daha 
fazla verim elde etmek, onları işletmeye çekmek ve elde tutmak amacıyla teşvik edici 
ücret sistemlerinden yararlanmaları gerekmektedir (Snell ve Dean, 1992, s. 475-476). 

  



 
 

M. Aybas 10/3 (2018) 546-575 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

552	  

İçsel Kariyer Fırsatları  

İç iş gücü pazarı açısından, çalışanların örgüt içinde ilerleyebilmesi örgütsel 
performansı arttırıcı bir etkiye sahiptir (Delaney ve Huselid, 1996). Yetenekli, bilgi ve 
beceriyle donanmış çalışanların, bu yeteneklerini gösterebilmesi için içsel kariyer 
imkanlarının var olması büyük bir motivasyon aracı olabilir. ―Ne yaparsam yapayım 
üst mevkilere dışardan birileri alınırǁ‖ düşüncesi bir süre sonra performansın işini 
kaybetmeyecek ancak ekstra çaba da ortaya koymayacak ortalama düzeyde tutulmasına 
neden olabillir. Hatta bu durum çalışanların daha iyi imkân bulmaları halinde örgütten 
ayrılmalarına dahi neden olabilecektir.  

İstihdam Güvencesi  
İstihdam güvencesi çalışanların belirsizlik ve işini kaybetme korkusu olmaksızın 

uzun süreli olarak bir örgütte çalışma imkânı olarak tanımlanabilir. İstihdam güvencesi 
çalışanların denemekten korkmamalarına, bilgi ve önerilerini yine işini kaybetme 
korkusu olmaksızın daha fazla paylaşmalarına neden olabilir. İstihdam güvencesinin 
çalışanların geleceği garanti diye çok fazla çalışmalarının önünde engel olabileceği 
yönünde eleştiriler bulunsa da, özellikle değişim ve belirsizliğin yoğun olduğu 
örgütlerde (çalışma çevresinde) çalışanların istihdam güvencesine sahip olmaları, 
değişime dirençlerini azaltarak, bilgi paylaşımını cesaretlendirerek değişimi daha fazla 
desteklemelerine neden olabilir (Delaney ve Huselid, 1996).  

2.3. Fırsatları Arttırıcı İKY Uygulamaları  
Fırsat arttırıcı İKY uygulamaları, motive olmuş, beceri sahibi çalışanların bu 

becerilerini kullanabilmeleri için güçlendirilmelerini sağlayacak sistemlerin 
tasarlanmasını kapsar. Esnek iş tasarımı, çalışma takımları, çalışan katılımı, iletişim ve 
bilgi paylaşımı bu uygulamalar arasında sayılabilir (Jiang vd., 2012).  

Personeli güçlendirme  

Güçlendirme, çalışanların karar verme yetkilerini arttırıp, onları işin sahibi haline 
getirebilmek için bilgi, beceri ve motivasyon düzeyinin arttırılması sürecidir. Çalışanları 
güçlendirme uygulamalarının örgütsel performansın arttırılmasında olumlu yönde etkide 
bulunmaktadır (Tsai, 2006; Boxall ve Macky, 2009). Bu süreç içinde çalışanlara sahip 
oldukları bilgi, beceri ve yetenekleri kullanabilmeleri için inisiyatif alma ve problem 
çözme fırsatları verilmelidir. Personeli güçlendirme süreciyle çalışanlar kendi işleri 
üzerlerinde daha fazla denetim sahibi olurlar. Çalışanlar, bu süreç içinde yardımlaşma, 
paylaşma, yetiştirme ve ekip çalışması ile karar verme etkinliğini arttırma ve ―işi 
yapan bilirǁ‖ anlayışının yerleştirilmesi gibi araçlar kullanılarak güçlendirilebilir 
(Saruhan ve Yıldız, 2012, ss. 168-169).  

Katılım Uygulamaları  
Seçici işe alma prosedürleriyle işe alınmış, kapsamlı eğitim programlarıyla bilgi, 

beceri ve yetenekleri arttırılan ve motive edilen çalışanların ekstra katkı sağlayan 
performans gösterebilmesi için hangi işin yapılacağına ve bu işin nasıl daha iyi 58 
başarılabileceğine dair fikirlerinin alındığı, karar verme süreçlerine dâhil edildiği iş yeri 
ve örgüt yapılanması, çalışan katılım sistemleri örgütsel performansın arttırılması 
açısından önem taşımaktadır (Delaney ve Huselid, 1996). Katılım uygulamaları, 
Arthur‘a (1994) göre daha yüksek nitelikte, daha fazla kıdem ve deneyime sahip 
çalışanlardan maksimum performans talep etmektedir. Ayrıca karar verme süreçlerine 
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katılım, prosedürel adaletin algılanmasıyla da olumlu yönde ilişkilidir (Evans ve Davis, 
2005).  

İletişim ve Bilgi Paylaşımı  

İletişim ve bilgi paylaşımı uygulamaları, yatay, dikey ve çarpraz iletişim 
kanallarıyla bilgiye erişim ve çalışanların görüşlerini açıkça ifade edebilmelerini 
kapsamaktadır. İletişim ve bilgi paylaşımının uygulandığı İKY sistemlerinde, çalışanlar 
işletme stratejileri, performans ve hedeflerle ilgili açık iletişim ve bilgi paylaşım 
imkânına sahip olurlar. Örneğin ―açık kitap yönetimiǁ‖ gibi bir uygulamada, örgütün 
finansal durumu ile ilgili bilgi verilmesi çalışanların örgüt hedeflerini ve buna bağlı 
olarak kendi hedeflerini tayin etmesinde yardımcı olacaktır (Evans ve Davis, 2005, s. 
767). Bilgi ve iletişim kanallarının açık olması, örgütsel performans açısından önem 
taşımaktadır. Özellikle katılımcı ve çalışan merkezli olarak tasarlanan örgütlerde bilgi 
ve karar vermenin tüm örgüte yayılması, çalışanların faaliyet ve başarıları için tüm 
düzeylerde daha fazla sorumluluk almalarını sağlar (Guthrie, 2001). İletişim 
imkânlarının daha fazla yaygınlaştırılması, örgütteki örtük bilginin daha açık hale 
getirilmesini ve dolayısıyla örgütsel öğrenmeyi arttırabilir. Bu durum da örgüt 
performansının daha sürdürülebilir olması açısından önem taşımaktadır.  

Açık ve Güncel İş Tanımları 
Önceki bölümde ifade edildiği gibi, işin belli bir iddia taşıması ve sınırlarının belli 

olması işe adanmışlık ve akış hali için önemli bir unsurdur. Dolayısıyla işin açık ve net 
bir biçimde tanımlanmasının, bütünün görülmesinin yüksek performans 59 açısından 
gerekli bir unsur olduğu ifade edilebilir. Delery ve Doty‘ye (1996) göre, stratejik açıdan 
açıkça tanımlanan işlerde çalışan kişiler, kendilerinden ne beklendiğinin farkında olarak 
işin neyi kapsayıp neyi kapsamadığını bilebilirler. Özellikle yeteri açıklıkta tanımlanan 
işler aynı zamanda iş yüküyle daha kolay baş edilebilmesini sağlamaktadır. Açıkça 
tanımlanan işler stres ve rol çatışmasının yol açmış olduğu tahribatı önleyebilir. Ancak 
buna ek olarak iş tanımının açık olmasının yanı sıra esnekliği kapsaması ve güncel 
olması da değişime uyum sağlamak açısından önem taşımaktadır. Karara katılım ve 
iletişim mekanizmaları ve güçlendirme uygulamaları bu bağlamda işin anlam 
kazanmasını sağlayabilir. Nitekim Bakker ve arkadaşları (2007) iş talep-kaynak 
modelinde, rol belirliği ve karara katılım mekanizmalarının iş taleplerini karşılamak 
açısından kaynak oluşturabileceğini ifade etmişlerdir.  

2.4. Çalışma Koşulları  

Sağlıklı çalışma koşullarının eksikliği azalan iş gücü verimliliği, devamsızlık, iş 
gücü devri gibi örgütsel sonuçların yanı sıra, bireyler açısından geçici ve kalıcı sağlık 
sorunlarına yol açmaktadır. Bundan dolayı sürdürülebilir nitelikte örgütsel ve bireysel 
performans için sağlıklı çalışma koşullarının oluşturulması her geçen gün daha da önem 
kazanmaktadır (Collins vd., 2005). Çalışma koşulları, Bakker ve Schaufeli (2008) 
tarafından iş talepleri-iş kaynakları modeli çerçevesinde tanımlanmıştır. Buna göre, iş 
talepleri belirli bir çaba sarfetmeyi gerektirdiğinden dolayı belirli bir fizyolojik ve 
psikolojik maliyete neden olmaktadır. İş kaynakları ise bunun aksine kişisel gelişim, 
öğrenme, gelişme ve yüksek motivasyonel niteliklerin kazanılmasını sağlamaktadır. 
Çalışma koşullarının uygunluğu, çalışanların fizyolojik ve psikolojik sağlıklarının 
korunması adına çok önemli bir unsurdur. Ağır stres ve fiziksel zorlukların olduğu 
koşullarda çalışanların kişisel kaynaklarının daha hızlı tükendiği ve tükenmişlik 
sendromumun yanı sıra, sinisizm-olumsuzluk tutumuna neden olduğu ifade 
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edilmektedir. İşe adanmışlık için gerekli olan kaynaklardan bir tanesi de kaynakların 
korunması adına çalışanlar için sağlıklı, rahat bir çalışma ortamının kurulmasıdır 
(Bakker ve Demerouti, 2007). 

3. Yöntem 
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışma, çeşitli sektörlerden beyaz yakalı çalışanların hali hazırda çalışmakta 
oldukları örgütte fonksiyonel olan İKY uygulamalarının etkinliğini değerlendirmeleri ve 
bunun yanı sıra İKY’den ne tür beklentiler içerisinde olduklarının sorgulanması amacını 
taşımaktadır. Ayrıca çalışanların demografik profilleri açısından İKY uygulamalarında 
algısal açıdan bir farklılık gösterip göstermediği belirlenerek, bunun sonucuna göre İKY 
politikaları açısından ne gibi farklı uygulamalar takip edilmesi konusunda fikir vermek 
amaçlanmaktadır.   

3.2. Araştırmanın Kapsamı 

3.2. Örneklem ve Verilerin toplanması: 
Araştırmanın yöntemi tanımlayıcı ve açık uçlu sorular yoluyla keşfedici nitelik 

taşımaktadır. Çalışma kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir’den, tam zamanlı, beyaz 
yakalı, çeşitli özel sektör ve firmalarda halen çalışmakta olan 590 kişiden veri 
toplanmıştır. Katılımcıların kolayda örnekleme yoluyla belirlendiği çalışmada veriler, 
anket tekniğiyle toplanmıştır. Eksik veri ve uygun olmayan yanıtlar elendikten sonra 
toplam 555 yanıt değerlendirmeye alınmıştır.  

3.3. Araştırma Değişkenleri ve Kullanılan Ölçekler 

Araştırmada kullanılan soru formu üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda İKY 
uygulamalarının algı düzeyine ilişkin 48 ifade, ikinci kısımda açık uçlu sorular, son 
kısımda ise sosyo-demorafik nitelikte sorulara yer almaktadır. Araştırma kapsamında, 
İKY uygulamalarının etkinliğinin değerlendirilmesi için takip eden kısımda ayrıntılı 
olarak aktarılan bir İKY uygulamaları ölçeğinden yararlanılmıştır. Ayrıca, çalışanların 
İKY uygulamalarının etkinliğini değerlendirmelerinde olası etkisi bulunabilecek 
değişkenlerden olan çalıştığı şirkette olumsuz bir duruma maruz kalıp kalmadığı, 
çalıştığı sektör, yaşı, cinsiyeti, kıdemi, yönetsel pozisyonda olması, medeni hali 
değişkenlerinin de bir farklılık oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Bunun yanı sıra 
eğer örgütte bir olumsuz duruma maruz kaldıysa bu durumu nasıl nitelendiriğine ve bu 
şirkette işine bağlılıkla çalışabilmesi için İKY’nin ne yapması gerektiğine dair açık uçlu 
sorulardan yardım alınarak çalışanların görüşlerine başvurulmuştur. 

İKY Uygulamaları Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirliği 
Bu çalışma kapsamında kabul edilen yaklaşım, performansla doğrudan ve dolaylı 

ilgili olabilecek İKY uygulamalarından seçilen 11 boyutun beceri arttırıcı, motivasyon 
arttırıcı, fırsat arttırıcı İKY uygulamaları ve çalışma koşulları olarak 4 temel boyutta 
incelenmesidir. Beceri arttırıcı İKY uygulamaları kapsamında seçici işe alma ve 
kapsamlı eğitim programları; motive edici İKY uygulamaları kapsamında geliştirici 
performans değerlendirme, adil ve teşvik edici ücret, içsel kariyer fırsatları ve istihdam 
güvencesi; fırsat arttırıcı İKY uygulamaları kapsamında ise katılım, iletişim ve bilgi 
paylaşımı güçlendirme, açık ve güncel iş tanımları incelenecektir. Bu sınıflandırma 
yapılırken Jiang ve arkadaşlarının (2012) meta-analiz çalışması baz alınmıştır. Çalışma 
koşulları İKY uygulamalarının 4 alt boyutu kapsamında kendi başına tek boyutlu bir 
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yapı olarak ele alınmıştır. Bu boyutlar Jiang ve arkadaşlarına (2012) göre tek başına ayrı 
ayrı, bir bütün olarak veya alt boyutlar halinde farklı tipte İK sonuçları açısından 
araştırmanın amacına bağlı olarak incelenebilir. 

İKY uygulamaları 11 alt başlık altında Tablo’1 de ifade edildiği şekilde farklı 
kaynaklardan yararlanılarak oluşturulmuş 48 madde ile ölçülmeye çalışılmıştır. Tüm 
ölçümler 5’li Likert ölçeğine göre yapılmıştır. Tüm ifadeler “1- Kesinlikle 
katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Kararsızım, 4- Katılıyorum, 5- Kesinlikle 
katılıyorum” skalası kullanılarak ölçülmüştür. Soru formunda 22. sırada yer alan içsel 
kariyer fırsatları ile ilgili ifade ve 30. sırada yer alan açık ve esnek iş tanımlarına ilişkin 
ifade ters olarak ölçülmüş ve ters kodlanmıştır. 

Tablo 1: Ölçülen Algılanan İKY Boyutları 

 Temel İKY Uygulaması 
Boyutu 

Yararlanılan Kaynaklar 

1 Seçici işe alma (Sun vd., 2007; Singh, 2004; Yu ve Egri, 2005), 
4 madde 

2 İçsel kariyer fırsatları (Sun vd., 2007; Delery ve Doty, 1996; Singh, 
2004), 6 madde 

3 Kapsamlı eğitim programları (Edgar ve Geare, 2005; Vanhala ve Ahteela, 
2011; Delery ve Doty, 1996), 6 madde 

4 Geliştirici performans 
değerlendirme 

(Delery ve Doty, 1996; Singh, 2004; Yu ve Egri, 
2005), 7 madde 

5 Teşvik edici, adil bir 
ücretlendirme 

(Singh, 2004; Sun vd., 2007), 4 madde 

6 İstihdam güvencesi (Tsai, 2006), 2 madde 
7 Açık ve esnek iş tanımları (Delery ve Doty, 1996; Singh, 2004; Vanhala ve 

Ahteela, 2011), 4 madde 
8 Çalışanların karara katılımı (Delery ve Doty, 1996), 4 madde 
9 İletişim ve bilgi paylaşımı (Pare ve Tremblay, 2007), 5 madde 
10 Güçlendirme  (Tsai, 2006), 3 madde 
11 Çalışma koşulları  (Edgar ve Geare, 2005), 3 madde 

İKY uygulamarı ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi için 
doğrulayıcı faktör analizi ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Yüksek performanslı iş 
sistemleri temel alınarak ölçülen İKY uygulamalarının bütününün cronbach α 
güvenilirlik katsayısı ,96 olarak tahmin edilmiştir. Alt boyutlar değerlendirildiğinde 
seçici işe alma ,85; içsel kariyer fırsatları ,77; kapsamlı eğitim programları ,88; 
geliştirici performans değerlendirme ,92; teşvik edici, adil bir ücretlendirme ,80; 
istihdam güvencesi ,76; çalışanların karara katılımı ,83; iletişim ve bilgi paylaşımı ,86; 
güçlendirme ,91 ve çalışma koşulları ,72’dir. Bu değerler >.70 ‘den büyük olduğu için 
güvenilir olarak kabul edilebilir (Nunally ve Bernstein, 1994).  

Yapılan doğrulayıcı faktör analizi neticesinde CMIN/DF=3.661, RMSEA=.06, 
CFI=.93, TLI=.92, SRMR=.06; AVE değerleri üst yapı İKY uygulamaları=.84 olarak 
tespit edilmiştir. 

Uyum iyiliği değerlendirmelerinde en temel göstergelerden olan X2 

göstergesinin ise anlamsız olması beklenmektedir. Ancak örneklemin n>200 olduğu 
durumlarda X2 değerinin örneklem büyüklüğüne hassas olması nedeniyle X2/ df 
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değerinin 2’nin altında olması iyi bir uyum, 5’in altında olması ise kabul edilir bir uyum 
göstergesi olarak ifade edilmektedir (Marsh vd., 1988; Iacobucci, 2010; Hair vd., 2010). 

Diğer uyum göstergelerinden olan genellikle kabul edilebilir uyum değerleri GFI 
>. 90 ve AGFI >.90 olarak ifade edilen uyum iyiliği ve serbestlik derecesine göre 
düzeltilmiş uyum iyiliği göstergeleri Hu ve Bentler (1999) tarafından model uyumunu 
değerlendirmede zayıf kalacağı gerekçesiyle önerilmemektedir. Hair ve arkadaşları 
(2010), karşılaştırmalı uyum göstergelerinden olan TLI (NNFI) veya CFI için 250’den 
büyük örneklemlerde ve 12-30 arası gözlenen değişken sayısı bulunduğunda .92’den 
büyük bir uyum değerinin kabul edilebileceğini ifade etmişlerdir. Yine CFI değeri 
.92’den büyük olduğu zaman aynı zamanda RMSEA göstergesi >.07 olararak uyum 
iyiliğinin değerlendirilmesinde kullanılabilir.  

Buna göre ölçüm araçlarının geçerli ve güvenilir olduğu ifade edilebilir. Ölçüm 
araçlarının geçerliliği ve güvenilirliğinin tespit edilmesinden sonra hipotez testlerine 
geçilmiştir. 

3.4. Araştırmanın Hipotezleri 

H1: Üretim ve hizmet sektöründe çalışanlar arasında İKY uygulamalarının 
algılanması açısından farklılıklar vardır. 

H2: Bulundukları örgütte olumsuz-kötü bir durumla karşılaşması açısından 
çalışanlar arasında İKY uygulamalarının algılanması açısından farklılıklar vardır. 

H3: Çalışanların kıdemlerine bağlı olarak İKY uygulamalarının algılanması 
açısından farklılıklar vardır. 

H4: Çalışanların yaşlarına bağlı olarak İKY uygulamalarının algılanması 
farklılıklar vardır. 

H5: Çalışanların medeni durumlarına bağlı olarak İKY uygulamalarının 
algılanması açısından farklılıklar vardır. 

H6: Çalışanların yönetsel pozisyonda olup olmadıklarına bağlı olarak İKY 
uygulamalarının algılanması, açısından farklılıklar vardır. 

4. Araştırmanın Bulguları 
4.1. Tanımlayıcı Bulgular 

Katılımcıların %46’sı kadın, %54’ü erkeklerden oluşmaktadır. %20’si 18-25, 
%42,9’u 26-32, %24,9’u 33-39, %10’u 40-46 yaş aralığında bulunmaktadır. %47.7 
lisans mezunu iken %37,7 ise yüksek lisans mezunudur. Geri kalan ise lise mezunudur. 
Araştırmaya katılanlara ilişkin tanımlayıcı istatistikler tablo 2’de gösterilmektedir. 
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Tablo 2: Araştırmaya Katılanlara İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

  Frekans Yüzde 
(%) 

Cinsiyet Kadın 256 46.1 
 Erkek 296 53.3 
 Yanıt vermeyen 3 .5 
Yaş 18-25 111 20 
 26-32 238 42.9 
 33-39 138 24.9 
 40-46 57 10.3 
 47 ve üstü 7 1.3 
 Yanıt vermeyen 4 .7 
Eğitim İlk Öğretim 1 .2 
 Lise 40 7.2 
 Ön lisans 38 6.8 
 Lisans 265 47.7 
 Lisansüstü 209 37.7 
 Yanıt Vermeyen 2 .4 
Kıdem 1 yıldan az 40 7.2 
 1-5 yıl 212 38.2 
 6-10 yıl 151 27.2 
 11-15 yıl 88 15.9 
 16-20 42 7.6 
 21 ve üstü 17 3.1 
 Yanıt vermeyen 5 .9 
Medeni Durum Bekâr 325 58.6 

 Evli 221 39.8 
 Diğer 7 1.3 
 Yanıt Vermeyen 2 .4 
Sektör Üretim 193 34.8 
 Hizmet 355 64.0 
 Yanıt Vermeyen 7 1.3 
Çalışan Sayısı 50’den az 52 9.4 
 50-100 32 5.8 
 101-200 60 10.8 
 201-500 76 13.7 
 501-1000 48 8.6 
 1001 ve üstü 250 45.0 
 Toplam  518 93.3 
 Yanıt vermeyen 37 6.7 

4.2. Hipotez Testlerine İlişkin Bulgular 

H1: Üretim ve hizmet sektöründe çalışanlar arasında İKY uygulamalarının 
algılanması açısından farklılıklar vardır. 
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Sektöre göre değişkenler arasında bir farklılık olup olmadığının belirlenmesi için 
bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır.  

İKY uygulamaları, açısından farklılıklar incelendiğinde üretim ve hizmet sektörü 
açısında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Ancak alt boyutlar incelendiğinde 
geliştirici performans değerlendirme açısından farklılıklar tespit edilmiştir.  

Geliştirici performans değerlendirme boyutu incelendiğinde (varyansların eşit 
olmadığı durumda) p=.03 <.0.05 düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 
gözlemlenmiştir. Ortalamalar incelendiğinde geliştirici performans değerlendirme 
açısından araştırmaya katılan üretim sektöründe çalışanların 3.01, hizmet sektöründe 
çalışanların ise 3.20 ’lik bir ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Hizmet 
sektöründe çalışanların algılanan geliştirici performans değerlendirmeye yönelik 
ortalaması araştırmaya katılanlar dahilinde üretim sektöründe çalışanlardan daha yüksek 
olduğu görülmektedir. 

Bu sonuçlara göre, H1 hipotezinin kısmen desteklendiği söylenebilir. 
H2: Bulundukları örgütte olumsuz-kötü bir durumla karşılaşması açısından 

çalışanlar arasında İKY uygulamalarının algılanması açısından farklılıklar vardır. 
İKY uygulamalarının çalışanlarca algılanmasının, çalışanların bulundukları 

örgütte herhangi bir olumsuz durumla karşılaşması açısından farklılık gösterip 
göstermediği bağımsız örneklem t-test yardımıyla test edilmiştir. Bu test sonucunda 
genel olarak sadece İKY uygulamaları açısından (varyansların eşit olmadığı 
varsayımında) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p=0.000) bulunmuştur. Olumsuz 
bir duruma maruz kaldığını ifade edenlerin algılanan İKY uygulamaları ortalaması 2.94 
iken, böyle bir duruma maruz kalmadığını söyleyenlerin 3.43 olmuştur. Buna göre, 
örgütte olumsuz bir durumla karşılaşanlar, İKY uygulamalarını karşılaşmayanlara göre 
daha kötü olarak algılamaktadır. 2.94 genel ortalamanın altında bir sonuç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Alt boyutlar açısından incelendiğinde, seçici işe alma (p=0.000), kapsamlı eğitim 
programları (p=0.000), geliştirici performans değerlendirme (varyansların eşit olmadığı 
varsayımında) (p=0.000), adil ve teşvik edici bir ücretlendirme (p=0.000), açık ve 
güncel iş tanımları (varyansların eşit olmadığı varsayımında) (p=0.000), istihdam 
güvencesi (p=0.000), iletişim ve bilgi paylaşımı uygulamaları (varyansların eşit 
olmadığı varsayımında) (p=0.000), çalışma koşulları (p=0.000), güçlendirme (p=0.000), 
katılım (p=0.000) boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.  

Ortalamalar arasındaki gruplar arası en büyük farklılık genel boyutta olduğu gibi 
tüm İKY alt boyutlarında da gerçekleşmiştir. Olumsuz duruma maruz kalanların 
ortalaması 2.97, kalmayanların ortalaması 3.59 olmuştur. Olumsuz duruma maruz kalan 
çalışanlar, seçici ve kapsamlı işe alma prosedürleri olduğuna daha az inanmaktadırlar.  

Çalışılan örgütte kapsamlı eğitim programlarının olup olmadığı algısı olumsuz 
duruma maruz kalmış olmaya bağlı olarak değişkenik göstermiştir. Olumsuz duruma 
maruz kalanları ortalaması 3.05 iken, olumsuz durumla karşılaşmayanların ortalaması 
3.54 olmuştur. Eğitim programlarının daha az farkında veya gelişimi açısından anlamlı 
bulmamaktadır.  

Geliştirici performans değerlendirme açısından da olumsuzlukla karşılaşanların 
algısının daha düşük bir ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. 2.73 olumsuzlukla 
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karşılaşanların ortalaması olurken, karşılaşmayanların ortalaması 3.35 olarak 
gerçekleşmiştir.  

Adil ve teşvik edici ücret açısından olumsuzluk durumuna maruz kalanların 
ortalaması 2.68 iken, kalmayanların ortalaması 3.20 olmuştur. Olumsuz tutuma maruz 
kalanlar adil ve teşvik edici bir ücretlendirme yapısı olduğuna daha az inanmaktadırlar. 
2.68 en düşük İKY boyutu ortalaması olması nedeniyle belki de en fazla bu boyutun 
algılanmasının etkilendiği söylenebilir.  

İçsel kariyer fırsatları açısından olumsuzluğa maruz kalanları ortalaması 2.74 
iken, kalmayanların ortalaması 3.16’dır. Olumsuzluğa maruz kalanalar örgütteki içsel 
kariyer fırsatlarını daha az algılamaktadır. Bu boyut ücretten sonra en düşük ortalamaya 
sahip İKY boyutudur. Motivasyon açısından durum değerlendirildiğinde, İKY’nin en 
büyük motivasyon araçlarının olumsuzluğa maruz kalan çalışanlarca daha düşük 
algılanması önemli bir soruna işaret ediyor olabilir.  

Açık ve güncel iş tanımları ortalamaları da olumsuz duruma maruz kalma 
durumuna göre farklılık göstermektedir. Olumsuz duruma maruz kalanların ortalaması 
2.99 iken, olumsuz duruma maruz kalmayanlarda bu oran 3.22 olmuştur. Bu sonuca 
göre olumsuzluğa maruz kalanlar iş tanımlarının açık olmayıp daha belirsiz olduğunu 
düşünmektedirler.  

İstihdam güvencesi açısından konu değerlendirildiğinde olumsuz duruma maruz 
kalanlar 3.14 ortalamayla, olumsuz duruma maruz kalmayanlara göre 3.63, daha az 
istihdam güvencesi algılamakta bir başka değişle işlerini tehlikede hissetmektedir. 

İletişim ve bilgi paylaşımı uygulamaları açısından da ortalamalar arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmaktadır. Olumsuz duruma maruz kalanların ortalaması 2.80 iken, 
olumsuz duruma maruz kalmayanlarda bu oran 3.32 olmuştur. Olumsuz duruma maruz 
kalanlar örgütteki iletişim ve bilgi paylaşımı uygulamalarını daha kötü olarak 
algılamaktadırlar. 

Örgütte olumsuz duruma maruz kalanların çalışma koşullarına ilişkin algısı 3.39 
iken, kalmayanların 3.86 olmuştur. Araştırmaya katılanların beyaz yakalı olup tehlikeye 
nispeten daha az maruz kaldıkları göz önüne alındığında çalışma koşullarının rahat ve 
sağlıklı olmasının örgütte olumsuz bir durumla karşılaşmaya bağlı olarak farklı bir 
biçimde algılanması ilginç bir bulgudur.  

Güçlendirme uygulamaları da örgütte olumsuzluğa maruz kalanlar arasında daha 
düşük algılanmaktadır. Olumsuzluğa maruz kalanların güçlendirme uygulamalarını 
algılaması 3.32 iken, maruz kalmayanların ortalaması 3.69 olarak gerçekleşmiştir. Buna 
benzer olarak katılım uygulamaları açısından da olumsuzluğa maruz kalanların 
ortalaması 3.11 iken, kalmayanların ortalaması 3.58 olmuştur.  

Buna göre H2 hipotezi desteklenmiştir. 

H3: Çalışanların kıdemlerine bağlı olarak İKY uygulamalarının algılanması 
açısından farklılıklar vardır. 

Çalışanların kıdemlerine bağlı olarak İKY uygulamalarının algılanması 
arasında bir farklılık olup olmadığının belirlenebilmesi için birden fazla grup olduğu 
için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Varyans analizi sonuçlarının 
değerlendirilmesi için öncelikle varyansların homojen olarak dağılıp dağılmadığı 
incelenmiştir. ANOVA’nın temel varsayımı varyansların homojenliği olup bunun için 
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yapılan Levene istatistiğinin anlamsız olması gerekir. Levene istatistiğinin anlamlılık 
düzeyinin p= 0.05’den büyük olması gereklidir (Kalaycı, 2008, s. 137-138). İletişim ve 
bilgi paylaşımı (p=.001) dışında tüm algılanan İKY boyutlarında ise herhangi bir 
anlamlı farklılık bulunamamıştır. Aşağıdaki Tablo 3’de yapılan tek yönlü ANOVA 
analizi sonuçları özetlenmiştir.  

Tablo 1: Kıdeme Göre Değişkenlerle İlgili Farklılıklar 

 1.den 
az  

1-5 6-10 11-15 16-20 21’den 
fazla 

Levene  
Testi 

P 

Seçici işe alma 3.37 3.32 3.36 3.37 3.66 3.35 .370 .517 
Kapsamlı eğitim  
Programları 

3.38 3.23 3.45 3.48 3.52 3.40 .382 .160 

Geliştirici  
performans 
değerlendirme 

3.45 3.08 3.09 3.13 3.27 3.15 .151 .369 

Adil ve  
teşvik edici 
ücretlendirme 

3.33 2.95 2.92 3.12 3.09 3.22 .258 .166 

İçsel kariyer 
fırsatları 

3.21 2.94 3.03 3.05 2.98 3.13 .295 .453 

Açık ve güncel  
iş tanımları 

3.28 3.10 3.15 3.15 3.11 3.30 .655 .455 

İstihdam güvencesi 3.36 3.44 3.49 3.49 3.36 3.85 .118 .669 
İletişim ve bilgi 
paylaşımı 

3.42 2.98 3.17 3.36 3.17 3.17 .233 .015 

Çalışma koşulları 3.75 3.62 3.71 3.84 3.57 4.01 .470 .222 
Güçlendirme 3.59 3.47 3.54 3.73 3.59 3.88 .745 .322 
Katılım  3.26 3.35 3.43 3.55 3.41 3.58 .640 .477 
İKY uygulamaları 3.38 3.18 3.26 3.34 3.31 3.38 .846 .344 
N=550 40 212 151 88 42 17   

Buna göre H3 hipotezi desteklenmiştir. 
H4: Çalışanların yaşlarına bağlı olarak İKY uygulamalarının algılanması 

farklılıklar vardır. 
Çalışanların yaşlarına bağlı olarak İKY uygulamalarını algılamaları arasında 

farklılık olup olmadığının incelenmesi için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
uygulanmıştır. Levene testine göre, varyansları homojen dağılan değişkenlerin 
anlamlılık düzeylerine göre farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan 
analiz sonucunda algılanan İKY uygulamaları (p=.009), yaşa bağlı olarak istatistiksel 
anlamlı biçimde farklılaşmaktadır. Tablo 4’te görüldüğü üzere istihdam güvencesi 
levene testini geçemediği için p değeri anlamlı olmasına karşılık incelenmemiştir.  
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Tablo 2: Yaşa Göre Değişkenlerle İlgili Farklılıklar 

 18-25 26-32 33-39 40-46 47 ve 
üstü 

Levene  
testi 

P 

Seçici işe alma 3.34 3.27 3.51 3.51 3.39 .782 .174 
Kapsamlı eğitim  
Programları 

3.43 3.23 3.52 3.42 3.50 .538 .058 

Geliştirici performans 
değerlendirme 

3.38 3.00 3.16 3.16 3.22 .394 .027 

Adil ve teşvik edici 
ücretlendirme 

3.13 2.85 3.20 3.05 3.17 .376 .010 

İçsel kariyer fırsatları 3.12 2.93 3.10 2.90 3.42 .932 .061 
Açık ve güncel  
iş tanımları 

3.20 3.11 3.15 3.12 3.21 .410 .738 

İstihdam güvencesi 3.62 3.30 3.67 3.19 3.92 .001 .001 
İletişim ve bilgi 
paylaşımı 

3.22 2.96 3.40 3.08 3.25 .424 .001 

Çalışma koşulları 3.70 3.63 3.84 3.57 3.76 .379 .186 
Güçlendirme 3.62 3.43 3.70 3.54 4.09 .155 .063 
Katılım  3.48 3.27 3.59 3.39 3.35 .203 .029 
İKY uygulamaları 3.35 3.14 3.39 3.24 3.42 .657 .009 
N=551 111 238 138 57 7   

Buna göre, H4 hipotezi desteklenmiştir. 

H5: Çalışanların medeni durumlarına bağlı olarak İKY uygulamalarının 
algılanması açısından farklılıklar vardır. 

Çalışanların medeni durumları “evli”, “bekâr” ve “diğer” olarak üç grupta 
sorgulanmasına rağmen, “diğer” seçeneği yalnızca 7 yanıt geldiği için karşılaştırma 
açısından yeterince temsil edemeyeceği için inceleme dışı bırakılmış ve tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) yerine, “evli” ve “bekâr” olarak iki grupta bağımsız 
örneklem t-testi ile analiz edilmiştir. Varyansların eşit olduğu ve olmadığı durumda p 
değerinde herhangi bir farklılık olmadığından dolayı tüm değişkenlerin incelenmesinde 
bir sorun bulunmamaktadır. Tablo 5’te de özetlendiği gibi algılanan İKY boyutlarından 
yalnızca çalışma koşulları açısından anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. İstatistiksel 
olarak anlamlı farklılığın bulunduğu tüm boyutlarda evli çalışanların ortalaması bekâr 
çalışanların ortalamasından daha yüksektir. Evli çalışanlar çalışma koşullarını daha 
olumlu algılamaktadırlar. 
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Tablo 3: Medeni Duruma Göre Değişkenlerle İlgili Farklılıklar 
 Evli  Bekâr Levene testi P 
Seçici işe alma 3.45 3.30 .525 .075 
Kapsamlı eğitim programları 3.45 3.30 .169 .061 
Geliştirici performans değerlendirme 3.13 3.14 .868 .890 
Adil ve teşvik edici ücretlendirme 3.05 2.99 .137 .470 
İçsel kariyer fırsatları 3.06 2.97 .187 .207 
Açık ve güncel iş tanımları 3.15 3.13 .913 .590 
İstihdam güvencesi 3.47 3.44 .974 .750 
İletişim ve bilgi paylaşımı 3.17 3.12 .191 .601 
Çalışma koşulları 3.79 3.62 .080 .024 
Güçlendirme 3.56 3.55 .351 .904 
Katılım  3.46 3.37 .768 .281 
İKY uygulamaları 3.30 3.22 .279 .243 
N 221 335   

Buna göre, H5 hipotezi desteklenmiştir. 
H6: Çalışanların yönetsel pozisyonda olup olmadıklarına bağlı olarak İKY 

uygulamalarının algılanması, açısından farklılıklar vardır. 
Çalışanların yönetsel pozisyonda olup olmadıklarına göre algılanan İKY 

uygulamaları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığının belirlenebilmesi için 
bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır. Buna göre, İKY uygulamalarının algılanmasında 
pozisyon açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Tabloda 
görüleceği üzere, tüm değişkenlerde yönetsel pozisyonda olanların ortalamalarının daha 
yüksek olduğu görülebilir. Temel olarak yönetsel pozisyonda olup olmama durumuna 
göre algılanan İKY uygulamaları, arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmaktadır. Algılanan İKY Uygulamalarının ortalaması yönetsel pozisyonda 
olanlarda 3.37 iken, yönetsel olmayanlarda 3.16’dır. En yüksek ortalama farklılığı ise 
alt boyutlarda katılım uygulamasında yönetsel pozisyonda olanlarda 3.71, yönetsel 
olmayan pozisyonda çalışanlarda ise 3.20, güçlendirme uygulamalarında yönetsel 
çalışanlarda 3.87, yönetsel olmayan çalışanlarda 3.35, iletişim açısından yönetsel 
çalışanlarda 3.27, yönetsel olmayan çalışanlarda ise 3.03 olarak en yüsek düzeyde 
farklılık oluşmuştur. Güçlendirme temelli İKY uygulamalarının yönetsel pozisyonda 
olanlarca daha fazla algılandığı sonucu çıkarılabilir.  
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Tablo 6: Bulunulan Pozisyona Göre Değişkenler Arası Farklılıklar 

 Yönetsel  Yönetsel olmayan P 
Seçici işe alma 3.41 3.32 .335 
Kapsamlı eğitim programları 3.42 3.31 .182 
Geliştirici performans değerlendirme 3.18 3.07 .230 
Adil ve teşvik edici ücretlendirme 3.19 2.86 .000 
İçsel kariyer fırsatları 3.13 2.92 .004 
Açık ve güncel iş tanımları 3.19 3.10 .108 
İstihdam güvencesi 3.56 3.40 .084 
İletişim ve bilgi paylaşımı 3.27 3.03 .004 
Çalışma koşulları 3.80 3.62 .024 
Güçlendirme 3.87 3.35 .000 
Katılım  3.71 3.20 .000 
İKY uygulamaları 3.37 3.16 .001 

Buna göre H6 hipotezi desteklenmiştir. 

4.3. Açık Uçlu Sorulara İlişkin Bulgular 
“Çalıştığınız örgütte hangi İKY uygulamaları takip edilseydi bu sizi işinize daha 

çok bağlardı” sorusunun yanıtı olarak öncelikle önceki kısımda kullanılan İKY 
uygulamaları sınıflandırması bağlamında değerlendirilimiştir. Bunun yanı sıra 
sınıflandırma dışı yanıtlar ayrı bir kısımda dikkate alınmıştır.  

Ücretlendirme ve yan haklarla ilgili yapılan değerlendirmeler 

“Para, para, para”. Araştırma kapsamında alınan yanıtlara göre, en çok 
tekrarlanan konu olarak çalışanların büyük çoğunlukla üzerinde durdukları uygulamanın 
ücret artışı olduğu görüşmüştür. Bu durum ücretin hala ülkemiz için büyük çoğunlukla 
koruyucu faktör olmanın ötesinde motive edici bir boyutta olduğunu göstermektedir. 
Ücretlerin piyasa ve sektör ortalamasına veya daha üst düzeye yükseltilmesi, ücretler 
arasında denge sağlanması Ücretlerde iyileştirme isteklerinin yanı sıra, performansa 
göre ücretlendirme ve ödül ve cezaların buna göre belirlenmesi, ücret ve prim 
sistemlerinde şeffaf bir yapının sağlanması adalet, ücret ve maaş skalasının 
dayanaklarının açıklanması ve bir sisteme dayanan yapıların uygulanması arzu 
edilmektedir. Bunun dışında ücretlerin zamanında yatırılması, yapılan işin kalitesine ve 
etki alanlarına bağlı olarak ve eş değer şirket/kurumlarla yapılacak kıyaslamalarla ücret 
politikasının belirlenmesi. Pozisyondan ziyade eğitime ve kişinin gelecek dönemlerde 
şirkete sağlayacakları göz önünde bulundurularak maaş aralığının belirlenmesi, kişiye 
özgü performans değerlendirmeleri sonucunda kişiyi değerli hissettirecek ödüllerin 
sunulmasının, kâr ortaklığı vb. imkanların sağlanmasının onları mutlu ederek işlerine 
daha fazla bağlayacağını ifade etmişlerdir. Ücret ve maaşla ilgili konuların yanı sıra 
sosyal hakların iyileştirilmesi, yol yardımı, şirket telefon hattı, günlük yemek ücretinin 
arttırılması, servis hizmetleri gibi yan hakların da olması gerektiğini belirtmişlerdir.  

Performans değerlendirme ve yönetimi 
“İşimle ilgili olumlu-olumsuz daha net geri bildirim verilebilir”. Performans 

değerlendirme ile ilgili görüşler genellikle eğitim, kariyer yönetimi ve ücretlendirme ile 
birlikte zikredilmiştir. Adil bir özlük, terfi ve performans değerlendirme sisteminin 
kurulması en çok üzerinde durulan konu olmuştur. Adam kayırmanın önüne geçilmesi, 
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performans ve kariyer yönetiminin daha etkin biçimde planlanarak açık iletişimde 
bulunulması Performans değerlendirmenin ne gibi temel özelliklerden oluştuğu 
konusunda bilgilendirme ve geri beslemeye önem verilmesi ve bu geri dönüşlerin 
adaletle yapılması, sistemin sağlam ve şeffaf temellere dayanması, şeffaf bir performans 
görüşmesi ve motivasyon arttırıcı tedbirlerle birlikte uygulanan performans yönetimi, 
performansa dayalı psim sisteminin daha teşvik edici hale gelmesi gibi konular üzerinde 
durulmuştur. 

Kariyer Yönetimi 
“Görevimde terfi almam işime daha iyi sarılmama neden oldu”. Kariyer 

yönetimi çalışanların özellikle üstünde durdukları konulardan bir diğerini 
oluşturmuştur. Özellikle adil bir performans yönetimi ile birlikte açık, şeffaf, kariyer 
yolu belirgin bir kariyer yönetimi çalışanları daha mutlu edebilecek uygulamalar 
içerisinde değerlendirilmiştir. Kariyer planlaması ve yönetimi yapılırken, İK 
politikalarında netlik, performans yetkinliklerinin ve kariyer süreçlerinin bireysel ve 
bireyle konuşularak oluşturulması, terfi alanlar ve alamayanlara durumun açık ve net 
olarak açıklanması gibi kariyer yönetim süreci ile ilgili istekler ifade edilmiştir. Kariyer 
yolunun çizilmesinin yanı sıra, kariyere ulaşmada eğitim, yurt dışı eğitimleri, farklı 
pozisyon deneyimleri, daha fazla aktif olmak yurt dışı kariyer imkânlarının arttırılması 
vs. desteklerle yardım sağlanması ve belirgin bir yönlendirme ihtiyacı belirtilmiştir. 
Bunun yanı sıra cam tavan olayının kalkması, erkek yöneticilerle kadın yöneticilerin 
eşitlenmesi, dikey yükselmenin yanı sıra yatay hiyerarşinin de önemsenmesi üzerinde 
durulmuştur. Ayrıca bir katılımcı da her görevde yükselmek için illa üniversite mezunu 
olmanın şart koşulmaması gerektiğini, insanların ona şans verdiğinde neler 
başarabileceğini gösterebileceğini, insanlar okumasa bile becerikli ve zeki olabileceğini 
ifade etmiştir.  

Eğitim ve geliştirme 
“Eğitim olanaklarının artması, eğitim konusunda destek verilmesi şirkete 

bağlılığıma katkı sağlar”. Çalışanlar eğitim konusunu özellikle yükselme imkânlarıyla 
birlikte değerlendirmiştir. Kurum içinde alınan eğitim sayesinde gerekli mevki 
yükseltilmesi, bunun yansıması olarak ücrette artış işe ve örgüte bağlılığı arttırdığı ifade 
edilmiştir. Şirket içi rotasyonlarla (en azından çalışılan departmanda), ciddi ve 
sıkılaştırılmış eğitimler verilerek çalışanarın kişisel gelişimlerine önem verilmesi 
gerektiği belirtilmiştir. Eğitimin içeriğiyle ilgili olarak ise yanıtlayıcılar; kendi alanı ile 
ilgili olması, işle ilgili uygulamaları içermesi, vasıfların arttırılması, bunun yanı sıra 
sadece uzmanlık alanında değil kişinin talep ettiği alanlarda desteklenmesi, işe girişte 
belli bir süre eğitim verilmesi, alt kadroların eğitimle beslenmesi konuları üzerinde 
durulmuştur.   

Çalışma Koşulları 
“Işe giriş çıkış saatlerimiz kesin çizgilerle belirlenirse sosyal hayatımla ilgili 

daha sağlıklı planlama yapabilirim. Bu durum işe bağlılığımı arttırırdı”. Ücret ve 
maaşta iyileştirmeden sonra en fazla görüş bildirilen konu çalışma koşulları ile ilgili 
olmuştur. Çalışanın yaratıcılığını destekleyecek esnek çalışma koşullarının sunulması, 
esnek çalışma saatleri, teknoloji marifetiyle ofise bağlayıcı işlerin azaltılması, haftada 
bir ya da iki gün home office çalışma imkanı, cumartesi günlerinin tatil edilmesi, 
İstanbul’daki ulaşım zorlukları nedeniyle çalışma saatlerinin buna göre düzenlenmesi 



 
 

M. Aybas 10/3 (2018) 546-575 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

565	  

(08.00-17.00), ofisin daha merkezi bir konuma taşınması, ulaşım kolaylığı sağlanması, 
mola saatlerinin düzenlenmesi, çalışma saatlerinin düzenli olması en sık tekrarlanan 
konular olmuştur. “çalıştığım ofiste hiçbir şekilde temiz hava ya da güneş ışıgı alma 
şansım yok. -1 de çalışıyorum. Daha medeni insancıl bir ortamda çalışabilmek 
isterdim.” Ayrıca çalışma ortamının fiziksel olarak iyileştirilmesi, daha rahat ve geniş 
bir çalışma ortamı, temiz hava güneş ışığı alacak şekilde düzenleme yapılması, çalışan 
sağlığıyla ilgili önemler alınması, kazaları önleyici tedbirler alınması gerekliliği ifade 
edilmiş. Bunun yanı sıra teknolojik alt yapının yeterli hale getirilmesi, daha uygun 
teknik imkânlar operasyon iş süreçlerinin iyileştirilmesinde daha fazla destek 
sunulması, kıyafet serbestliğinin tanınması ve ek sosyal imkânlar sosyal maddi 
olanakların gelişmesi sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gibi konularında üzerinde 
durulmuştur.  

Görev tanımları 

“Görev tanımlarının netleşmesi daha fazla bağlılık sağlayabilir”. Görev 
tanımları ile ilgili fikir beyan eden yanıtlayıcıların büyük çoğunluğu iş tanımlarında 
netlik ve belirginlikten bahsetmişlerdir. Ayrıca görevlerin açıklıkla ortaya konması, işi 
daha ilgi çekici kılacak hale getirilmesi, görev tanımının dışında iş yaptırılmaması, iş 
bölümünün kesin olarak yapılması, çalışanların hangi konularda karar verme yetkisinin 
olduğunun önceden belirtilmesi, iş tanımları netleştirilirken iş yaşam dengelerinin 
gözetilmesi, zaman baskısı altında çalışmamak gibi istekler dile getirilmiştir. 

İşe alım-kadrolama 

“Adama göre iş değil, işe göre adam seçimi”. Yanıtlayıcılar, işe alımla ilgili 
olarak özellikle doğru işe doğru eleman prensibi üzerinde durmuşlardır. Örgüt 
ihtiyaçlarının tespiti ve yeterli personel alımının muhakkak gerekli olduğunu ifade 
etmişlerdir. Yetişmiş personel takviyesi yoğunluğun azalması için tanımlanan işi 
yapabilecek sayıda eleman işe alımı, daha nitelikli personelden oluşmuş bir örgüt gereği 
üzerinde durmuşlardır. Örgütün gerçekten ihtiyaç olunan pozisyonların belirlenip, ince 
elenip sık dokunarak 360 derece inceleme yapıldıktan sonra (gereğinde değerleme 
merkezi aracılığıyla) işe alımların yapılması gerekir. İşe alım ve atamalarda 
kurumsallaşmak (uygun olmadığı halde tanıdıkların işe alımı veya akraba olanların 
yönetici olarak atanmaması) işe alım sürecinde iyileştirmelerin gerekliliğini 
belirtmişlerdir. 

Genel İK yönetimi 

“Evet kurallar olmalı ama çalışanların insan olduğu unutulmamalı.” “Değerli 
hissettirmenin türlü yolları vardır. Aidiyet, çalıştığınız kurum için değerli olduğunuzu 
düşünmeye başladığınızda ortaya çıkan bir kavramdır.” İKY politikalarının nasıl 
olması gerektiğini genel olarak değerlendiren yanıtlayıcılar İKY uygulamalarının 
samimi, istikrarlı, tutarlı, birleştirici, standartlaştırılmış, daha açık, şeffaf, dürüst ve 
adaletli ve çalışanların motivasyonlarına olumlu katkı yapacak şekilde tasarlanması 
gerektiğini ifade etmişlerdir. Daha güvenilir, işini özveriyle yapan, hatalardan ziyade 
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yapılan doğru işlerin takdiri ile personeli onore eden, ego problemini ortadan kaldırmış 
yöneticilerle çalışmak istek verimliliği arttırmaktadır. İş yerinde pozisyon seviyesinin 
çok ön plana çıkmaması, alt gruptaki çalışanların herşeyde üstlerinden izin isteme 
ihtiyacının ortadan kaldırılması, ekip olmak, ekip halinde hareket etmek. Yetkinliği olan 
ve tecrübeli kişiler için ekip oluşturulması, kurumsallaşma konusunda yapılacak 
düzenleme ve iyileştirmeler (şeffaflık, eşitlik, hakkaniyet gibi konular), ayrım 
yapmadan adil davranmak adil davranılması, belirli kişilerin gözetilip diğerlerine üvey 
evlat muamelesi yapılmaması, başarıların takdir edilmesi ve yöneticilerin egolarını 
çalışanlar üzerinden tatmin edilmesine izin verilmemesi, raporlama ve yönetsel 
süreçlerin daha net olması, herhangi bir konuyla ilgili olarak hızlı karar alma ve 
aksiyona geçme, İK faaliyetlerinin tam anlamıyla işletilebiliyor olması verilen sözlerin 
tutulması, sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer alınması gibi konuların 
gerekliliğini ifade etmişlerdir. “Güven ve saygı kaybolmadığı sürece işletmeye her 
zaman bağlıyımdır.” 

Katılım-İletişim-Güçlendirme 

“Bireylerin fikir ve değerlerine önem verilip, katkı konması noktasında katılımı 
sağlandığında işe bağlılık daha çok artar.” Yanıtlayıcılar; işle ilgili yaşanan olumlu ve 
olumsuz tüm gelişmelerin açıkça paylaşılması, üst yönetimle daha sık iletişime geçmek, 
sürekli diyalog ve gelecek hakkında daha detaylı bilgilendirmelerin yapılması, şirketin 
ileriye dönük planlarını paylaşması, düşünceleri dinleyen bir yapının bulunması, daha 
insanca iletişim kurulabilecek bir ortam sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca, 
fikirlerini uygulama fırsatının verilmesi, sorumluluk istenilen alanlarda yetkilendirme 
ve üst pozisyona atama, iş planlamalarını birlikte tartışıp karar vermek, katılıma teşvik, 
yetki delegasyonu ve direk katılma süreçlerinin olması, daha çok sorumluluk ve 
inisiyatif kullanmayı sağlayan uygulamaların olması işe bağlılığı arttıran hususlar olarak 
ifade edilmiştir. 

İş güvencesi 

Belki de karşılaşılan en ilginç bulgulardan biri yanıtlayıcıların iş güvencesinden 
neredeyse hiç bahsetmemeleridir. Yalnızca bir katılımcı iş güvencesinin sadece 
performansa dayalı olmadığı bir düzenlemenin gereliliğinden bahsetmiştir. Bu durumun 
nedeni bir başka katılımcının “kuruluşun yapacağı düzenleme değil, kendi 
motivasyonum ve işten zevk almam daha önemli” ifadelerinde gizli olabilir. Bu durum 
işin kendisinin motive edici olduğuna ilişkin yaklaşımları desteklemektedir. 

Düzeltme ve iyileştirmelerin gerekliliğinden ve niteliğinden bahseden görüşlerin 
yanı sıra bir uçta bazı katılımcılar mevcut durumlarından son derece memnun 
olduklarını, şirketlerinin her türlü özveriyi gösterdiğini, hiçbir düzenleme ve iyileştirme 
yapılmasının gerekli olmadığını ifade ederken, diğer uçta bazı katılımcılar ise hiçbir 
şeyin onları bağlayamayacağını, yönetimlerinin kesinlikle değişmesi gerektiğini, 
şeflerinin kovulması gerekliliğini ifade etmişlerdir. Bir katılımcı daha da ileri giderek 
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“Türkiye'de mühendis olmak saçma istifa etmeyi düşünüyorum” diyerek konu ile 
ilgili umutsuzluğunun hat safhada olduğunu göstermiştir. 

İş yerinde olumsuz duruma maruz kalsaydınız bu durumu nasıl 
nitelendirirdiniz? 

“…bizim firmada 3 ayrı kişi mobbing davası açtı, şu an firmayla davalıklar.” İş 
yerinde olumsuz duruma maruz kalıp kalmadıkları sorusuna evet diyenlerin 118’i bu 
durumu psikolojik yıldırma, 26’sı psikolojik taciz, 22’si dışlanma, 12’si fiziksel kaza ve 
yaralanma, 8’i fiziksel hastalık, 3 kişi fiziksel taciz olarak nitelendirmişlerdir. Bunun 
dışında baskı, beklenmedik işten çıkarma, bir personelin ölümü, bütçe kısıntısı 
yapabilmek için yan hakları vermemek için (iş aynı kalmak suretiyle) rütbe düşürümü 
yaşama, çalışanlar arasında ayrımcılık ve çifte standart, çalışanla çalışmayan arasında 
fark koyamama, çalışma arkadaşlarından biriyle problem yaşama, çalışanların işten 
çıkarılma sürecinde yaşananlar, çalışma arkadaşlarından birinin ölümü, çatışma gibi 
durumlarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. “Yeni gelenler dışlanıyor, şirket 
çalışanları 17 yıllık”.  

Yanıtlardan bazıları, genelde örgütün yönetim ve özelde İKY alanında yapılan 
hatalarla ilgilidir. İletişim eksikliğine bağlı hatalar ve yanlış anlamalar, iş yoğunluğu ile 
birlikte sosyal imkânlara ulaşma konusundaki zorlukların da etkisiyle yüksek oranda 
strese yol açması, yargısız infaz, yeniliğe kapalı tutum, yetki eksikliği, yönetimin 
çalışanların konforuna karşı kayıtsızlığı, olumsuz motivasyon bunlardan bazılarıdır. 
“Çalışılan müşterilerle patronlar arasında karar verme belirsizliklerinden dolayı patron 
ve müşteri arasında kalmak, her karar verme konusunda yoğun strese neden oluyor.” 
eski çalışanlar grup bilinci dışında bireysel başarı yolunu tercih etmişler”İnginç 
yanıtlardan biri de “2 yıllık mezunlar ve AÖF mezunlarını benden daha çok yetkiye 
sahip bir şekilde yönetici olarak gördüm” ifadesi olarak gözlemlenmiştir. “Mevcut 
işinden ayrılıp bu kurumu tercih eden personel 1 ay içinde ekonomik fazladan dolayı 
işten çıkarılmıştı.” “Olması gerekenden fazla zaman harcadığım pozisyonda 
çalıştırıldım.” “Merkez personeli prim almıyor.” “…performans değerlendirme 
sisteminin çok mantıksız olduğunu düşünüyorum.” “…çalışma saatleriyle ilgili 
yaptıkları haksızlık, imzalattıkları evrak”, “Hiçbir açıklama yapılmadan evrak 
imzalatıldı yasal değil.”, “…sözleşme yenilenmesinde ek eklenen maddelerin bilgisi 
verilmemesi”, “yetki ve bilgisi olmayan bir çalışanın işimi nasıl yapacağım konusunda 
akıl vermesi”.  

Sonuç 

İKY’nin temel amacının çalışan verimliliği ve iş yaşamının kalitesini arttırmak 
(Sadullah vd., 2012) olarak değerlendirildiğinde İK uygulamalarının çalışanların pozitif 
tutum ve davranış sergilemelerine yol açacak bir biçimde tasarlanması gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. 

İKY’nin etkinliğinin çalışanlarca nasıl algılandığını ölçmeyi amaçlayan bu 
çalışmanın sonucunda, İKY uygulamalarının algı düzeyinin bir dizi değişkene göre 
farklılaştığı tespit edilmiştir. Demografik bulgular açısından değerlendirildiğinde 
örgütte çalışılan süre zarfınca olumsuz bir duruma maruz kalınması durumunda 
araştırma değişkenleri açısından bir farklılık olup olmadığı incelendiğinde, olumsuzluk 
durumundan algılanan İKY uygulamalarının etkilendiği görülmüştür. Bu durum 
olumsuzluğun doğrudan örgüte atfedildiği izlenimini uyandırmaktadır. Ayrıca açık uçlu 
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sorular incelendiğinde katılımcılardan olumsuzluk durumu tanımlaması istendiğinde 
yarıdan fazlasının psikolojik yıldırma-mobbing olarak beyan etmeleri nedeniyle, yakın 
çalıştıkları yöneticileriyle yaşanan sorunun bütün bir örgütün İKY imajını etkilediği 
şeklinde yorumlanmıştır. Örgütte herhangi bir olumsuz duruma maruz kalmak adalet 
duygusuna zarar verdiği için İKY uygulamalarının bir diğer değişle örgütün olası 
değerinden az ve olumsuz olarak değerlendirilmesine yol açmaktadır.   

Yönetsel pozisyonda olan kişiler, yönetsel pozisyonda olmayanlara göre 
araştırmanın tüm değişkenleri açısından daha yüksek değerler beyan etmişlerdir. Bu 
durum işin önem düzeyinin artması, özerklik, karar verme sorumluluğu vb. iş 
karakteristikleri açısından daha değerli bir iş yapıyor algısı tarafından etkilendiği 
düşünülmektedir. Bu sonuç literatürle (Edgar ve Geare, 2009; Wright ve Nishii, 2007) 
tutarlı bir sonuç olmuştur. Yani yönetsel pozisyonda olanlar yönetsel pozisyonda 
olmayanlara göre İKY uyulamalarını daha olumlu bir şekilde algılamışlardır. 

Alfes ve arkadaşlarının (2013) çalışmasına göre, çalışanların İKY uygulamalarını 
olumlu olarak algılamaları örgütsel vatandaşlık davranışını arttırıp işten ayrılma niyetini 
azaltmaktadır. İKY uygulamalarının çalışan davranışları üzerindeki etkisi incelenirken 
amaçlanandan ziyade algılamaya odaklanılması görüşüne destek vermektedir. Delmotte, 
De Winne ve Sels’e (2012) göre de İKY’nin çalışanlarca nasıl algılandığına 
odaklanmak, İKY tarafından çalışanlara verilen mesajı anlamaya yardımcı olur. 
Çalışanların algılamaları arasındaki farklılıklar amaçlanan İK uygulamalarının varlığı, 
sıklığı ile ilgili tek bir yanıtlayıcıdan gelen (genellikle İK yöneticileri) yanıtlarla elde 
edilemez (Delmotte, De Winne ve Sels, 2012, s. 1485). 

Çalışanlar algıladıkları İK uygulamalarına bağlı olarak duygusal (tutum), bilişsel 
(bilgi ya da beceri) ve/veya davranışsal olarak tepki gösterirler. Her bir çalışanın 
enformasyon işleme ve yorumlama süreci birbirinden farklı olabileceği için tepkilerinin 
de farklı olabileceği düşünülebilir. Olumlu olarak algılanan İK uygulamaları sonucunda 
duygusal olarak sosyal mübadele teorisi kapsamında da değerlendirilebilecek biçimde 
çalışanlar örgüte bağlılıklarını arttırabilir, iş tatminleri de daha yüksek olarak 
gerçekleşebilir. Bunun yanı sıra yine örgütte daha iyi bir gelecek için kariyerine yatırım 
yapmak isteyebilir ve bilgi ve becerilerine yatırım yapabilir. Davranışsal bağlamda 
değerlendirilecek olursa, ekstra rol davranışı ve örgütsel vatandaşlık davranışı ile 
gönüllü bir biçimde işinde gösterdiği çabayı arttırabilir veya tam tersi olumsuz olarak 
algıladığında üretkenlik karşıtı davranışlar sergileyebilir. 

İyi bir arkadaşa sahip olma durumu değişkenlerin algılanmasında herhangi bir 
farklılık oluşturmamıştır. Ancak evli çalışanların evli olmayan çalışanlara göre tüm 
boyutlarda daha yüksek ortalama değer beyan etmeleri sosyal desteğin iş yerinde değil, 
ailede alınabileceği fikrini akla getirmiştir. Ancak evli olmanın düzenli bir yaşam 
getirmesi nedeniyle dayanıklılığı ve diğer kişisel kaynakları arttırıcı bir unsur 
olabileceği açıklaması da bu açıdan ifade edilebilir. Burada literatürden farklılaşma 
nedeni, aileye ve iyi arkadaşa atfedilen değerin ulusal kültür açısından farklılaşması da 
gösterilebilir. 
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Extensive Summary 

Introduction 
It is stated that the studies on HRM are mostly at macro and strategic level. 

Another attempt has been made to obtain data from what is supposed to be a substitute 
for what was intended. The majority of research in the area of HRM focuses on content-
oriented HR assessments. In these surveys, the availability or absence of HRM 
practices, the frequency of use, the scope, and the possibility of developing HRM 
professionals are being sought (Delmotte, De Winne and Sels, 2012, p.1483). 

While HRM practices are investigating the impact on employee behaviors, it is 
argued that focusing on how employees perceive HRM professionals is more reliable 
than the intended HRM practices they report at strategic level (Alfes et al., 2013, p. 
Accordingly, given the policy applied to the HRM strategy, the organization will not be 
able to elucidate the employees' beliefs and experiences with HRM. Nishii, Lepak and 
Schneider (2008), the individual perceptions of the effects and targets of HRM policies 
and practices will inevitably differ. Perceptual measurement of HRM practices may 
provide closer results than HRM or line managers' scoring in predicting individual 
attitudes and behaviors. Individuals' past experiences, values and beliefs will cause 
them to interpret the same HRM system in a different way. Therefore, the behavioral 
and attitudinal reactions to the same HRM system and practices will also differ from 
each other. Therefore, measuring how HRM practices are perceived in predicting 
individual behaviors and attitudes will constitute an important source of information 
(Guest, 1999, Guest, 2011, Gratton and Truss, 2003, Conway and Monks, 2008, Kuvaas 
2006, Alfes et al., 2013). 

It is important in the researches related to HRM that the measurement forms are 
interpreted correctly in the context of intended, realizing and perceived. In this context, 
this study aims to examine how HRM practices are perceived by employees and how 
they differ from one another in terms of various variables. In the following sections, 
theoretical framework, methodology and findings about HRM applications are 
examined. 

Methods 
The method of research is descriptive and open-ended questions. Within the 

scope of the study, data from 590 people working in Istanbul, Ankara and İzmir, full 
time, white-collar, various private sector and firms were collected. In the study, 
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participants were easily identified by sampling. Data were collected by questionnaire. 
After missing data and inappropriate responses, a total of 555 responses were assessed. 

The questionnaire used in the research consists of three parts. In the first part, 
there are 48 items about perception level of HRM applications, open-ended questions in 
the second part, and socio-demographic questions in the last part. In addition, it has 
been examined whether the employees are exposed to a negative situation, the sector 
they work in, age, gender, seniority, managerial position, marital status variables are 
different from the variables that might have a probable effect in evaluating the 
effectiveness of HRM practices. Apart from that, employees' opinions were sought 
through open-ended questions about how the HRM should do what it can do to qualify 
it and work with its commitment to work if it has been exposed to an adverse situation 
in the organization. 

Research Hypotheses and Results 

H1: There are differences in the perception of HRM practices among workers in 
the production and service sectors. 

When the differences between the HRM practices and the HRM practices are 
examined, there is no significant difference in terms of production and service sector. 
However, when sub-dimensions were examined, differences were determined in terms 
of developer performance evaluation. 

H2: There are differences in the perception of HRM practices among employees 
in terms of the negative and bad situation in their organizations. 

As a result of Independent sample t-test, a statistically significant difference (p = 
0.000) was found only in terms of HRM applications (assuming that the variances were 
not equal) in general. The perceived HRM practices averaged 2.94 for those who stated 
that they were exposed to a negative situation, while those who said they were not 
exposed to such a situation were 3.43. Accordingly, those who face a negative situation 
in the organization perceive HRM practices as worse than those who do not. Under the 
2.94 general average, the result is a confrontation. 

H3: There are differences in the perception of HRM practices depending on the 
seniority of employees. 

No significant differences were found in all perceived HRM dimensions except 
for communication and information sharing (p = .001). 

H4: There are differences in the perception of HRM practices depending on the 
age of the employees. 

Perceived HRM practices (p = .009) as a result of the analysis made are 
statistically different depending on age. 

H5: There are differences in the perception of HRM practices depending on the 
marital status of the employees. 

There is a meaningful difference in the perceived HRM dimensions only in 
terms of working conditions. In all dimensions where statistically significant differences 
exist, the average of married employees is higher than the average of single employees. 
Married employees perceive working conditions more positively. 
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H6: There are differences in the perception of HRM practices depending on 
whether the employees are in the managerial position or not. 

Accordingly, statistically significant differences in position perception of HRM 
practices were found. It can be seen that the average of all variables in the managerial 
position is higher. There is a statistically significant difference between HRM practices, 
which are basically perceived by the presence or absence of a managerial position. The 
perceived HRM practices averaged 3.37 in the managerial position, while 3.16 in the 
non-managerial positions. The highest mean difference was found to be the highest in 
the sub-dimensions as 3.71 in the managerial position, 3.20 in the non-managerial 
positions, 3.87 in the managerial positions, 3.35 in the non-managerial positions, 3.27 in 
the managerial positions and 3.03 in the non-positional positions. The conclusion can be 
drawn that strengthening based HRM applications are perceived more as they are in the 
managerial position. 

Conclusion 
Becaus the main objective of the HRM is to increase employee productivity and 

quality of work life (Sadullah et al., 2012), it is necessary that HR practices should be 
designed in such a way that employees will lead to positive attitudes and behavior 
exhibitions. 

According to the study of Alfes et al. (2013), employees' perception of HRM 
practices positively increases organizational citizenship behavior and reduces intention 
to leave work. The impact of HRM practices on employee behaviors is supported by a 
view to focus on perceptions when they are being examined. According to Delmotte, De 
Winne and Sels (2012), focusing on how HRM is perceived by employees helps the 
HRM understand the message given to employees. Differences between employees' 
perceptions can not be obtained by responses to a single respondent (often HR 
managers) about the existence, frequency, and frequency of intended HR practices 
(Delmotte, De Winne and Sels, 2012, p. 

Employees react emotionally (cognition), cognitive (knowledge or skill) and / or 
behaviorally depending on the HR practices they perceive. Since the processes of 
information processing and interpretation of each employee may be different from each 
other, it can be considered that the reactions may be different. As a result of positively 
perceived HR practices, employees may increase their organizational commitment and 
work satisfaction may be higher, as can be assessed emotionally within the context of 
social exchange theory. However, he may also want to invest in his career for a better 
future in the organization and invest in his knowledge and skills. If assessed in the 
behavioral context, it may exhibit voluntary effort with extra role behavior and 
organizational citizenship behavior, or vice versa. 

 
 



Gönderme	  Tarihi	  31	  Mayıs	  2018;	  Revizyon	  Tarihi	  15	  Eylül	  2018;	  Kabul	  Tarihi	  20	  Eylül	  2018	  

	  

İşletme	  Araştırmaları	  Dergisi	  
Journal	  of	  Business	  Research-‐Turk	  

10/3	  (2018)	  576-‐591	  

Yiyecek-İçecek İşletmelerinde İnovasyon Ve Artırılmış Gerçeklik 
Uygulamaları 

Innovation And Augmented Reality Applications in Food And Beverage 
Companıes 

Duran Cankül 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Turizm Fakültesi 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 

Eskişehir, Türkiye 
orcid.org/0000-0001-5067-6904 

durancankul@hotmail.com 

Atakan Doğan 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 

Eskişehir, Türkiye 
orcid.org/0000-0002-6933-9681 
atakandogan95@hotmail.com 

Batuhan Sönmez 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 

Eskişehir, Türkiye 
orcid.org/0000-0002-5156-6608 

bthnsnmz26@gmail.com 

Özet 
Yiyecek içecek işletmelerinde teknolojik inovasyon uygulamaları yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu uygulamaların yiyecek içecek işletmeleri çerçevesinde daha 
özgünve etkin farklılıklar yaratarak işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde 
etmesine olanak sağladığı görülmektedir. Yiyecek içecek işletmeleri endüstrisine farklı 
bir boyut kazandırabilecek teknolojik inovasyonlardan birisi de artırılmış gerçeklik 
uygulamalarıdır. Bu araştırmanın amacı, inovasyon kavramını ve bu çerçevede bulunan 
artırılmış gerçeklik uygulamalarını inceleyerek, yiyecek içecek işletmelerine entegre 
edilmesi durumunda işletmelere sağlayacağı olası avantajlarını değerlendirmektir. 
Araştırma kavramsal bir çalışma olup, inovasyon ve artırılmış gerçeklik kavramları ile 
ilgili ulusal ve uluslararası detaylı bir literatür taraması yapılmış ve bu başlıklar yiyecek 
içecek işletmeleri çerçevesinde birleştirilerek değerlendirilmiştir. 
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Abstract 

Technological innovation applications in food and beverage companies are 
widely used. These applications seem to allow businesses to achieve sustainable 
competitive advantage by creating more specific and effective differences within the 
framework of food and beverage businesses. One of the technological innovations that 
can bring a different dimension to the food and beverage industry is the augmented 
reality applications. The purpose of this research is to examine innovation and 
augmented reality practices in this framework and to assess possible benefits when 
integrated into food and beverages businesses. The research is a conceptual study, 
detailed national and international literature survey on innovation and augmented 
reality has been conducted and these titles have been evaluated on the basis of food and 
beverage businesses. 
Keywords: Innovation, Augmented Reality, Food and Beverage Companies 

Giriş 
Yiyecek ve içecek sektöründe değişen ve gelişen koşullar sebebiyle rekabet 

günden güne artmaktadır. İçinde bulunulan teknoloji çağında tüketiciler deneyim odaklı 
hale gelmiştir. Yiyecek ve içecek işletmeleri açısından rekabet unsuru olarak ön planda 
tutulan ürün ve fiyat paydalarının tüketiciler için geri planda kalması, işletmeleri 
tüketiciler açısından daha kişiye özel, nitelikli ve diğerlerinden farklı ürünler 
oluşturmaya yöneltmektedir. Bu yönelmeler ışığında işletmeler için inovasyon kavramı 
ortaya çıkmaktadır. 

İlk olarak Joseph Schumpeter tarafından tanımlanan inavasyon kavramı, 
tüketicilerin daha önce görmediği bir ürünün ya da mevcut ürünün yeni eklenen bir 
özelliğinin piyasaya sunulması, firmaların işlerini devam ettirebilmeleri için ihtiyacı 
olan kaynakların temini açısından farklı piyasaların bulunması ve buralara açılması, 
firmaların yeniden yapılanması ve tasarlanmasıdır (Peters ve Pikkemaat, 2006). 
Teknolojik gelişmeler beraberinde işletmeleri de gelişime zorlamaktadır. İşletmeler 
pazarda gücü eline geçirmek ve rekabette öne çıkabilmesi artık inovasyonu işletmenin 
süreçlerine dahil etmesine bağlıdır (Hassan ve Diğ., 2013). Yarının teknolojisi olarak 
adlandırılan inovasyonlardan biri de artırılmış gerçeklik uygulamalarıdır. Artırılmış 
gerçeklik uygulamaları işletmelerin rakiplerinden farklılaşarak, tercih edilmelerinde en 
özgün yollardan birisidir. 

Artırılmış gerçekliğin temelinde, sanal ve gerçek dünyanın birleşimi yer 
almaktadır. Artırılmış gerçeklik, gerçek çevrenin, sanal nesnelerle birleştirilmesi ve 
zenginleştirilmesidir. Artırılmış gerçeklik kullanıcıları, gerçek çevrelerini açıklamak ve 
zenginleştirmek için sanal nesnelerle etkileşimi kullanarak, görsel bir yanılsama 
yaşamaktadır (Cirulis ve Brigmanis, 2013). Artırılmış gerçekliğin genel yaklaşımı, 
gerçek ve bilgisayar tarafından üretilen dijital bilginin, kullanıcının fiziksel gerçek 
dünyaya bakış açısında, aynı ortamda görünecek şekilde birleştirmesidir (Höllerer ve 
Feiner, 2004). Artırılmış gerçeklik günümüzün en popüler kavramlarından biridir. 
İşletmeler ürünlerini daha iyi pazarlamak için artırılmış gerçeklik teknolojileri üzerine 
yatırım yapıp, yaratıcı işler ortaya çıkartabilmektedir. Craig, (2013) artırılmış gerçeklik 
teknolojisinin gelecekte günlük yaşamın bir parçası haline geleceğini, duyularımıza yön 
verip etkileyeceğini, öğrenme süreçlerimizde, tıbbi analiz ve tedavilerimizde, eğlence 
sektöründe ve daha pek çok alanda kullanılacağını öngörmektedir. Ancak bu 
teknolojinin toplum tarafından çok fazla kullanılmadığını ve topluma indirgenemediğini 
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ifade etmektedir. Ayrıca içerik geliştirmeyi artırılmış gerçeklik için çok önemli 
bulmakta ve en büyük problemlerden birisi olarak görmektedir. Wu ve Diğ, (2013)’te 
artırılmış gerçeklik uygulamalarının kullanıldığı alanlarda çok fazla katkı sağlayacağını 
ifade etmesine rağmen bu konudaki araştırmaların yetersiz olduğunu belirtmektedir. 
Özellikle tıp ve mühendislik alanlarında artırılmış gerçeklik uygulamaları ile ilgili 
çalışmalar her geçen gün artarken turizm alanında artırılmış gerçeklik ile ilgili yazılan 
tezlerin ve makalelerin çok az sayıda olduğu yiyecek içecek sektörüne yönelik bir 
çalışmanın ise olmadığı görülmektedir. Artırılmış gerçeklik teknolojilerinin her geçen 
gün geliştirildiği ve her alanda olduğu gibi yiyecek içecek sektöründe de 
kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yiyecek içecek sektöründe de 
içerisinde bulunulan teknoloji çağını yakalayabilmek hayati öneme sahiptir. Son zaman 
teknolojik trendlerinden olan artırılmış gerçeklik uygulamalarını yiyecek içecek 
sektörüne dahil etmek sektörü daha etkin ve kaliteli hale getirebileceği gibi sektörün 
geleceği için olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bu doğrultuda bu araştırma artırılmış 
gerçeklik uygulamalarının yiyecek içecek işletmelerine entegre edilmesi durumunda 
işletmelere sağlayacağı olası avantajlarını değerlendirmeyi ve konu ile ilgili farkındalık 
oluşturmayı amaçlamaktadır. 

İnovasyon Kavramı ve Yiyecek İçecek İşletmeleri 
İçinde bulunulan teknoloji çağında, sürekli değişen ve gelişen rekabet koşulları 

sebebiyle inovasyon (yenilik) işletmeler için zorunlu hale gelmiştir. Özellikle yiyecek 
içecek işletmeleri gibi hizmet ve müşteri odaklı faaliyet gösteren işletmeler mevcut her 
alanda inovasyona giderek, işletmenin varlığını sürdürebilmesi, maksimum işletme 
performansına erişebilmesi ve hedef pazara uygun yeni ürün ve stratejilerin 
geliştirilmesini hedeflemektedir. 

İnovasyon kavramı, tüketicilerin daha önce görmediği bir ürünün ya da mevcut 
ürünün yeni eklenen bir özelliğinin piyasaya sunulması, firmaların işlerini devam 
ettirebilmeleri için ihtiyacı olan kaynakların temini açısından farklı piyasaların 
bulunması ve buralara açılması, firmaların yeniden yapılanması ve tasarlanmasıdır 
(Peters ve Pikkemaat, 2006). İnovasyonlar iki farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. 
Birincisi adımsal inovasyonlar, bu süreçte değişim devamlı olarak gerçekleşmekte 
ikincisi ise radikal inovasyonlar, bu süreçte ise değişim dengeleri tamamen bozmakta ve 
farklılaştırmaktadır (Croitoru, 2012). Ürün inovasyonu, tamamıyla farklı yeni bir ürün 
geliştirme veya işletmenin var olan ürünlerinde kalite artırımı, geliştirme olarak 
tanımlanırken (Bonanno ve Haworth, 1998). Süreç inovasyonu ise var olanlardan 
tamamen farklı ürünlerin üretilmesini sağlayan yeni teknolojiye dayalı üretim süreçleri 
ve aynı zamanda bir işletmenin üretim süreçlerinde maliyet azaltan değişimlere imkan 
sağlayan yeteneklere ve kaynaklara yapılan yatırımı olarak tanımlanmaktadır (Trail ve 
Grunert, 1997). 	  

İnovasyon süreci, bir problemi ortadan kaldırırken yeni bir fikri ortaya 
çıkarmaktadır (Ottenbacher ve Gnoth, 2005). İnovasyon, pazara değişik, farklı ve yeni 
ürün yada hizmetlerin dahil edilmesidir. Fakat yenilik sadece ürün veya süreçlerde 
kalmamalı işletmenin tüm süreçlerinde uygulanmalıdır (Harrison, 2005). İnovasyon 
sürekli gelişen ve değişen pazardaki rekabet ortamında işletmelerin başarılı olmasında 
hayati öneme sahiptir (Wong ve Pang, 2003). 

Yiyecek içecek işletmelerinde inovasyon, misafirlere değişik ürün ya da hizmetler 
sunarak memnuniyetlerini artırmak ve giderleri düşürmek açısından önemlidir. 
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Dolayısıyla yiyecek içecek işletmeleri pazarda diğer işletmelerden farklılaşmak, 
üstünlük sağlamak, misafirlerin taleplerini karşılayabilmek ve en önemlisi misafirlerini 
memnun edebilmek için inovasyona yönelmektedir. (Javidinejad ve Ilkhanizazdeh, 
2011). İnovasyon, yiyecek içecek işletmeleri için menülerinden, işletmede kullanılan 
malzemelere kadar tüm süreçlerle ilgilidir (Hudson, 1997). 

Yiyecek içecek işletmelerinde müşterilerin yemek siparişlerini vermeleri, 
yemeklerin hazırlanıp sunuma hazır hale getirilmesi gibi konularda bilgi teknolojileri, 
önemli bir rol oynamaktadır (Dixon, Kimes ve Verma, 2009). Adams ve Lamont (2003) 
ise bilgi teknolojilerinin ürün ve sürece dahil edilmesi ile işletmelerin pazarda farklılık 
sağlayacağını ve güçlü olacağını ifade etmektedir. 

Yiyecek içecek işletmeleri için teknolojik inovasyonlar, diğer inovasyon 
çeşitlerine kıyasla daha az tercih edilen fakat daha çeşitli ve etkin farklılıklar yaratabilen 
inovasyon çeşidi olarak kullanılmaktadır. İncelenen literatür çerçevesinde yiyecek 
içecek işletmelerinde gerçekleştirilecek teknolojik inovasyonlar ile beraber, işletmenin 
müşteri memnuniyetinin arttırılması, pazarlama maliyetlerinin azaltılması, 
sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün sağlanması gibi avantajlar elde edilebileceği 
görülmektedir. Dolayısıyla yiyecek içecek işletmeleri için genel çerçevede inovasyonun 
ve inovasyon uygulama sürecinin büyük önem taşıdığını söylemek mümkündür. 

Artırılmış Gerçeklik Kavramı ve Tarihçesi 

Artırılmış gerçeklik çağın en popüler kavramlarından biridir. İşletmeler ürünlerini 
daha iyi pazarlamak için artırılmış gerçeklik teknolojileri üzerine yatırım yapıp, yaratıcı 
işler ortaya çıkartabilmektedir. Artırılmış gerçeklik kavramı, sanal gerçeklik kavramı ile 
sıklıkla karıştırılan bir kavramdır. Bu kavram kargaşasını Milgram ve Kıshino (1994) 
karma gerçeklik penceresinde ‘Gerçeklik-Sanallık sürekliliği’adı altında açıklamaya 
çalışmıştır. 

 

Şekil 1. Sanallık sürekliliği (Milgram ve Kishino 1994)	  

Temelde artırılmış gerçeklik, sanal gerçekliğin bir benzeridir. Ancak sanal 
gerçekliğin aksine, Artırılmış gerçeklik, kullanıcının gerçek dünyayı, üzerine sanal 
nesneler bindirilmiş olarak veya sanal nesneler ile birleştirilmiş olarak görmesini sağlar. 
Bu nedenle, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi gerçekliği tamamen değiştirmek 
yerine gerçekliği tamamlar (Kipper ve Rampolla, 2012). Şekil 2 bu durumu daha net bir 
şekilde anlatmaktadır. Artırılmış gerçeklik uygulanmayan ve uygulanan gerçek çevre 
şekil 2’de gözükmektedir. 
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Şekil 2 Artırılmış gerçeklik uygulaması (Vlahakis ve Diğ., 2001) 

Artırılmış gerçekliğin temelinde, sanal ve gerçek dünyanın birleşimi yer 
almaktadır. Artırılmış gerçeklik, gerçek çevrenin, sanal nesnelerle birleştirilmesi ve 
zenginleştirilmesidir. Artırılmış gerçeklik kullanıcıları, gerçek çevrelerini açıklamak ve 
zenginleştirmek için sanal nesnelerle etkileşimi kullanarak, görsel bir yanılsama 
yaşamaktadır (Cirulis ve Brigmanis, 2013). Artırılmış gerçekliğin genel yaklaşımı, 
gerçek ve bilgisayar tarafından üretilen dijital bilginin, kullanıcının fiziksel gerçek 
dünyaya bakış açısında, aynı ortamda görünecek şekilde birleştirmesidir (Höllerer ve 
Feiner, 2004). Artırılmış gerçeklik, gerçek bir manzara görüntüsü yaratan sistemdir. 
Bilgisayar tarafından oluşturulan 3 boyutlu sanal nesneleri içeren sahneler 
yaratmaktadır. Böyle bir sistemin kullanıcısı gerçek sahneyi hareket ettirirken, sanal 
nesneler sahnede varmış gibi görünmektedir (Vallino, 1998). 

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyanın bilgisayar tarafından oluşturulan içerikle 
geliştirildiği yeni bir deneyim biçimidir. Basit anlamda artırılmış gerçeklik, dijital 
içeriğin sorunsuz bir şekilde gerçek dünya üzerine kaplanmasını ve gerçek dünya 
algılarının karışmasını sağlamaktadır. Artırılmış gerçeklik ile birlikte, pek çok kişinin 
beklediği 2 boyutlu ve 3 boyutlu nesnelerin yanı sıra, ses ve video dosyaları, metinsel 
bilgiler ve hatta koku veya dokunsal bilgiler gibi dijital varlıklar, kullanıcıların gerçek 
dünya algılarına dahil edilebilmektedir. Dahil edilen bu bilgiler bireylerin çevresinde 
neler olup bittiğini anlamalarına yardımcı olmak ve geliştirmek için hizmet edebilir. 
Artırılmış gerçekliğin doğasında bulunan dijital işaretlemeler, kullanıcıların gerçek 
dünyayı "eklenen" verilerle birlikte tek bir kesintisiz ortam olarak algılamalarını 
sağlamaktadır (Yuen, Yaoyuneyong ve Johnson, 2011). 

Yapılan tanımlamalarda ortak özellikler göze çarpmaktadır, bu özelliklere göre; 
Artırılmış gerçeklik, bilgisayar tarafından yaratılmış sanal-gerçek dünyayı 
tanımlamaktadır. Nesneler, gerçek dünya ile aynı alanda bir arada varmış gibi 
görünmektedir. Birçok araştırmacı, artırılmış gerçekliğin tanımını genişletse de, 
artırılmış gerçeklik genel olarak aşağıdaki özelliklere sahip olarak tanımlanmaktadır 
(Azuma ve Diğ., 2001). 

• Gerçek ve sanal nesneleri bir ortamda birleştirmek, 

• Etkileşimli ve gerçek zamanlı olarak çalışmak, 

• Gerçek ve sanal nesneleri birbiri ile hizalayıp, kaydedebilmek. 

Yapılan tanımlamalardan ve artırılmış gerçekliğin sahip olduğu özelliklerden yola 
çıkarak artırılmış gerçekliğe; fiziksel ortama, eş zamanlı sanal görüntüler eklemeye 
yarayan bir kavram olarak yaklaşılabilir. Bu görüntüler sayesinde kullanıcı, gerçek 
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çevrenin sanal nesnelerle birleşmesinden yararlanarak daha zengin içerikli verilere 
ulaşmakta, konuyu daha ayrıntılı ve net bir şekilde algılayabilmektedir. 

Akıllı telefonlarda ki gelişen teknoloji ve günümüzde sayısı oldukça artan sosyal 
ağlarda, aslında her gün, çektiğimiz fotoğraflar üstüne eklediğimiz sanal görüntüler ile 
sosyal medyada yaptığımız paylaşımlar birer artırılmış gerçeklik örneğidir. Tablo 1’de 
artırılmış gerçeklik teknolojisinin ortaya çıkışı ve gelişim süreci içerisinde ki önemli 
tarih ve olaylara yer verilmiştir.  

Tablo 1. Artırılmış gerçeklik gelişim süreci 
1901 OzBüyücüsü’nün yazarı L. Frank Baum, ilk kez gerçek hayata veri aktaran elektronik 

ekranlardan bahsetti. ABD’li yazar, bu cihazları “karakter işaretleyici” olarak tanımladı. 

1957-62 Görsel gerçekliğin öncülerinden Morton Heilig, bu alanda devrim yaratacak olan simülatörü, 

Sensorama adlı sinematografı üretti ve patentini aldı. 

1966 ABD’li bilgisayar mühendisi ve internetin öncülerinden IvanSutherland, ‘başlığa 

yerleştirilmiş görüntü’ teknolojisini sunan ilk cihazı üretti. HMD olarak kısaltılan bu cihazlar, 

görsel gerçeklik alanında yeni bir sayfa açtı. 

1975 ABD’li bilgisayar mühendisi MyronKrueger, kullanıcıların görsel nesnelerle ilk kez 

etkileşime geçebilmesini sağlayan Videoplace ‘yapay gerçeklik laboratuvarını’ üretti. 

1989 ABD’li bilgisayar mühendisi JaronLanier, 1985 yılında Atari’den ayrıldı ve ilk VR gözlükleri 

ve eldivenlerini satan VPL Research şirketini kurdu. 

1990 Boeing’de teknisyen olarak çalışan TomCaudell, hızla altyapısı atılan yeni teknolojiye adını 

verdi: AugmentedReality. 

1992 ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı’nda çalışan L.B Rosenberg, “Virtual Fixtures” 

adını verdiği ilk AR sistemini geliştirmeyi başardı. 

1992 Steven Feiner, BlairMacIntyre ve DoreeSeligmann, Grafik Arayüzü konferansında AR 

hakkındaki ilk kapsamlı akademik raporu sundu. 

1993 Loral WDL savunma şirketi, ABD Ordusu Simülasyon ve Eğitim Teknolojileri Enstitüsü 

(STRICOM) ile ilk AR donanımlı cihazlar ve insanlı simülasyonların yer aldığı bir sunum 

gerçekleştirdi. 

1994 Sanatçı Julie Martin, Avustralya Sanat Konseyi’nin verdiği destekle ilk AR Tiyatrosu’nu 

yönetti. Dansçı ve akrobatlar, insan büyüklüğündeki görsel nesneleri, kendi bulundukları 

fiziksel alan ve sahneye görüntü olarak yansıtarak performans sergiledi. Oyunun 

gerçekleştirilmesinde Silicon Graphics bilgisayarları ve Polhemus algı sistemi kullanıldı. 

1998 ABD’nin Kuzey Carolina Üniversitesi, ilk 3D AR teknolojisini geliştirdi. 

1999 Hirokazu Kato, HITLab laboratuvarında AR uygulamaları geliştirilmesi için kullanılan 

ARToolKit cihazını geliştirdi. Daha sonra HITLab teknisyenleri tarafından modifiye edilen 

cihaz, en sonuncusu 2011’de düzenlenen SIGGRAPH konferansından tanıtıldı. 

2008 Google tarafından tasarlanan, HTC tarafından üretilen ilk Android tabanlı akıllı telefon G1 

Android, piyasaya sürüldü. Telefon, ilk mobil AR uygulaması olan Wikitude AR Travel 

Guide uyumluydu. 
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2009 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), SixthSense projesiyle, insan hareketlerini ve beden 

dilini yansıtarak kullanılan giyilebilir AR cihazı üretti. 

2011 Paris Sud Üniversitesi’nin kurduğu LASTER Technologies şirketi, GPS kullanan ilk AR 

kayak gözlüklerini üretti. 

2012 Google, özel projeler geliştirdiği X Laboratuvarı’nda ek donanımlardan bağımsız ilk AR 

gözlüğü, Project Glass’ı üretti. 

2015 Microsoft, Holografik bir bilgisayar olan, kullanıcıya arttırılmış ve sanal gerçeklik sağlayan 

“Hololens” adlı gözlüğünü tanıttı. 

2017 Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Artırılmış gerçeklik teknolojisini önümüzde ki 10 

yılın en önemli teknolojisi olarak nitelendirdi ve artırılmış gerçeklik destekli akıllı 

gözlüklerin, Facebook’un en ciddi yatırımlarından biri olacağından bahsetti. 

2017 Google “ARCore” Apple ise “ARkit” adını verdiği, artırılmış gerçeklik platformlarını tanıttı. 

Kaynak: Ntv 2012, Bbc 2017, Pazarlamasyon 2017 

Artırılmış gerçeklik teknolojileri günümüzde eğitimden sağlığa, pazarlamadan 
turizme farklı sektörlerce çeşitli amaçlar çerçevesinde kullanılmaktadır. Eğitim 
sektöründe özellikle matematik ve geometri derslerinde 3 boyutu cisimleri gerçek çevre 
üzerine ekleyerek, öğrencilerin bu cisimleri algılamasını kolaylaştırmakta ve dersler 
üzerinde ki başarılarında etkili olmaktadır. Pazarlama sektöründe, işletmeler potansiyel 
müşterilerin ilgisini çekebilmek ve hedef kitlelerine daha gerçekçi deneyimler yaşatmak 
adına artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanmaktadır. Uğur ve Apaydın (2014) 
yaptıkları çalışmada artırılmış gerçeklik teknolojisini reklam sektöründe ele almıştır. 
Artırılmış gerçeklik uygulanan reklamları tüketicilerin daha yaratıcı, etkileyici, dikkat 
çekici ve bilgi verici buldukları saptanmış ve çalışmanın sonucunda artırılmış gerçeklik 
uygulanan reklamların tüketicilerin reklam beğeni düzeylerinde olumlu yönde etkili 
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Artırılmış gerçeklik teknolojileri cerrahi ameliyat öncesi, 
sırası ve sonrasında navigasyon ve oryantasyonla destekleme potansiyeline sahiptir. 
Medikal Artırılmış gerçeklik uygulamaları, daha ileri pre-operatif görüntüleme 
çalışmalarına olanak tanıyarak, doktorların ve cerrahların, BT, MRI ve ultrason 
verisinden derlenen hastaların iç anatomisini holografik olarak görmelerini 
sağlamaktadır (Samset ve Diğ., 2008).  Araştırmaya konu olan yiyecek içecek 
işletmelerinin de yer aldığı turizm sektöründe de artırılmış gerçeklik teknolojileri 
sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle 3 boyutlu Gps tabanlı haritaların oluşturulması ve 
turistlerin bilmedikleri bir alanda tek başlarına gezebilmelerine olanak tanıması şeklinde 
kullanımı, eski ve tarihi destinasyonlarda kaybolan binaların holografik olarak gerçek 
destinasyon üzerine eklenip tüketiciler üzerinde deneyim artırıcı olarak kullanılması 
yaygındır. 

Yiyecek İçecek İşletmeleri ve Artırılmış Gerçeklik 

Günümüzde tüketicilerin tercih ve beklentilerinde meydana gelen değişimlere ek 
olarak artan rekabet ortamı, deneyim pazarlaması kavramının önemini artırmış ve 
işletmeleri, sundukları deneyimleri geliştirmeleri yoluna itmiştir. İçerisinde 
bulunduğumuz teknoloji çağında, işletmeler açısından sunulan deneyimleri 
artırabilmenin en etkili yollarından biri de değişen ve gelişen teknolojik gelişmeleri 
sürekli takip ederek işletmelerine uyarlamaktır (Aksoy ve Akbulut, 2016). 
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Turizm sektörü içerisinde, bireysel deneyimlerin ön planda tutulduğu yiyecek 
içecek işletmeleri için, bireysel deneyim üzerinde güçlü etkilere sahip, Hjalager’e 
(2015) göre turizmi değiştiren 100 yenilik arasında yer alan artırılmış gerçeklik 
teknolojisi, yiyecek içecek işletmeleri için deneyim artırıcı güçlü bir araç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Son zamanlarda yönelimlerden biri de yiyecek-içecek işletmelerinde müşterilere 
sunulan bireysel odaklı deneyimlerdir. İşletmeler pazarda rekabet avantajı 
yakalayabilmek için teknoloji destekli bir sunuma ve hizmete yönelmektedir (Bozok ve 
Özgüneş, 2017). Yiyeceklerini ve sunumlarını 3 boyutlu yazıcılar ile hazırlayan 
‘FoodInk’ bu anlamda dünyanın ilk 3 boyutlu restoranı olarak isimlendirilmektedir. 
Yine Londra’da bulunan ‘İnamo’ restoran yemek masalarında uyguladığı interaktif 
projeksiyon destekli uygulamalarıyla sayısız ödül kazanmış yapılan müşteri 
anketlerinde çok iyi puanlar almıştır. İnteraktif projeksiyon kullanılan bu akıllı 
masalarda müşteriler oyun oynayabilmekte, yerel çevre hakkında bilgi edinebilmekte, 
masalarını zevklerine göre resim ve grafitiler ile süsleyebilmektedir (FoodInk; inamo, 
2018). 

 
Şekil 3:Inamo restoran, İnteraktif masa uygulaması ( Inamo, 2018). 

	  
Şekil 4: 3 boyutlu yazıcılar ile yemek hazırlanışı ( FoodInk, 2018). 

Önceleri restoran fiyatlarında ve gıda ürünlerinde cazip indirimler ve kuponlar 
müşterileri işletmeye çekmek için yeterliyken, teknolojinin gelişmesi ve akıllı 
telefonların kolayca kullanılabilirliğiyle, işletmelerin insanların ilgisini çekmek için 
daha etkileşimli ve ilgi çekici özelliklere ihtiyacı oluşmuştur. Bu tam olarak, 
tüketicilerde marka sadakatine yol açabilecek bir teknoloji olan artırılmış gerçekliğin 
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konusudur. Bir restoran ya da yiyecek ve içecek işletmesinin artırılmış gerçeklikten 
faydalanabileceği ve geleneksel pazarlama yöntemlerini müşterileriyle buluşturmak, 
ürünlerine değer katmak ve böylece daha fazla gelir elde etmek için kullanabileceği pek 
çok yol vardır. Bu son derece rekabetçi pazar yeniliği ve teknolojinin en iyi şekilde 
kullanılması, yiyecek ve içecek endüstrilerinin kalabalığın arasından sıyrılmasına 
yardımcı olabilecek kapasiteye sahiptir (Augray, 2018). 

 
Şekil 5: Yemeğin hammaddelerini, fiyatını ve kalori değerlerini gösteren mobil artırılmış gerçeklik 

uygulaları (Augray, 2018). 

Bazı yiyecek içecek işletmeleri menülerine QR kodların aracılığıyla artırılmış 
gerçeklik uygulamalarını entegre etmekte, bu sayede müşterilerinin karar verdikleri 
yemekleri mobil cihazlarının kameralarından okutarak paylaşabilmelerine ve restoranı 
puanlayabilmelerine olanak sağlamaktadır (Çakal ve Eymirli, 2012). 

Alan yazında artırılmış gerçeklik uygulamalarının pazarlama ve reklamcılık 
sektöründe yoğunlukla kullanıldığı görülmektedir. Yiyecek içecek işletmeleri 
kapsamında ise ağırlıklı olarak tüketicilerinin zihninde olumlu bir imaj oluşturma ve 
ürün tutundurma yönleri ile öne çıkmaktadır. Bu sayede yiyecek içecek endüstrisinde 
mevcut işletmeler, özgün değerlerini yükselterek, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde 
edebilme olanağı kazanmaktadır. Bu doğrultuda yiyecek içecek işletmeleri artırılmış 
gerçek uygulamalarını konum servisleri aracılığıyla yer tariflerinde, projektörler 
aracılığıyla masalarında, mevcut sanal ortam aracılığıyla menülerinde ve elektronik 
cihazlar aracılığıyla müşteri ve işletme arasındaki iletişim, uygulama sürecini 
hızlandırmada kullanma olanağına sahip olmaktadır. 

Sonuç ve Öneriler 

Araştırmada, inovasyon, mevcut ve yiyecek içecek işletmelerinde kullanılması 
öngörülen artırılmış gerçeklik uygulamaları kavramsal olarak ele alınmıştır. Her geçen 
gün gelişen teknoloji kullanımıyla birlikte değişen rekabet ortamı işletmeleri, inovasyon 
uygulamaları ile tüketicilerine farklı deneyimler yaşatma yoluna götürmüştür. Bu 
kapsamda yiyeceklerini ve sunumlarını 3 boyutlu yazıcılar ile hazırlayan ‘FoodInk’ 
restoranı ile yine Londra’da bulunan, yemek masalarında interaktif projeksiyon destekli 
uygulamalarıyla sayısız ödül kazanmış ‘İnamo’ restoranı, yapılan müşteri anketlerinde 
uyguladıkları inovasyonlar ile olumlu geri dönüşler almıştır.  

Günümüzde ismi sıklıkla duyulan ve birçok farklı sektör tarafından çeşitli amaçlar 
ile kullanılan, 3 boyutlu resim, video ve ses gibi dijital içerikleri, hologramlar 
aracılığıyla gerçek fiziksel çevre üzerine eklemeye yarayan artırılmış gerçeklik 
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teknolojilerinin yiyecek ve içecek işletmelerine entegresiyle çeşitli katma değerlerin 
ortaya çıkabileceği öngörülmektedir.  

• Artırılmış gerçeklik uygulamalarının yiyecek içecek işletmelerinde kullanılması 
müşterilere farklı deneyimler yaşatmanın kolaylaşmasına ve süreç maliyetlerinin 
azalmasına olanak sağlayabilir. 

• Kullanılacak artırılmış gerçeklik uygulamaları ile beraber, istekleri değişen ve 
gelişen tüketicilerden geri bildirim alınması kolaylaştırılarak, işletmeye 
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayabilir. 

• Artırılmış gerçeklik uygulamaları ile birlikte, nöro pazarlama çerçevesinde 
zihinlerde merak unsuru yaratılarak tüketiciler işletmeye çekilebilir, işletmeye 
çekilen tüketicilerin yapacağı ağızdan ağıza pazarlama ile işletme markası daha 
geniş bir kesim çevresinde duyulabilir ve işletme imajının geliştirilmesi 
sağlanabilir. 

• Artırılmış gerçeklik çerçevesinde yiyecek içecek işletmelerine entegre edilecek 
uygulamalar ile sipariş süresi kısalacak, ürünün hazırlanma ve sunum süresi 
hızlanabilecektir. Böylelikle işletme tüketicilerine daha hızlı ve kaliteli bir 
hizmet sunularak, işletme tüketicilerin zihinlerinde daha olumlu bir 
konumlandırmaya sahip olacak ve sadık müşteri profilini koruyup, müşteri 
sayısını arttırabilecektir. 

Yapılan literatür taraması ve elde edilen bilgiler ışığında yiyecek içecek 
işletmelerinde artırılmış gerçeklik uygulamaları kullanımının amaçları ve araçları 
belirlenmiştir. Bu çerçevede yiyecek içecek işletmelerinde artırılmış gerçeklik 
uygulamalarının kullanım alanları ve amaçlarına yönelik çeşitli önerilerde bulunmak 
mümkündür. Bunlar;  

• Yiyecek içecek işletmesi için hayati önem taşıyan basılı menülerin içeriğinde 
QR kodlar aracılığı ile uygulanacak mobil artırılmış gerçeklik uygulaması, 
işletmenin menü beğeni düzeyinde etkili olabilecek ve imajını olumlu yönde 
etkileyebilecektir. Yine menülerde kullanılan mobil artırılmış gerçeklik 
uygulamaları tüketicilere ürün içeriği hakkında daha ayrıntılı bilgi verecek ve 
tüketici kendisi için en doğru ürünü seçebilecektir. Böylelikle tüketicinin 
zihninde, işletme daha olumlu bir konumlandırmaya sahip olabilecektir. 

• Yiyecek içecek işletmelerinin oluşturacağı mobil artırılmış gerçeklik uygulaması 
ile işletme konumu, haritalar üzerinde 3 boyutlu görseller ile desteklenerek, 
tüketiciler açısından daha kolay bulunabilir ve erişilebilir bir hale getirebilir. 
Yine bu uygulama ile beraber tüketici işletme çevresinde ilgisini çekebilecek 
destinasyonlara ve katılım sağlayabileceği aktivitelere yönlendirilebilir. 

• Kullanılacak artırılmış gerçeklik uygulamaları yardımıyla, tüketicilerin ürünün 
hazırlanış aşamasında bekleyecekleri zaman, 3 boyutlu animasyonlar ve oyunlar 
ile daha eğlenceli bir hale getirilebilir. Böyle bir uygulama özellikle çocuklu 
aileler için işletme seçiminde ön plana çıkacak bir özellik taşıyabilir. 

Artırılmış gerçeklik, son zamanlarda popüler hale gelmiş bir teknoloji olsa da, 
gelişimini tam anlamıyla tamamlamış bir teknoloji değildir. Her geçen gün artırılmış 
gerçeklik teknolojileri üzerine yeni çalışmalar yapılmakta ve geliştirilmektedir. Yiyecek 
içecek işletmelerinde, artırılmış gerçeklik uygulamalarını inceleyen çok az sayıda 
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çalışma bulunmaktadır. Artırılmış gerçeklik teknolojilerinin her geçen gün geliştirildiği 
ve her sektörde olduğu gibi turizm sektörü içerisinde ki yiyecek içecek işletmelerinde de 
daha yoğun bir şekilde kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Konu ile ilgili 
gelecek çalışmalarda, artırılmış gerçeklik teknolojilerin tüketici deneyimleri ve yiyecek 
içecek işletmeleri üzerindeki etkilerini ölçen nicel yöntemlerin kullanılması, konu ile 
ilgili literatüre faydalı olacaktır. 
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Extended Summary 

Due to the changing and evolving conditions, competition in the food and 
beverage sector, is increasing day by day. In the age of technology, consumers have 
become experience-oriented.  The product and price that the food and beverage 
companies hold in front as a competition element, stays in back for consumers. This 
situation, lead to businesses create more individual, better quality and differentiated 
products for consumers. Due to the changing and evolving conditions, competition in 
the food and beverage sector, is increasing day by day. In the age of technology, 
consumers have become experience-oriented.  The product and price that the food and 
beverage companies hold in front as a competition element, stays in back for 
consumers. This situation, lead to businesses create more individual, better quality and 
differentiated products for consumers. In this light, the concept of innovation is 
emerging for businesses. 

The concept of innovation was first described by economist and policy scientist 
Joseph Schumpeter as the "driving force of development". According to Schumpeter, 
innovation, a product that a customer does not already know, or a new quality of an 
existing product, the introduction of new production methods and processes, the 
entering the new markets, the discovery of new markets for the supply of resources 
necessary for business activities, the reorganization and redesign of the enterprise 
(Peters and Pickemaat, 2006). The most fundamental way in which a service business 
can provide sustainable competitive advantage, in particular, is based on differentiating 
its activities, processes and products through innovation (Hassan ve Diğ., 2013). One of 
the innovations called tomorrow's technology is the augmented reality applications. 
Augmented reality practices are one of the most unique ways to be chosen, 
differentiating from the competitors in the business. 
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Actually augmented reality, means the destruction of the walls between the real 
world and the virtual world. Augmented reality is a combination of virtual objects and 
real life. Augmented reality users, experience a visual illusion using interactivity with 
virtual objects to illustrate real-life space (Cirulis and Brigmanis, 2013). The general 
approach of augmented reality is to combine real and computer-generated digital 
information in such a way that the user can look at the physical real world at the same 
point of view (Höllerer and Feiner, 2004). Augmented reality is one of the most popular 
concepts of today. Businesses can invest to Augmented reality technologies for better 
market their products and create creative jobs. 

Augmented reality applications in the field of literature are seen to be heavily 
used in the marketing and advertising sectors. Within the scope of food and beverage 
business, it mainly stands out in terms of creating a positive image in consumers' minds 
and product orientation. In this context, existing enterprises in the food and beverage 
industry gain the ability to achieve sustainable competitive advantage by raising their 
original values. In this direction, food and beverage businesses have the opportunity to 
use augmented reality in several areas. Through projector on the tables and with 
electronic devices in location services. This several type of usage will provide much 
powerful and quick communucation and service between business and costumer. 

The research has conceptually addressed augmented reality applications foreseen 
for use in existing innovation technologies and food and beverage sector. With the use 
of technology that develops day by day, changing competitive environment businesses 
have led to different experiences with consumers through innovations. In this context, 
'FoodInk' restaurant, which prepares its food and presentations with 3D printer and The 
'Inamo' restaurant, which has been awarded numerous awards in London with 
interactive projection supported applications, has received positive feedback with the 
innovations it has made in customer surveys. It is envisaged that various added values 
can be created by integrating digital contents such as 3D pictures, video and audio, 
which are frequently heard in the name and used for various purposes by many different 
sectors, into the food and beverage businesses of the augmented reality technologies 
which are used to add to the real physical environment through holograms. The 
purposes and means of using augmented reality applications in food and beverage 
business in the light of literature survey and information obtained are determined. It is 
possible to make various proposals for the purposes and areas of use of augmented 
reality practices in food and beverage businesses in this framework. These are; 

Ø Mobile augmented reality application, which will be implemented through QR 
codes in the context of printed menus vital for food and beverage management, 
may be effective in the menu level of the business and may affect its image 
positively. Mobile augmented reality applications, which are also used in menus, 
will give consumers more detailed information about the product content and the 
consumer will be able to choose the right product for himself. Thus, in the mind 
of the consumer, the business may have a more positive positioning. 

Ø With mobile augmented reality application created by food and beverage 
companies, business location can be made more accessible and accessible to 
consumers, supported by 3D visuals on maps. With this practice, the consumer 
can be directed to destinations that can attract interest in the business 
environment and the activities they can participate. 
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Ø With the help of the augmented reality applications to be used, consumers can be 
more fun with 3D animations and games when they wait for the product in 
preparation. Such an application may have a feature that will be a priority in 
selecting a business especially for families with children. 

Augmented reality is a technology that has become popular in recent times, 
but it is not a fully integrated technology. New work is being done and improved on 
reality technologies that are increasing day by day. There are very few studies in 
food and beverage companies that examine augmented reality practices. It should be 
taken into consideration that augmented reality technologies are being developed 
every day and that they can be used more intensively in food and beverage 
businesses in the tourism sector as well as in every sector. In future work on the 
subject, it is thought that it would be useful to conduct studies that measure the 
effects of augmented reality technologies on consumer experiences and the impact 
on catering businesses. 
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Özet 
İmha veya geri dönüşüm amacıyla ürünlerin geri dönmesi gereken tedarik zinciri 

noktasına götürülme süreci olan tersine lojistikte faaliyetler oldukça kapsamlı ve 
karmaşıktır.  Tersine lojistiğin önemi sektörüne ve ekonomik katkısına göre değişim 
gösterirken, son yıllarda dünyada oldukça önemli bir ekonomik büyüklüğe erişmiştir. 
Sürekli gelişen bir ekonomiye sahip olan ilaç sektöründe tersine lojistik 
uygulamalarının başarıyla sürdürülmesi hem ekonomik açıdan hem de müşteri güveni 
ve memnuniyeti açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada ilaç sektöründe tersine 
lojistik faaliyetlerinin başarıyla sürdürülmesinde etkin olan faktörlerin bulanık 
DEMATEL metodu ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Değerlendirmeye alınan on 
faktör önem derecesine göre sıralanmış ve en önemli faktörlerin maliyet unsurlarına ait 
olan taşıma ve imha maliyetleri faktörleri ile iletişim performansı olduğu sonucuna 
varılmıştır. Elde edilen bir başka sonuç ise başarılı uygulamalar için etki altında olan 
faktörlerin akılcı ilaç kullanımı uygulamaları, taşıma maliyetleri, karekod uygulamaları 
ve miat faktörlerinin olmasıdır. 
Anahtar Kelimeler: Tersine lojistik, İlaç Sektörü, Bulanık DEMATEL Metodu 

Abstract 
Reverse logistics, which is the process of being transported to the point of supply 

chain where products must be returned for disposal or recycling, is quite extensive and 
complex. In recent years, it has achieved a considerable economic magnitude in the 
world, while the reverse logistics industry has changed according to the sector and its 
economic contribution. Successful implementation of reverse logistics practices in the 
pharmaceutical sector, which has a continuously developing economy, is very important 
both in terms of economy as well as customer confidence and satisfaction. In this study, 
it was aimed to evaluate the factors which are effective in successfully continuing the 
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reverse logistics activities in the pharmaceutical sector by using the Fuzzy DEMATEL 
Method. Ten factors taken into consideration were ranked according to their 
importance, and the most important factors were the transportation costs and disposal 
costs, and the communication performance. Another result obtained is; factors that are 
influential for successful applications, rational use of pharmaceuticals practices, 
transportation costs, barcode applications and shelf life factors. 
Keywords: Reverse Logistics, Pharmaceutical Industry, Fuzzy DEMATEL Method 

1. Giriş 
Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle artan rekabet odaklı yönetim anlayışı,  

üretim faaliyetlerini yönetirken çevre sorunlarını ve doğal kaynakların tüketilmesi 
problemlerini de göz önünde bulundurmayı zorunlu hale getirmiştir.  Yasal 
düzenlemeler ile çevre koruma altına alınmış olsa da çevreye duyarlı hizmet anlayışları 
genellikle maliyeti ekstra artıran unsurlar olarak algılanmaktadır. Fakat başarıyla 
uygulanan tersine lojistik faaliyetleri sayesinde, firmalar çevreye karşı sorumluluklarını 
yerine getirirken, müşteri odaklı çalışma ilkelerine de uyarak rekabet avantajı 
sağlamaktadır. Ayrıca küresel rekabet ortamında firmalar tersine lojistik 
uygulamalarının maliyet avantajlarını da fark etmiş, ürün geri dönüşleri, kaynakların 
daha az kullanımı ve geri dönüşümden elde edilen avantajlar sayesinde başta elektronik 
komponent üreten sektörler olmak üzere tüm sektörlerde yaygınlık kazanmaya 
başlamıştır. 

Gelişen teknoloji ile sağlanan faydaları maksimize ederken, çevreye duyarlı 
üretim ve tedarik sistemi geliştirme isteği de önem kazanmıştır. Tersine lojistik 
kavramına artan ilgi son yıllarda yoğunlaşmış olsa da, bu kavram literatüre 1960-1970 li 
yıllarda katılmıştır. (Seitz & Wells, 2006).  Tersine lojistik; hammadde veya mamulleri 
ve bunlarla ilgili bilgileri, tüketim noktasından üretim noktasına kadar, yeniden elde 
etme, değer yaratma ya da uygun şekilde bertaraf etmek amacıyla verimli, maliyet etkin 
bir şekilde planlama, uygulama ve kontrol etme süreci olarak tanımlanmaktadır. (Rogers 
& Tibben-Lembke,1999) 

Tersine lojistik iadelerin yönetilmesindeki önemli faaliyetlerden biri olup başarılı 
tersine lojistik faaliyetleri ile iade ürünler çevreden güvenli bir şekilde bertaraf 
edilebilmektedir. Tersine lojistik bu özelliği ile yeşil tedarik zinciri veya yeşil lojistik 
gibi çevre dostu uygulamaların önemli bir bileşeni olarak tanımlanabilmektedir (Sarkis, 
1998). Üreticiler, ürünün üreticiden müşteriye doğru ve müşteriden üreticiye doğru olan 
hareketlerini kapalı çevrim bir tedarik zinciri ile yönetirken, tersine lojistiğin bu çevrim 
için en önemli ve kontrolü stratejik önemli faaliyet olduğunun bilincindedir. Ürünlerin 
müşteriden üreticiye dönmesi ile ürünün tamamından veya bileşenlerinin bir kısmından 
yararlanılması, maliyetleri azaltacaktır. 

Tersine lojistik ile firma müşteriye daha fazla güven vereceğinden piyasadaki 
rekabet gücü artacaktır. Müşteri ile temaslar devam ettiğinden ürünle ilgili bir çok geri 
bildirim alınabilir, buna göre ürün tasarımı araştırma, geliştirme vb. süreçler yeniden 
gözden geçirilebilir. Özellikle ürünlere ait ambalaj malzemelerinin geri 
dönüştürülmesiyle elde edilecek enerji ve avantajlarla çevreye verilen zarar en 
küçüklenebilir. Ürün tasarımı yapılırken yeniden kullanılabilir malzemelerin seçimi 
önem kazanacaktır. Bununla alakalı sektörlerin ilerlemesi de ayrı bir avantaj olarak 
sayılabilir.  
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Tersine lojistik süreçlerini etkileyen faktörler deterministik olarak belli değildir. 
Dolayısıyla firmalar bununla alakalı uygun stratejiler belirlemeleri ve öngörülerini 
gerçekleştirmelidirler. Bu amaçla bu çalışmada; ilaç sektöründe tersine lojistik 
süreçlerinin uygulanmasına etki eden faktörler incelenmiş bunlar arasındaki ilişki 
Bulanık DEMATEL Metodu ile değerlendirilmiş ve faktörler arası önem sırası 
belirlenmiştir.   

İlaç sektörü gelişmeye ve büyümeye devam eden, ekonomik kalkınmaya destek 
veren öncü sektörlerden biridir. Ar-ge maliyetleri oldukça yüksek olmakla beraber 
ortaya çıkan ürünler patentlerle korunmakta ve ilaç üretimiyle ilgili tüm faaliyetler 
devlet mevzuatları ile denetlenmektedir. İlaç piyasasında rekabet oldukça yoğundur ve 
geliştirilecek yeni ürünler firmaları bu piyasada üst seviyelere taşıyabilmektedir. 
Üretilen ürünlere ait miat söz konusu olduğu için ilaç tedarik zincirinin özel olarak 
incelenmesi gerekmektedir. 

İlaç tedarik sürecinde başlıca aktörler, üreticiler, toptancılar (ecza depoları), 
perakendeciler (eczaneler), müşterilerdir. (hastane veya hastalar). İlaç sektöründe üretim 
genellikle talep yönetimlidir. Üretici firma ürünleri nadiren eczaneye veya hastaya 
teslim etmekte, bunun yerine ürünlerini toptancılar aracılığıyla (ecza depoları) 
tüketiciye ulaştırırlar. Eczaneler stoklarında bulunan miadı dolmuş ürünleri il sağlık 
müdürlüğü kontrolüyle imha ettirirler, bu aşamadaki imha sorumluluğu eczanelere aittir. 
Fakat yasal iade süresi dahilinde, eczanelerde satılamayan soğuk zincir dışındaki 
ürünler ecza depolarına gönderilmekte, ecza depolarında miadı dolana dek satılamayan 
ürünler ise, üreticiye iade edilmektedir. Üreticiler geri iade aldıkları ürünleri bertaraf 
firmalarına göndermekte ve bu süreçte ortaya çıkan tüm maliyetlere katlanmaktadırlar 
(Candan, 2016). Geri iade alınan ürünlerin yönetilmesi tersine lojistik faaliyetlerinin 
kritik bir kısmıdır. Bazı durumlarda bakanlık denetimleri sonucu ilacın kullanımının 
durdurulması, piyasadan geri çekilmesi gibi kararlar alabilmekte ve bu durumda geri 
toplanmasına karar verilen ürünler üretici firmada toplanmakta, üretici firma imha 
işlemlerini üstlenmektedir. İlaç takip sisteminin tersine lojistik faaliyetlerinin 
izlenebilmesine katkıları olduğu açıktır. Üretime esnasında ilaç ambalajlarına basılan 
karekod sayesinde, ilacın tedarik zinciri boyunca hangi aşamada olduğu, ulaştığı son 
müşteri bilgisine kadar olan tüm bilgiler sağlık bakanlığı tarafından gözlenebilmektedir. 
Bu durum sahteciliğin de önüne geçmektedir.  

Literatürde tedarik zincirine etki eden faktörleri ele alan çalışmalar incelenmiştir. 
Yapılan araştırmalar şu şekilde özetlenebilir: Lin (2013), yeşil tedarik zincirine etki 
eden faktörleri bulanık DEMATEL metoduyla değerlendirmiştir. Buna göre yeşil satın 
alma, müşteri- tedarikçi işbirliği, ürünleri yeniden kullanılması, yasalar neden grubuna 
dahil olan faktörlerdir ve bunların kontrol altına alınması ve ekstra önem gösterilmesi 
gerekmektedir.  Çevresel performans, ekonomik performans, yeşil tasarım,  paydaşların 
baskıları faktörleri ise etki grubuna dahildir. Organ (2013), makine seçimini etkileyen 
faktörleri, bulanık DEMATEL yöntemiyle değerlendirmişlerdir. Maliyet, kalite, 
esneklik, performans, teknik özellik faktörlerinden en etkili olanlarını teknik özellik ve 
performans kriterleri olarak belirlemişlerdir. Özdemir (2016), limanlarda yaşanan iş 
kazalarına neden olan faktörlerin belirlenmesi ve önleyici çözümler sunulabilmesi 
amacıyla bulanık DEMATEL ve bulanık TOPSİS metodu uygulamıştır. Toklu ve 
Taşkın (2017), KOBİlerde yönetim ve organizasyon performansını değerlendirmek için 
Bulanık DEMATEL ve bulanık analitik ağ prosesi metotlarından oluşan bütünleşik bir 
yaklaşım uygulamışlardır. Bali vd. (2014) bir firmanın üçün parti lojistik sağlayıcı 
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kargo firması seçimi için bulanık DEMATEL ve bulanık TOPSİS metotlarını birlikte 
kullanmışlardır. Seçime etki eden kriterlerden;  fiyatlama, servis kalitesi ve teknolojik 
yetenekler etkileyen grubuna dahilken, şirketin imajı, teslim süresi, erişilebilirlik ve 
esneklik, çevreci faktörler kriterler ise etkilenen grubuna dahildir. Büyüközkan ve Çifçi 
(2012), yeşil tedarikçi seçimi için bulanık DEMATEL, bulanık ANP ve bulanık 
TOPSİS metotlarını kullanmışlardır. Nakıboğlu (2007), tersine lojistik kavramı, 
dünyadaki uygulamalarını ele aldığı betimleyici çalışmada, ürünlerin geri dönme 
sebeplerini; üretici dönüşleri, dağıtıcı dönüşleri, müşteri dönüşleri, fonksiyonel 
dönüşler, ürünlerin geri çağrılması başlıkları altında toplamıştır. Çalışmada tersine 
lojistiğin faydalarını; maliyetleri azaltarak karın artması, ürünün çeşitli etkenlerle 
kaybettiği değerin yeniden kazanması, çevreye ait duyarlı davranış geliştirmeye yönelik 
faaliyetlerde bulunulması, müşteri tatminini artırıcı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik 
iletişimlerin devam etmesi gibi unsurlar şeklinde ele almışlardır. Yalçın vd. (2017), 
tüketicilerin tersine lojistiğe bakış açılarıyla çevreye duydukları sorumluluk seviyesini 
belirlemek amacıyla yaptıkları alan araştırması sonucunda, tüketicilerin yeşil ürünlere 
olan ilgileri arttıkça geri dönüşümlü ürünlere de ilgileri artacağı ve çevreye karşı olan 
bilinç ile geri dönüşümlü ürünlerin tercih edilmesi arasında pozitif ilişki olduğu ortaya 
konulmuştur.  Eyüboğlu ve Bastı (2017), Türk gıda sektöründe yer alan firmaların 
tersine lojistik faaliyetlerini sürdürürken karşılaştıkları güçlüklerle ile ilgili bir alan 
araştırması yapmışlardır.  Buna göre tersine lojistik faaliyetlerini sürdürürken 
karşılaşılan zorlukların, nakliye, iletişim teknolojileri, maliyet, kalifiye eleman 
problemi, eğitimlerin yetersiz olması, denetleme mekanizması yetersizliği gibi 
faktörlerden kaynaklandığı ortaya konulmuştur.  Shaik ve Abdul-Kader  (2014)  tersine 
lojistik performansını ölçtükleri çalışmalarında, tersine lojistik faaliyetlerini 
uygulanmasına etki eden faktörleri DEMATEL ile belirlemişlerdir. Buna göre 
performans perspektiflerini finans, paydaşlar, iç ve dış süreçler, inovasyon ve gelişme, 
çevre ve sosyal olmak üzere sınıflandırmışlardır.  Rahman ve Subramanian (2012) 
çalışmalarında kullanım ömrü dolan bilgisayarların tersine tedarik zincirindeki geri 
dönüşüm faaliyetlerine etki eden faktörleri DEMATEL yöntemi ile analiz etmişlerdir. 
Bu faktörler mevzuat, müşteri talebi, stratejik maliyet/ fayda, çevresel konular, hacim ve 
kalite, teşvik, kaynaklar,  integrasyon ve koordinasyon olarak belirlemişlerdir.  Mangla 
vd. (2016), Hindistan'daki imalat endüstrisinde tersine lojistik faaliyetlerinin 
uygulanmasında karşılaşılan kritik başarı faktörlerini AHP ve DEMATEL yöntemlerini 
birlikte kullanarak değerlendirmişlerdir. Faktörleri, kanun ve düzenlemeler, küresel 
rekabet, ekonomik faktörler, insan kaynakları ve organizasyonel faktörler, stratejik 
faktörler olarak ele almışlardır.  Abdulrahman vd. (2014) çalışmalarında Çin imalat 
sektöründe tersine lojistik uygulamalarına kritik engelleri ortaya koymuşlardır. Başlıca 
engelleyici unsurları; yönetimsel, finansal, politik ve tedarik zinciri yapısındaki 
aksaklıklar olduğunu açıklamışlardır.  

Literatürde ilaç sektöründe tersine lojistik faaliyetlerine etki eden faktörleri 
bulanık mantık yaklaşımıyla değerlendiren bir çalışmaya rastlanmamıştır. Oysa ilaç 
sektöründe, akılcı ilaç kullanımı, çevreye karşı sorumlu tüketim davranışları gibi 
hassasiyetler son yıllarda sıklıkla gündeme gelmektedir. Bu çalışmada Bulanık çok 
kriterli karar verme tekniklerinden olan Bulanık DEMATEL Metodu ile kriterler arası 
ilişkiler değerlendirilmekte ve bu kriterler arasında bir önem sıralaması yapılması 
mümkün olmaktadır. 
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2. Tersine Lojistik Uygulamalarına ait Faktörler 

Bu çalışmada ilaç sektöründe tersine lojistik faaliyetlerine ait faktörlerin 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Öncelikle literatür araştırması ve uzman bilgisine 
başvurularak ilaç sektöründe tersine lojistik faaliyetlerini ait faktörler belirlenmiştir. 
Ardından beş ayrı uzmanın görüşü alınarak faktörler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak 
ve önem derecesini sorgulamak için bulanık mantık temelli bir yaklaşım ile DEMATEL 
metodu uygulanmıştır. Buna göre tersine lojistiğe ait faktörlerden hangilerinin etkilenen 
veya etkileyen faktörler olduğu belirlenmiş ve faktörler arasındaki önem derecesi ortaya 
konulmuştur. Ele alınan on adet faktör Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1: Faktörler 
C1 Yasal Prosedürler 
C2 Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamaları 
C3 Taşıma Maliyetleri 
C4 Karekod Uygulamaları 
C5 İmha Maliyetleri 
C6 Saklama Koşulları 
C7 Çevreye Duyarlılık 
C8 Miat 
C9 İletişim Performansı 
C10 Ürün Tasarımı 

Bu faktörler şöyle açıklanabilir: 

Yasal Prosedürler: İlaç üreticisi firma ürüne ait hammaddelerin temininden 
itibaren birçok yasal prosedüre tabi tutulmaktadır. Örneğin bakanlık tarafından 
belirlenen özel kontrole tabi hammaddelerin, belirli periyodlarla stok bilgisi üretici 
tarafından bakanlığa bildirilmektedir. Ürün üretilip dağıtımı yapıldıktan sonra depoların 
ve eczanelerin de yasal sorumlulukları devam etmekte, ürün son kullanıcıya ulaşana 
kadar izlenmesi sağlanmaktadır.  Herhangi bir sebeple tedarik zincirinin herhangi bir 
yerinde bir üst tedarikçiye geri dönecek olan ürünlerin de izlenmesi yine yasal 
prosedürlerle yürütülmektedir.  

Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamaları: Dünya Sağlık Örgütü insanların 
gereğinden fazla, yetersiz veya yanlış ilaç kullanımını kontrol altına almak ve bilinç 
oluşturmak adına önerdiği çözüm yöntemlerinden biri akılcı ilaç kullanımıdır. Bu 
uygulamalarla insanlar ilaç kullanımı konusundan bilinçlendirilirken miadı dolan 
ürünlerin doğaya karışmasına engel olma konusunda da bilgiler sunmaktadır. 
Türkiye’de sağlık bakanlığı tarafından yürütülen bu çalışmalar kapsamında, periyodik 
olarak bültenler yayınlanmakta, toplantılar gerçekleşmekte ve raporlar sunulmaktadır.  

Taşıma Maliyetleri: Herhangi bir sebeple ürünün bir üst tedarikçiye geri dönmesi 
durumunda ortaya çıkacak taşıma maliyetleri tersine lojistik performansını etkileyen bir 
faktördür. 

Karekod Uygulamaları: İlaç takip sistemiyle üretilen ürünler karekodlar ile 
izleme şansı mevcuttur. Bu sistem; üretim esnasında ürün üzerine basılan karekodlar ile 
ürünün tedarik zincirinde güncel olarak hangi aşamada olduğunu ve geçmişteki 
hareketlerini görebilmeyi sağlar. Bu durum sahteciliği önlerken geri iade alınan 
ürünlerin de izlenmesini kolaylaştırmaktadır.  
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İmha Maliyetleri: Tersine lojistik faaliyetlerinin aksamasına yol açan 
faktörlerden biri imha maliyetleri konusudur. Kimyasal ürün olan ilacın imhası 
esnasında proseslerin oldukça güç olması imha maliyetlerini artırmaktadır. Buna ilave 
olarak, imha firmalarının çok yaygın olmamasından kaynaklı ulaştırma maliyetleri de 
eklenerek imha maliyetleri oldukça yüklü olmaktadır. Bu durum da imhayı üstlenen 
üretici firmaları mali açıdan zorlamaktadır. 

Saklama Koşulları: Her ilacın kendine özgü saklama koşulu bulunmaktadır. 
Özellikle soğuk depoda bulunması gereken ürünlerin üreticiden tüketiciye kadar 
ulaştırılması mühimdir. Saklama koşullarındaki yetersizlikten ortaya çıkacak olan geri 
dönüşler de tersine lojistiğe etki eden unsurlar arasında sayılabilir.  

Çevreye Duyarlılık:  Kimyasal içeriği olan ilaç ürünlerinin imha faaliyetleriyle 
bertaraf edilmesi çevre açısından son derece önemlidir. Ürünlere ait ambalaj 
malzemeleri geri dönüştürülebilse de, kimyevi hammaddelerin tekrar kullanılması söz 
konusu değildir.  

Miat: İlaçlara ait bir son kullanma tarihi mevcuttur buna miat denilmektedir. 
Ürün üretim hattından çıkarken ambalajı üzerine basılan son kullanma tarihleriyle 
miadın dolup dolmadığı kolaylıkla belirlenebilir. Depolar ve eczanelerde kendi 
stoklarının miat durumlarını sürekli kontrol etmektedir. Yapılan anlaşmalar ile 
depolarda miadı dolana dek satılamayan ürünler üreticiye geri gönderilmekte ve bu 
ürünlere ait imha işlemlerini üretici gerçekleştirmektedir.   Eczaneler için bir yasal iade 
süresi söz konusudur. Eczaneler yasal iade süresi dahilinde, satamadıkları soğuk zincir 
dışındaki ürünleri ecza depolarına geri gönderilmekte, bu süre dışında stoklarında 
bulunan miadı dolmuş ürünleri il sağlık müdürlüğü kontrolüyle imha ettirmektedirler ve 
bu aşamadaki imha sorumluluğu eczanelere ait olmaktadır.  

İletişim performansı:  Üretici ile depolar ve depolar ile eczaneler arası iletişimin 
gücü tersine lojistik faaliyetlerinin başarılı uygulanmasına etki etmektedir. Geri dönecek 
ürünün zamanında iade alınması direkt müşteri memnuniyetini etkilerken, iade 
nedenlerinin de mutlaka kaydedilmesi gerekir. 

Ürün Tasarımı: İlaç sektöründe bazı ürünlere ait ambalajlardan dolayı ürünlerde 
kırılma, bükülme gibi deformasyonlar meydana gelebilmekte bu da kullanıcıdan 
dönüşleri artıran bir etken olmaktadır. Ürün geri dönüşlerini azaltmak için özellikle ürün 
tasarımında seçilecek ambalaj malzemesi (cam, karton, pvc)  ve buna dair yardımcı 
malzemelerin (kaşık, kapak, ölçek) kullanışlı olması müşteri memnuniyetini de 
etkileyen bir unsurdur.  

3. Bulanık DEMATEL Yöntemi ile Faktörlerin Değerlendirilmesi 

DEMATEL metodu Fontela ve Gabus (1976) tarafından önerilmiş olup faktörler 
arasındaki nedensel ilişkileri ortaya koyarken, faktörleri etkilenen (etki) ve etkileyen 
(neden) olmak üzere iki gruba ayırır. Etkilenen veya etkilenen faktörlerin ortaya 
konulması, karmaşık karar problemlerini çözmek için oldukça önemlidir. Bu çalışmada, 
bulanık DEMATEL metodu kullanılarak ilaç sektöründe tersine lojistik faaliyetlerine ait 
faktörlerin önem dereceleri hesaplanmıştır.  Metodun bu çalışmada uygulama adımları 
şu şekildedir: 

Adım 1: Faktörler arasındaki etkileşimler, uzmanlar tarafından dilsel olarak şu 
şekilde ifade edilecektir: çok yüksek etkileşim (VH), yüksek etkileşim (H), düşük 
etkileşim (L), çok düşük etkileşim (VL) ve etkileşim yok (NO). Bunlar bulanık 
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ifadelerdir ve bunlara karşılık gelen üçgensel bulanık sayılar Tablo 2’de verildiği 
gibidir. 

Tablo 2'deki ölçek ile faktörler arasındaki etkileşimlere ait bulanık ifadelere 
karşılık gelen üçgensel bulanık sayılar belirlenir.  

Tablo 2. Bulanık ifadelere karşılık gelen üçgensel bulanık Sayılar (Wu ve Lee 
2007) 

Bulanık İfadeler Üçgensel Bulanık Sayılar 

Çok yüksek etkileşim (VH) (0.75, 1.0, 1.0) 

Yüksek etkileşim (H) (0.5. 0.75, 1.0) 

Düşük etkileşim  (L) (0.25, 0.5. 0.75) 

Çok düşük etkileşim (VL) (0, 0.25, 0.50) 

Etkileşim yok (NO) (0, 0, 0.25) 

 

Adım 2: 5 ayrı uzman tarafından dilsel ikili karşılaştırma matrisi (direkt ilişki 
matrisi) oluşturulmuştur. Matrislerden birine ait örnek Tablo 3’de verilmiştir. Daha 
sonra matrisler üçgensel bulanık sayılara eşitlik 1 ile dönüştürülmüştür. 

  (  z!" = (z!",!, z!",!, z!",!)) 

 Z =

0 z!" … z!"
z!" 0 … z!"
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
z!" z!" … 0

                                              (1) 

 

Tablo 3. Dilsel direkt ilişki matrisi 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 
C1 - H VL VH NO NO VH L H VL 
C2 VH - H VH VL VL VH L VL L 
C3 H NO - L VH VL VH NO H VH 
C4 VH H L - L H VL VL VH H 
C5 L L VH NO - L H VL H VH 
C6 VH H H L NO - VH VH VL H 
C7 VH H VL L VL H - VL L VH 
C8 H H NO H NO VH VL - NO VH 
C9 L L L H VL L H VL - NO 
C10 L H VH H VH H H L H - 

Adım 3:	   İkili karşılaştırma matrislerinin aritmetik ortalaması alınarak tek bir 
değerlendirme matrisine indirgenmiştir. Ardından direkt ilişki matrisi eşitlik 2,3 ve 4 ile 
normalize edilmiştir. Normalize edilmiş bulanık direk ilişki matrisi Tablo 4’de 
verilmiştir.  



 
G. Candan 10/3 (2018) 592-605 

	  

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

599	  

     X =

x!! x!" … x!"
x!" x!! … x!"
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
x!" x!" … x!!

                     (2) 

     r! = max( z!",!!
!!!
!!!!!

)  ∀s = l,m, u                                                    (3)  

               x!" =
!!",!
!!
,
!!",!
!!

,
!!",!
!!
                                                     (4)  

Adım 4: Toplam ilişki matrisi eşitlik 5 yardımı ile oluşturulur. X matrisi 
X!,X!,X! olarak alt matrislere bölünür. Elde edilen toplam ilişki matrisi Tablo 5’de 
verilmiştir.	  	  

t!" = (t!",!, t!",!, t!",!)   t!",! = X!(I− X!)!!  ∀s = l,m, u. 

     T =

t!! t!" … t!"
t!" t!! … t!"
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
t!" t!" … t!!

                                    (5) 

Adım 5: Eşitlik 6 ve 7 yardımıyla  𝐷i ve 𝑅i vektörleri hesaplanır (T matrisinin  
toplam satır değeri 𝐷i ve  toplam sütun değeri 𝑅i’dir).  
     D! = t!"!

!!!  (i=1,2,…,n)                         (6) 
 

     R! = t!"!
!!!  (j=1,2,…,n)                         (7) 

 

Adım 6: 𝐷i ve 𝑅i vektörleri eşitlik 8 ile durulaştırılır. 

    𝑫𝒊veya  𝑹𝒊 =

u− u−l u−m
2 , u−m > m− l

u−l u−m
2 − 1,      u−m < m− l    

m,                                      diğer  haller.

                       (8) 

 

Adım 7: 𝑫𝒊 − 𝑹𝒊  ve 𝑫𝒊 + 𝑹𝒊  değerleri hesaplanır. . 𝑫𝒊 + 𝑹𝒊  faktörün ne kadar 
önemli olduğunu gösterir. 𝑫𝒊 − 𝑹𝒊  ile faktörler arası ilişki seviyesi belirlenir. 𝑫𝒊 − 𝑹𝒊  
negatif ise faktörün etki grubunda olduğu, pozitif ise neden grubunda olduğu 
söylenebilir. 

Adım 8: Eşitlik 9 ile faktörlerin ağırlıkları belirlenir. . 

    wİ = 𝑫𝒊 + 𝑹𝒊 ! + 𝑫𝒊 − 𝑹𝒊 !                                           (9) 

Adım 9: Eşitlik 10 ile faktörlerin ağırlıkları normalize edilir. Tablo 6’da Faktör 
Ağırlıkları görülmektedir.	  	  
 
     W! =

!!
!"#$!!!!!(!!)

    ∀i = 1,2,… , n                                                 (10)  
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Tablo 6: Faktör Ağırlıkları 

	   	   	   	  

𝑫𝒊 + 𝑹𝒊	   𝑫𝒊 − 𝑹𝒊	  
𝑫𝒊 + 𝑹𝒊 𝟐 + 𝑫𝒊 − 𝑹𝒊 𝟐	   	  	  	  wi	  	  (kriter	  ağırlıkları)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Faktör	  
Öncelik	  Sıralaması	  

	   C1	   	   	   6.880	   0.150	   6.881	   0.099	   7	  
	   C2	   	   	   7.203	   -‐0.310	   7.210	   0.104	   4	  
	   C3	   	   	   7.510	   -‐0.053	   7.510	   0.108	   1	  
	   C4	   	   	   5.242	   -‐1.862	   5.562	   0.080	   10	  
	   C5	   	   	   7.428	   0.471	   7.443	   0.107	   2	  
	   C6	   	   	   6.969	   0.103	   6.970	   0.100	   6	  
	   C7	   	   	   6.743	   0.355	   6.752	   0.097	   9	  
	   C8	   	   	   7.093	   -‐0.073	   7.093	   0.102	   5	  
	   C9	   	   	   7.285	   0.656	   7.314	   0.105	   3	  
	   C10	   	   	   6.798	   0.565	   6.821	   0.098	   8	  

Faktörlerin ağırlıklarına göre sıralama yapıldığında en önemli faktörler arasında 
taşıma maliyetleri (C3), imha maliyetleri (C5) ve iletişim performansı (C9) gelmektedir. 
Ayrıca Tablo 7’de etkileyen / etkilenen faktörlere ait diyagram görülmektedir. Yatay 
eksen faktörleri etkileyen ve etkilenen olmak üzere iki gruba ayırmaktadır.  Buna göre 
etkilenen grubu faktörleri; Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamaları (C2), Taşıma Maliyetleri 
(C3), Karekod Uygulamaları (C4), Miat (C8), etkileyen grubu faktörleri ise; Yasal 
Prosedürler(C1), İmha Maliyetleri (C5), Saklama Koşulları (C6), Çevreye Duyarlılık 
(C7), İletişim Performansı (C9), Ürün Tasarımı (C10) olmak üzere Tablo 8’de 
verilmiştir. 
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Tablo 7: Etkileyen/ Etkilenen Faktörler Diyagramı 

	  

	  

Tablo 8: Etkilenen ve Etkileyen Grubu Faktörler 
Etkilenen	  Grubu	  Faktörleri	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Etkileyen	  Grubu	  Faktörleri	  

C2	   C1	  
C3	   C5	  
C4	   C6	  
C8	   C7	  

	  
C9	  

	  
C10	  

Sonuç 
Bu çalışmada ilaç sektöründe tersine lojistik faaliyetlerine ait faktörler arasındaki 

ilişkinin Bulanık DEMATEL metodu ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çevreye 
duyarlı üretim,  tedarik ve lojistik sistemlerinin oldukça önemli olduğu günümüzde, 
önemli bir kimyevi sektör olan ilaç sektöründe tersine lojistik faaliyetlerine ilişkin 
faktörlerin ele alınması önemli bir husustur.   

Beş ayrı uzmandan alınan görüşlere göre elde edilen bulanık karşılaştırma 
matrislerinin bir dizi işlemden geçerek faktörler arasında sebep sonuç ilişkisi ve önem 
sıralaması ortaya konulmuştur. Çalışmada ortaya çıkan sonuçlara göre ilaç sektöründe 
tersine lojistik faaliyetlerinin başarıyla sürdürülebilmesi için en fazla önem gösterilmesi 
gereken faktörler taşıma maliyetleri, imha maliyetleri ve iletişim performansıdır.  
Tersine lojistik faaliyetlerini bir maliyet ve zaman kaybı olarak gören yaklaşımın önüne 
geçmek için, ileri tedarik zinciri faaliyetlerine ait maliyetleri minimize eden yaklaşımlar 
gibi, tersine tedarik ve lojistik faaliyetlerine ait maliyetleri minimize eden yaklaşımlar 
da firmalar tarafından benimsenmeli ve teşvik edilmelidir.  

Çalışmada ortaya çıkan başka bir sonuç ise; akılcı ilaç kullanımı uygulamaları, 
taşıma maliyetleri, karekod uygulamaları, miat faktörlerinin etkilenen faktörler 
olmasıdır. Bu sebeple ilaç sektöründe başarılı ve sürdürülebilir tersine lojistik 
faaliyetleri için etkilenen faktörlere özel önem gösterilmesi gerekmektedir. Gelecek 
çalışmalarda farklı sektörlere ait tersine lojistik faktörleri ele alınabilir, farklı kriterler ve 
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farklı çok kriterli karar verme teknikleriyle uygulamalar yapılıp karşılaştırmalı analizler 
ortaya konulabilir. 
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Extensive Summary 

Reverse logistics is one of the important activities in managing logistics proposals 
and thanks to successful reverse logistics activities, returned products can be safely 
disposed of. The pharmaceutical sector is one of the leading sectors that continue to 
grow and grow, supporting economic development. In the pharmaceutical industry, the 
management of returned products is a critical part of logistics activities. In some cases, 
ministry inspections can take decisions such as stopping the use of pharmaceuticals, 
withdrawing from the market, and in this case the products that are decided to be 
collected are collected at the manufacturer firm and the manufacturer undertakes the 
disposal procedures. It is clear that the pharmaceutical tracking system contributes to 
the monitoring of reverse logistics activities. Through the barcodes printed on the 
pharmaceutical packaging during production, all the information up to the last customer 
information reached can be observed by the Ministry of Health through the 
pharmaceutical supply chain.  This situation also prevents pharmaceutical forgery. 

 In the literature, there has been no study evaluating the factors affecting reverse 
logistics activities in the pharmaceutical sector with fuzzy logic approach. 

In this study, Fuzzy DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation 
Laboratory) Method, which is one of the fuzzy multi criteria decision making 
techniques, is used to evaluate the relations between the criteria and it is possible to 
make an order of importance among the criteria.  

The factors affecting logistics processes are not deterministic. Therefore, 
companies should determine appropriate strategies and make relevant predictions. For 
this purpose; the factors affecting the application of reverse logistics processes in the 
pharmaceutical industry were examined and the relationship between them was 
evaluated with the Fuzzy DEMATEL Method and the order of significance between the 
factors was determined. 

The DEMATEL method has been proposed by Fontela and Gabus (1976), and 
reveals the causal relationships between the factors, while the factors distinguish the 
two groups as affected (effect) and influencing (cause). Establishing the affected or 
affected factors is very important for solving complex decision problems. 

The Fuzzy DEMATEL Method’s steps in this study are as follows:	  the triangular 
fuzzy numbers corresponding to the fuzzy expressions of the interactions between the 
scale and the factors are determined by the experts. Then direct relation matrix was 
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created by five different experts. Then the arithmetic mean of direct relation matrices is 
reduced to a single evaluation matrix and the total relation matrix is constructed with 
the help of equations and the importance of the relationship level and importance of 
factors calculated by a set of fuzzy operations.	  

It is aimed to evaluate the factors of reverse logistics activities in the 
pharmaceutical industry in this study. Factors related to reverse logistics activities in the 
pharmaceutical sector were determined by referring to literature research and expert 
information. Then, DEMATEL method was applied with a fuzzy logic based approach 
in order to reveal the relation between the factors and the degree of importance by 
taking the opinions of five different experts. According to this, it is determined that 
factors of reverse logistics are effect or cause factors and the importance level between 
the factors is determined. The ten factors considered are; regulatory procedures, rational 
pharmaceutical use practices, transportation costs, barcode applications, disposal costs, 
warehouse conditions, awareness of environment, shelf life, communication 
performance, product design 

When sorting according to the weight of the factors, transportation costs, disposal 
costs and communication performance are the most important factors. In addition, in a 
diagram of the effect / cause factors, the horizontal axis distinguishes two groups that 
affect and are influenced by factors. Accordingly, the effect group factors are; rational 
drug use practices, transportation costs, barcode applications, shelf life, and cause group 
factors are regulatory procedures, disposal costs, warehouse conditions, awareness of 
environment, communication performance, product design. 
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Abstract 

The main purpose of this study is to determine the levels of emotional labor and 
work alienation of hotel employees and to detect the causal relationship between these 
two concepts. For this purpose, a field research was conducted on employees of five-
star hotel businesses operating within Antalya Region. The study is limited to front-
desk, food-beverage and marketing-public relations departments at which emotional 
labor is more intensely exhibited. According to the results, while the level of deep-
acting in the context of emotional labor is high, the levels of superficial -acting and the 
naturally-felt emotions are moderate and relatively low, respectively. Work alienation 
was also determined as moderate. According to the results of the correlation analysis, it 
was found that work alienation had a moderate adverse relationship with deep-acting 
and naturally-felt emotions and a moderate but positive relationship with the superficial 
emotions. As a result of multiple regression analysis, approximately 50% of work 
alienation was predicted by emotional labor dimensions.  

Keywords: Emotional labor, work alienation, hotel businesses  

1. Introduction
Post-industrial transformation process has led to changes in various fields such as

employment structure, working conditions, organizational structure and nature of 
business (Bozkurt, 2012). Tourism sector appears as one of the services sectors in which 
the mentioned conversions are more intensely experienced. So that that several elements 
including production, distribution, presentation, and experience of the touristic products 
as well as the characteristics of consumer behavior are among the determinants of the 
organizational and managerial structures. This structure of touristic product made the 
working conditions and therefore the responsibilities and roles of the employees more 
important, and also the fact that service is consumed whenever it is produced and it is 
abstract and labor-oriented made the significance of attitude and behaviours of the 
employees clear. In this context, it is seen that concept and scope of labor has expanded 
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and it has evolved as more specific and important. As a matter of fact, this 
transformation of labor which takes place in services in general and in the tourism 
sector, has become a new context and it has been conceptualized in a new form of 
“emotional labor” due to the effect of individual attitudes and behaviors on the 
product’s nature.  

Emotional labor which expressed for the first time in the literature by Hochschild 
(1983; 2012) is a natural and important part of service quality that can be seen by others 
in the production process. In other words, attitudes and manners of the employees in the 
process are as important as the material elements for the conformity of the work with 
the purposes and standards. State of happiness, sincere interest and other emotional 
controls related to work are exemplified as basic attitudes and manners indicated by 
emotional labor (Rafaelli and Sutton, 1987; Wharton and Erickson, 1993; Morris and 
Feldman, 1996). While emotional labor plays a decisive role in the quality of the 
product, it may also cause a few individual and negative organizational consequences. 
One of them is alienation. 

Alienation, conceptual and theoretical studies of which were carried out by 
various antecedent thinkers such as Hegel, Marx, and Durkheim, is defined as 
distancing of man from his environment, and considering his work and production as 
nonsense. This state of vagueness and weakness leads to the alienation of man’s merits  
and can make him to be insensitive towards everything. One of the areas that alienation 
emerges is business life. Because of work routine, lack of innovations that can improve 
individual competencies, managerial approaches, and practices, intra-organizational 
social relations, inconsistency between expectations and acquirements and 
the superordinate-subordinate relationship can lead to alienation. Emotional labor, 
which constitutes the subject of this study, is another cause of work alienation. So that, 
the lack of link except the product and the production process of the individual in the 
contemporary age, in other words not experiencing the consumption state of the product 
might result in a break from all work-related fields. This can become even more 
apparent if the emotional contribution to the labor process is anticipated if individuals 
try to experience or to reflect emotions that they do not internalize or feel like a 
requirement for their line of business. Especially intense and widespread face-to-face 
communication renders alienation concept even more important regarding tourism 
enterprises. 

From this point of view, this study focuses on emotional labor and work 
alienation, considering causal relationships of both facts in the theoretical context. Also, 
a field research was performed at five-star hotel businesses operating in the Antalya 
region. Within the framework of results obtained, the levels of emotional labor and 
alienation of the employees were determined. On the other hand, hypotheses developed 
within the scope of related literature were tested and attempted to reveal causality 
among them. It is thought that the results obtained will contribute to the determination 
of the emotional labor and alienation levels of the hotel employees as well as to the 
determination of the relationships between the cases and providing practice-oriented 
solutions. 

1.1. Emotional Labor  
The concept of emotional labor, which was addressed by Hochschild in his book 

entitled “The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling”	  for the first time 
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in 1983, has been studied by various researchers from various perspectives. Hochschild 
(1983), Ashforth and Humphrey (1993), Morris and Feldman (1996) and Grandey 
(2000) developed prominent approaches in the literature on emotional labor. The 
expectation of emotional effort from the employees, especially by the businesses in the 
service sector with the intention of creating customer satisfaction, led to the emergence 
of the concept of emotional labor (Naktiyok and Ağırman, 2016, p. 790). 

According to Hochschild, emotional labor is a part of the service rendered for a 
consideration that is related to the facial and physical appearance of the employees that 
can be observed from the outsiders within the business process. Thus, emotional labor 
has an exchange value that determines the nature of work in the service process 
(Hochschild, 2012, p. 7). Hochschild (2012) pointed out that face-to-face and physical 
expressions were effective in presenting emotional labor. Descendant researchers such 
as Rafaelli and Sutton (1987) and Wharton and Erickson (1993) stated that any 
emotional attitude affecting employee behavior was also an element of emotional labor 
(Basım and Beğenirbaş, 2012, p. 78). 

According to Hochschild, jobs that require emotional labor have three important 
characteristics (Hochschild, 2012, p. 147). The first of these is the necessity of the 
employee’s duty to talk to or to communicate face-to-face with the customers. Another 
feature is that these behaviors of employees have emotional meaning for the party 
served. Hochschild defined the third characteristic as an opportunity to supervise and 
manage employee emotions (Hochschild, 2012, p.147). In this sense, the content of 
emotional labor is comprised of the nature of the work done, the emotional value 
created in the person served, and a process that can be monitored and controlled by the 
employer. 

Hochschild (2012) suggested that emotional labor exhibited at any jobs have two 
different dimensions. The first one is superficial -acting. In this dimension, employees 
do not consider their mimicry and physical stance in the business process as their 
internal attitudes (Hochschild, 2012, p.36). In other words, the employee in this manner 
does not reflect his/her real feelings towards the opposite party (Ünlü and Yürür, 2011, 
p.189) and exhibits it superficially. Therefore, a superficial -acting employee behaves as 
though he/she was experiencing emotions that are not felt as real as an “actor” (Eroğlu, 
2014 p.149). The second dimension of emotional labor is conceptualized as deep-acting 
(Hochschild, 2012, p. 39). Deep-acting constitutes more emotional labor efforts. Thus, 
in order for employees to be able to exhibit the behaviors expected by the organization, 
they need to change their inner feelings in addition to physical expressions they change 
in superficial -acting (Eroğlu, 2014, p. 149). According to Hochschild,  there are two 
ways to exhibit deep-acting behavior. The first one is direct exhortation of the 
employee’s feelings to suppress or awaken a feeling; and the second one is indirect 
regulation of emotions by making use of gained experiences and trained imagination to 
exhibit the emotions expected by the organization (Hochschild, 2012, p. 38). 

Ashforth and Humphrey (1993, p. 90) described emotional labor as “the act of 
exhibiting the emotion required for business.” This approach differs from Hochschild’s 
definition in some aspects. In this approach, the emphasis is not on the emotions that 
form the behavior but on the behavior itself. In this aspect, the emotional labor process 
which can be observed and affects everyone was evaluated in the context of adaptation 
to employee behavior or behavioral rules, and it was suggested that the individual could 
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comply with the rules of conduct without having to control his/her feelings (Ashforth 
and Humphrey, 1993, p. 90). Ashforth and Humphrey (1993) also added a third mode to 
Hochschild’s superficial -acting and deep-acting dimensions. This dimension, called, 
“naturally-felt emotions” is defined as exhibiting the behaviours that the employee 
should exhibit as required by his duty because he feels at that moment (Yücebalkan and 
Karasakal, 2016, p. 74). In other words, the naturally-felt emotions exhibited in the 
business process as a direct part of the business mean that emotional labor has been 
adopted and internalized by the employees and is an ordinary aspect of personality. 

In the relevant literature, Morris and Feldman (1996) developed a different 
approach to emotional labor. According to Morris and Feldman (1996, p. 987), 
emotional labor is the effort, planning, and control that employees display for the 
feeling they are expected to exhibit during communication with their customers. This 
definition of Morris and Feldman (1996, p.988) is based on four assumptions. The first 
one of these is the involvement of an interaction model of emotional labor. According to 
the interactive model, the social factors and the environment in which the sensation is 
displayed have an important role in feeling and exhibiting the emotions. Therefore, the 
character of the social structure determines the content of emotional labor (Morris and 
Feldman, 1996, p. 988). The second assumption is related to the interaction model as 
well. Accordingly; it is necessary for the employee to make a certain effort in order to 
display the appropriate sensation even though there is harmony between the feelings the 
employee feels and the emotions the employer expects the employee to exhibit (Morris 
and Feldman, 1996, p. 988). The third assumption, however, indicates that Hochschild’s 
(1983) emotional representation is a commercial commodity, similar to the emotional 
labor definition (Morris and Feldman, 1996, pp. 988). The final assumption iss related 
to the standards and rules that specify how and when emotions should be exhibited. 
According to Morris and Feldman, emotional labor has different dimensions as in 
previous studies. These are conceptualized regarding such dimensions as emotion 
display frequency, display rules, a variety of emotions to be displayed and emotional 
dissonance (Morris and Feldman, 1996, pp. 988-989). 

Another approach featured in the literature on emotional labor was developed by 
Grandey (2000). Grandey (2000) proposed a new model by combining previous studies 
on the subject. According to Grandey (2000), emotional labor should be analyzed in two 
dimensions as deep-acting and superficial-acting. In addition to previous approaches, it 
was emphasized that these two dimensions were necessary for “regulation of emotions” 
(Basım and Beğenirbaş, 2012, p. 79). In this model, it was stated that some situational 
variables, individual characteristics and organizational factors affected emotional labor 
process. In summary, Hochschild (1983), which introduced the concept of emotional 
labor as a literary subject, emphasized the significance of emoting directing the 
behavior rather than the behavior and suggested that emotions could be managed by 
superficial and deep behavior.  

Ashforth and Humphrey (1993) emphasized behavior that was the observable part 
of emotions and included sincere behavior (naturally-felt emotions) dimension to 
superficial -acting and deep-acting behavioral classification. Morris and Feldman 
(1996), however, approached the issue from a different point of view and analyzed 
emotional labor in four dimensions such as “emotion display frequency, display rules, a 
variety of emotions and emotional dissonance.” Consequently, Grandey (2000) 
proposed a model that combined earlier approaches to the emotional labor. 



 
 

M. Yıldırım – N. Türker 10/3 (2018) 606-621 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

610	  

Generally speaking, it can be said that emotional labor may bring an extra effort 
to the employee’s labor process and arises at different types and levels, resulting in 
various consequences for the individual as well as his/her private life, both regarding 
business and organization. In this context, it is tried that the relationship between 
emotional labor and various organizational issues is searched, and its antecedents and 
results are determined.  

Local literature includes studies analyzing the relation of emotional behaviour 
with a number of different variables such as burnout (Kaya and Özhan, 2012; Yıldırım 
and Erul, 2013; Eroğlu, 2014; Yücebalkan and Karasakal, 2016; Kaplan and Ulutaş, 
2016), work performance (Bağcı and Mohan Bursalı, 2015) ), personal characteristics 
(Begenirbas and Yalcin, 2012), psychological distress (Çelik and Turunç, 2011), 
organizational citizenship (Bıyık and Aydoğan, 2014), personality and socialization 
(Deniz, 2016); business loyalty (Atilla Gök, 2015), intention to leave work (Güzel et al., 
2013),	  job satisfaction (Karakaş et al., 2016),	  behavioral perception and job satisfaction 
(Kızanlıklı and Ünlüönen, 2016), organizational communication (Özkan, 2013), job 
satisfaction and burnout (Oral and Köse, 2011; İrigüler and Güler, 2016), job 
satisfaction and intention to stay on job (Pala and Tepeci, 2014). In the foreign 
literature, the relationships of emotional labor with identity (Ashforth and Humphrey, 
1993), job performance (Wang et al., 2016), and performance appraisal (Igbojekwe, 
2015) were analyzed. Considering the studies in general, it is seen that especially 
superficial emotional labor behaviors lead to individual and organizational negative 
consequences and that deep-acting and naturally-felt emotions are determinants in the 
development of positive attitudes. 

1.2. Work Alienation 
Alienation is a concept which is frequently examined in sociology, philosophy, 

social psychology and literature. The point of origin of alienation in the West is related 
to idolatry in the Old Testament (Tolan, 1991, p. 283). According to this belief, “human 
beings can relate special qualities pertaining their own lives to objects and can relate to 
their existence only through idol worship” (Tolan, 1991, p. 283). Hegel is the first 
thinker addressing the alienation concept philosophically (Usul and Atan, 2014, p. 2). 
According to Hegel, alienation is an inevitable natural phenomenon that would last for a 
long time as long as both nature and mankind are present and would be spontaneously 
infused in the dialectical process (Tolan, 1991, p. 285). Marx and Fromm 
conceptualized alienation with a political and economic paradigm, while alienation was 
analyzed by Feuerbach following Hegel in a religious context. Durkheim, the premier 
researcher in the relevant literature, examined the subject within the context of 
sociology discipline (Tokmak, 2014, p. 138). 

Alienation, according to Marx, has nothing to do with metaphysics,  on the 
contrary, is a concept related to production relations and production purposes in 
concrete terms, and it is explicated in the context of capitalism. According to this view, 
capitalism is “a structure that puts barriers between the individual and the production 
process, the products of the process and other individuals” and ultimately it “breaks the 
individual into pieces” (Ritzer, 2011, p. 28). Marx states that in the capitalist system, the 
employee works for someone else, that his/her labor does not belong to him/her since it 
is included in the process of exchange, and therefore alienation would be in question. 
As a result, the employee also becomes alienated to himself. According to Marx, the 
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phenomenon of alienation is most often seen in labor, and in the division of labor 
associated with it (Usul and Atan, 2014, p. 2). 

Seeman, a contemporary commentator of the concept of alienation, describes 
alienation as “the loss of connection with one’s feelings and self-requirements” (Cited 
as Yüksel, 2014, p.170). In his work entitled “On the Meaning of Alienation” (1959), 
Seeman attempted to reveal the impacts of alienation in the psychology of the individual 
along with its social dimension (Aytaç, 2005, p. 322) and directed the transformation of 
the concept into “an independent form of value judgements” (Tolan, 1991, p. 302). 
According to Seeman (1959, pp. 784-789), alienation has five dimensions as: 
powerlessness, meaninglessness, normlessness, isolation, and self-	  estrangement. 

The first dimension in Seeman’s (1959, p. 784) work on alienation is 
powerlessness.  According to him, powerlessness is “a negative feeling or anticipation 
that the individual is willing to be ineffective in his/her behavior and the formation of 
the intended outcome.” In other words, powerlessness is the feeling that the individual 
has lost control of his or her life (Yalçın and Koyuncu, 2014, p. 87). The concept of 
powerlessness in Seeman’s theory is not related to a definition of Marxist sense of 
separation of the individual from the means of production. According to Seeman, 
powerlessness is a subjective condition for analyzing the mental state of individuals 
(Tolan, 1991, p. 303). The second dimension of alienation is conceptualized as 
meaninglessness. Meaninglessness means “not knowing what to believe because of the 
ambiguity that one has in the decision-making process” (Seeman, 1959, p. 786). For 
instance, the thought that the individual may lose hope in his/her future goals and that 
he/she cannot realize his dreams is a concrete statement of meaninglessness (Tokmak, 
2014, p.138). In terms of organizational sense, meaninglessness also points out the fact 
that the individuals cannot combine the institution’s organizational goals with their own 
goals, and cannot fulfill their expectations, and therefore, they have to give up their 
career goals (Polat and Yavas, 2012, p. 220). 

The third dimension, normlessness, is associated with Durkheim’s (1951) concept 
of “anomie” and is defined as “the belief that the assigned aims can only be achieved by 
behaviors unaccepted by the society” (Seeman, 1959, p. 17). Since Seeman considered 
alienation as a socio-psychological dimension, he also evaluated normlessness 
dimension of in this way. It is stated to account for the difference between Seeman’s 
normlessness dimension and the concept of “anomie” (Ofluoğlu and Büyükyılmaz, 
2008, p.141). The fourth dimension of Seeman’s (1959) alienation approach is isolation. 
This dimension is associated with alienation to society and is defined as “attaching low 
importance to the goals and beliefs highly valued by society.” Seeman (1959) states that 
social alienation is a situation that is more relevant for intellectuals (pp.788-789). 
Isolation in the working environment is explained as not showing effort of the 
individual to communicate with other employees (Erkmen and Bozkurt, 2016, p. 17). 

The final dimension in the alienation approach of Seeman (1959, p. 790) is 
expressed as self-estrangement. In order to define this dimension of alienation, it is 
necessary to consider alienation as “a situation in which a certain behavior is connected 
to possible future rewards.” The concept of self-estrangement is defined as “loss of 
one’s enthusiasm for own self” (Şimşek et al., 2006, p. 575). In other words, the 
detachment from the individual’s natural self and occupation leads to self-estrangement 
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(Usul and Atan, 2014, p.2).	  The individual in this situation sees the business as a means 
to reach external needs and moves away from his desire to reveal his potential and 
competencies (Erkmen and Bozkurt, 2016, p.118). Due to narrow and superficial job 
areas, the employees may be prone to self-estrangement, and it may negatively affect 
their business loyalty, inner commitment and job satisfaction (Sarros et al., 2002, p 
288). While self-estrangement and powerlessness in the alienation literature are related 
to Marxist theory; normlessness and meaninglessness are related to the anomie 
approach. It is stated that the sense of isolation is related to both approaches (Tolan, 
1991, p. 303). 

The concept of alienation is very important for the business and management 
sciences and has been frequently addressed in recent years. The social change after the 
Industrial Revolution (Kongar, 2014) caused significant transformations in working 
conditions as well as in all areas. These transformations led to some problems in 
business life. Alienation is one of these problems, reducing productivity in 
organizations and job satisfaction and organizational commitment of the employees. 
The individual who is alienated to his/her job becomes increasingly isolated from the 
environment by restricting his relationship with colleagues, and ultimately may cease to 
care for his/her life.  

Mottaz (1981, p. 517) defines work alienation as a subjective sensation that arises 
as a result of objective work conditions. According to this, alienation arises from	   the 
incoherence between the employees’ perception of objective working conditions such as 
control, purpose, and self-expression,  and their expectations that they have by 
evaluating these conditions. Incoherent employees can feel powerlessness or sense of 
meaninglessness towards their jobs (Mottaz, 1981, p. 517). Hirschfeld and Feild (2000, 
p. 790) defined work alienation as “loss of interest in the workplace.” Another view 
claims that work alienation results in centralization, formal relations, and bureaucratic 
“structural conditions.” (Sarros et al., 2002, p. 288). In this context, alienation is a 
concept related to organizational structure and function as much as the nature of the 
business. 

In the literature, work alienation of the employees is addressed along with some 
individual, organizational and environmental factors. Personality traits, control 
style/level and desire to achieve are individual factors that affect work alienation in a 
positive or negative way; while economic, technological, political and socio-cultural 
structure are seen as environmental factors (Kanten and Ülker, 2014, p. 21). The 
organizational factors that cause the alienation of the individual are expressed in terms 
of management style, past experiences, organizational size (audit area, authority transfer 
etc.), information flow, group characteristics, relations, production style, work 
department, working conditions, beliefs and attitudes (Şimşek et al., 2006, p. 576). 

When the relevant literature is examined, it is seen that work alienation leads to 
many negative, individual, organizational and social outcomes. For instance, work 
alienation is associated with many problems such as mental health impairment, job 
dissatisfaction, work stress, anxiety, depression at the individual level; low productivity, 
low morale, high absenteeism and staff turnover rate at the organizational level; and 
increased crime rates and / or increased health spending at the social level (Kanungo, 
1992, p.441).  
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Moreover, the relationship of alienation with many organizational causes in the 
literature has been examined by different researchers. Personnel empowerment 
(Kanungo, 1992), functional specialization, job satisfaction (Shepard, 1970), work 
centrality (Hirschfeld and Feild, 2000), organizational leadership (Sarros, et al., 2002), 
organizational support (Taştan et al., 2014), organizational trust (Özbek, 2011),	  
organizational cynicism (Yıldız et al., 2013;	  Akpolat and Oğuz, 2015),	  intention to leave 
the work (Ünsar and Karahan, 2011),	   job satisfaction (Yalçın ve Koyuncu, 2014),  
burnout (Ergun and Özçınar, 2014),	   job satisfaction (Turan and Parsak, 2011) are 
examples of positive and negative organizational behavior that are related to work 
alienation. According to the results of this research, in parallel with the theoretical 
framework, work alienation may lead to negative consequences for both sides, emerging 
with individual and organizational negative antecedents. 

2. Aim of the Study and the Hypotheses  

In this study, it was aimed to analyze the effects of emotional labor behavior on 
work alienation levels of employees working at five-star hotel businesses in Antalya. In 
the related literature, it is seen that there is a relationship between the two cases directly 
or indirectly, expressed at the theoretical level and supported by empirical studies. The 
discrepancies between the feelings actually felt, and the emotions that the organization 
expects from its employees can cause emotional conflicts especially in the service sector 
employees (Yücebalkan and Karasakal, 2016, p. 74). Since the employees, especially in 
the service sector, are constantly required to control their emotions and exhibit behavior 
as approved by the management; alienation, burnout, stress and many negative results 
can occur. Alienation is a concept closely related to emotional labor. In particular, the 
inconsistency between profound emotions and superficial-acting behavior, which is 
shaped by the organization and can be observed in all respects, can lead to work 
alienation (Kart, 2011, p. 226). 

There are relatively few studies in the literature that examine the relationship 
between emotional labor and work alienation. In the study performed by Kaya and 
Serceoglu (2013) to examine the relationship between two variables, emotional labor 
was explicated into two dimensions such as emotional contradiction and emotional 
effort and it was concluded that these two dimensions had significant and positive 
effects on work alienation. In a study conducted by Tokmak (2014) to examine the 
regulatory effect of psychological capital in relation to emotional labor and work 
alienation, it was found out that the more emotional labor the employees exhibited, the 
more they felt alienation and psychological capital had a regulatory role in this 
relationship. In the study conducted by Beğenirbaş (2015) to analyze the effect of 
psychological display and work alienation, it was concluded that psychological capital 
had effects on emotional labor sub-dimensions and work alienation. Çelik and Atik 
(2016) investigated possible consequences of travel agency employees’ emotional labor 
display. In their study, they found out that superficial-acting increased work alienation; 
deep-acting had an inverse effect on alienation. Therefore individuals who exhibited 
deep-acting behaviors during work tended to experience less alienation (Çelik and Atik, 
2016, pp. 516-517). 

The tourism sector, like many areas in the service sector, is an area where 
emotional labor is exhibited greatly. So much so that employees have to interact with 
customers in an individual manner and constantly behaving in a manner that requires an 
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intense emotional effort. In this respect, it is very important for employees to control 
their emotions. Because, as stated in the theoretical framework, these and similar 
emotional controls can cause work alienation as a result of constant pressure on 
employees. Also, long and flexible working hours of the tourism sector along with 
intensive working conditions can lead to alienation. Within the theoretical context and 
aim of the study, the study hypotheses are as follows: 

H1: Superficial-acting has a positive effect work alienation. 

H2: Deep-acting has a negative effect on work alienation. 

H3: Naturally-felt emotions have a negative effect on work alienation. 

3. Method of the study  
Questionnaire technique was utilized as a data collection tool in the study and 

field research was carried out between June - August of 2016 on 407 employees 
working at five-star hotel businesses in Antalya region. Because emotional labor was a 
more evident attitude among employees who produced face-to-face service with the 
customers, field research was limited to employees in front office, food/beverage, and 
marketing-public relations units. 

To determine emotional labor attitudes in the study, the scale which was 
developed by Diefendorff et al. (2005) and first used by Basım and Beğenirbaş (2012) 
in Turkey was utilized. In the study of Basım and Beğenirbaş (2012), the scale 
determined as valid and reliable to be used in emotional labor research studies in Turkey 
comprises of three dimensions and totally 13 expressions. These dimensions are 
superficial-acting, deep-acting and naturally-felt emotions. The scale is a 5-point Likert 
scale ranging from “strongly disagree” on one end to “strongly agree” on the other. 
According to the results of the factor analysis performed with data obtained in this 
study, a three-dimensional structure was obtained in compliance with the original KMO	  
(Kaiser-Meyer-Olkin) = .861, Chi-Square for Bartlett Sphericity Test: 2373.525). The 
rate of explaining the total variance of the scale is cumulative 64.335%. 24.979% of this 
variance is explained by superficial-acting, 23.392% by deep-acting and 15.965% by 
naturally-felt emotions dimensions. The general reliability level of the scale was 
calculated as .869. 

In order to determine work alienation, the scale developed by Hirschfeld and Feild 
(2000) to be used in Turkey (Özbek, 2011) was utilized. The 5-point Likert-scale, 
consisting of ten questions and one dimension, was designed to determine work 
alienation in general. In this study, the reliability level of the scale was determined as 
0.807. According to the results of the factor analysis, KMO value of the scale was found 
as 0.733; the Chi-square value for the Bartlett sphericity test was determined to be 
1601.891. In addition, correlation and multiple regression analysis were carried out 
within the scope of the aim of the study and the hypotheses. 

4. Findings 

According to the frequency analysis results, 64.7% of 407 employees participated 
in the study are male and the remaining 35.4% are female. When the age ranges are 
examined, it is seen that the majority of the employees (36.1%) are between 18-25 years 
of age. 24.6% and 23.3% of the employees are between 26-33 and 34-41 years of age, 
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respectively. 15.2% belong to the age group of 42 and above. In department-based 
distribution, it was observed that the majority was in the food-beverage section with 
50.4%, 33.2% were in the front office, and the remaining were in the marketing-public 
relations section. In terms of income group, the majority (48.6%) earned between 
minimum wage-1800 TL, while 33.9% of them earned between 1801-2400 TL and 
17.4% of them earned 2401 TL and higher. In terms of education variable, it was seen 
that 39.3% of the participants had undergraduate, 29% had an associate degree, 16% 
had secondary education, and 15.7% had primary level education. Based on these data, 
it can be said that the majority of the employees who participated in the study consisted 
of male, 18-25 years of age, working in the food-beverage department, earning between 
minimum wage - 1800 TL and with the undergraduate level education. 

Table 1 shows the results of the correlation analysis and the mean and standard 
deviations of each variable. The level of work alienation of employees is moderate with 
3.224. When the results of correlation analysis are examined, it is determined that there 
is a significant relationship among all dimensions at 0.01 level. It is determined that 
work alienation has a positive and high level of association with superficial-acting, an 
inverse and high level of association with deep-acting, and an inverse and moderate 
level of association with naturally-felt emotions. 

Table 1. Correlation Analysis  

Variables Mean Sd 1 2 3 4 

1. Work 
Alienation 3.224 .685 -    

2. Superficial-
Acting 2.943 .832 .598** -   

3. Deep-Acting  3.654 .801 -.545** -.468** -  
4. Naturally-felt   
Emotions    2.406 .910 -.495** -.414** .315** - 

**p<0.01  

Upon examining the relationships between emotional labor dimensions, it was 
found out that superficial-acting had a moderate inverse relationship with both deep-
acting and naturally-felt emotions, while deep-acting and	  naturally-felt emotions had a 
positive but relatively low level of association with each other.  

Table 2 shows the results of multiple regression analysis to test the hypotheses. As 
a result of the analysis performed, it was seen that the model of emotional labor 
dimensions has significant impact on work alienation (R = .708). The model explains 
approximately 50% of work alienation (R2 = .501). 



 
 

M. Yıldırım – N. Türker 10/3 (2018) 606-621 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

616	  

Table 2. Regression Analysis  

Variables B ß t p 
Intercept 3.709 - 18.058 .000 
Superficial-Acting .290 .352 8.389 .000 
Deep-Acting -.226 -.300 -7.447 .000 
Naturally-felt 
Emotions -.218 -.255 -6.516 .000 

R=.708 
R2=.501 
F=134.720 
p<0.001 

When the significance levels of emotional labor dimensions of work alienation 
were analyzed, it was seen that the superficial-acting dimension took place on the top (ß 
=.352). Accordingly, it can be stated that as superficial-acting behaviors increase, work 
alienation also increases. Deep-acting follows it (ß = -.300), and the last one is of 
naturally-felt emotion (ß = -.255). Both dimensions were found to have adverse effects 
on work alienation. In other words, it can be said that the level of work alienation of 
employees who exhibit deep-acting and naturally-felt emotions is low. H1, H2, and H3 
are supported with these results obtained. According to the results of the analysis 
carried out for predicting work alienation, regression equality emerges as follows; Work 
Alienation = 3.709 + 0.290 Superficial-acting – 0.226 Deep-acting  – 0.218 Naturally-
felt Emotion. 

5. Conclusion and evaluation  

Business life changing and transforming business life affects the working 
conditions and also leads to the differentiation of the labor concept. This change has 
played a role in the re-shaping of the labor concept, especially with the new features, 
while it is also experienced in the tourism sector. As a matter of fact, the attitudes and 
behaviors of the employees on the quality of the products have reached a decisive 
position in the tourism businesses where intense face-to-face communication with the 
customers is experienced. This new definition of labor, conceptualized as emotional 
labor, can lead to negative consequences for occupations, work alienation; even if there 
are certain positive effects on the production of goods and services. This study aimed to 
determine the level of emotional labor and work alienation in hotel businesses and to 
detect the relationships among the variables. 

According to the results of the field research, emotional labor behaviors of the 
employees were at a high level while superficial-acting behaviors and naturally-felt 
emotions were detected at moderate and at low levels, respectively. It can be claimed 
that hotel employees tend to exhibit their emotional labor behaviors in their business life 
within the context of deep-acting, even though superficial-acting is also influential. The 
lower level of naturally-felt emotions suggests that employees exhibit most of their 
behaviors without internalizing them. These results indicate that employees can exhibit 
the attitudes and behaviors required by their job professionally, but they can also exhibit 
superficial-acting behaviors at the same level. Moderate level of work alienation is 
similar to emotional labor results as a different outcome of the study.  
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In the literature, the results of the correlation analysis conducted in order to 
explain directly or indirectly pointed out associations between the two concepts 
overlapped with the theoretical framework (Hochschild, 2012; Morris and Feldman, 
1996; Beğenirbaş, 2015). Work alienation has a positive and moderate association with 
superficial-acting behaviors while having inverse and moderate relationships with both 
deep-acting and naturally-felt emotions. In this respect, particularly the employees 
exhibiting superficial-acting behaviors tend to cease to care for their jobs and other 
work-related factors, and this increases the likelihood that employees might exhibit 
alienation behaviors such as powerlessness, meaninglessness, and normlessness. The 
regression analysis carried out also provided results supporting this idea. The regression 
model of emotional labor dimensions explained approximately 50% of work alienation. 
In addition, it was determined that the most effective dimension on work alienation be 
superficial-acting behavior. Accordingly, increase of superficial-acting behaviors 
increases work alienation also. Deep-acting and naturally-felt emotions have an adverse 
effect on work alienation. In other words, alienation also decreases when the emotional 
labor of employees is exposed in terms of deep-acting or naturally-felt emotions. These 
results are similar to different study results (Kart, 2011; Kaya and Serçeoğlu, 2013; 
Tokmak, 2014; Çelik and Atik, 2016). 

The study also revealed certain thought-provoking results on the working 
conditions of hotel employees. As stated before, the significance of employee attitudes 
and behaviors regarding such concepts as properties, production process, and quality of 
touristic products renders emotional labor and alienation concepts even more important. 
Superficial-acting behaviors exhibited by employees during their work can affect the 
quality of the product	  negatively, as well as it may lead to alienation. In this respect, 
emotional labor exhibited by the hotel employees in terms of a superficial-acting 
dimension may have	   both organizational and individual negative consequences. 
Therefore, this situation has effects on organizational areas such as performance, 
communication, adaptation, cooperation and on individual areas such as quality of life,  
life satisfaction, stress, burnout, and alienation. Identifying these and similar results, as 
well as detecting the causes underlying superficial-acting behaviors of employees, may 
be the subject of future studies. Also, examining attitudes, moods of emotions and 
social relations the employees with work alienation in both organizational and 
individual life may contribute to provide an insight about possible consequences of 
alienation. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı Hackman ve Oldham (1975) tarafından geliştirilen İş 
Özellikleri Modeli kapsamında çalışanların elde ettikleri psikolojik tutumların işten 
ayrılma niyetine olan etkisinde kariyer tatmininin aracılık rolüne sahip olup olmadığının 
tespit edilmesidir. Araştırmanın verileri Ankara’da bulunan iki devlet üniversitesinde 
görev yapmakta olan 271 Araştırma Görevlisi’nden elektronik anket yöntemiyle elde 
edilmiştir. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenebilmesi amacıyla SPSS 
23 programı aracılığıyla korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Analiz 
sonuçlarına göre üç tür psikolojik durum olan işin anlamlılığının tecrübe edilmesi (işin 
anlamlılığı), işin sonuçlarından kişisel sorumluk hissi (otonomi) ve işin sonuçları 
hakkında bilgi edinme (geri bildirim) ile kariyer tatmini arasında pozitif yönlü, işten 
ayrılma niyeti ile arasında ise negatif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. 
Bunun yanı sıra kariyer tatmininin, bu üç psikolojik durumun işten ayrılma niyeti ile 
arasındaki ilişkilerde kısmi aracı role sahip olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: İş Özellikleri, İşin Anlamlılığı, Otonomi, Geri bildirim, Kariyer 
Tatmini, İşten Ayrılma Niyeti 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the mediating role of career satisfaction 
on the relationships between three psychological states (according to Hackman and 
Oldham (1975) Job Characteristics Model) on intention to leave. The data of the study 
were obtained by electronic questionnaire from 271 Research Assistants working at two 
public universities in Ankara. In order to examine relationships between that variables, 
correlation and regression analysis were examined by SPSS 23 program. According to 
the results there are positive and significant relationships between three psychological 
states (meaningfulness of work – responsibility for outcomes – knowledge of results) 
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and career satisfaction. On the other hand results also reveal that there are negative 
and significance relationships between psychological states and intention to leave. 
Furthermore career satisfaction has a partial mediating role on the relationship 
between three psychological states and intention to leave. 
Keywords: Job Characteristics, Task Significance, Autonomy, Feedback, Career 
Satisfaction, Intention to Leave 

1. GİRİŞ 

Örgütlerin en değerli kaynaklarının başında gelen çalışanların örgütün 
hedeflerini benimsemesi ve kendini bu yönde geliştirebilmesi için birtakım güdüleme 
araçları kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan birçok farklı teori, yöntem ve model 
bulunmaktadır. Bu modellerden önemli bir tanesi ise Hackman ve Oldham (1975) 
tarafından geliştirilen “İş Özellikleri Modelidir”. İş özellikleri modeline göre, sahip 
olunan işlerin özellikleri, çalışanların yerine getirdikleri görevleri benimsemelerine ve 
motive olmalarına anlamlı katkı sağlayabilecektir. Bu çalışmada, sahip olunan işin 
özelliklerine göre farklılık gösteren üç psikolojik durum, uygulamada kolaylık 
sağlaması adına ele alınmıştır. Özetle işin anlamlılığının tecrübe edilmesi (işin 
anlamlılığı), işin sonuçlarından kişisel sorumluluk hissi (otonomi) ve işin sonuçları 
hakkında bilgi edinme (geribildirim) olmak üzere üç değişken çalışma kapsamında 
incelenmiştir. En bilinen motivasyon teorilerinden birisi olan Maslow’un (1943) 
İhtiyaçlar Hiyerarşisine göre; bir örgütte çalışanın yerine getirdiği işin anlamlılığı ve 
önemi, ona başkaları tarafından saygı duyulmasını sağlayacak önemli etkenlerden birisi 
olarak gösterilebilir. Ayrıca çalışanın işler yapılırken sahip olduğu otonomi, özsaygı ve 
kendine güven oluşturmada etkili olabilecek bir diğer unsur olarak görülebilir. Bunun 
yanı sıra yöneticiler, çalışma arkadaşları ve işin bizzat kendisi tarafından edinilen geri 
bildirimin çalışanlarda gelişimlerini kontrol edebilmelerini ve bu doğrultuda davranış 
sergilemelerini sağlaması açısından önemli bir role sahip olduğu düşünülmektedir. Bu 
açıdan ele alındığında, iş özellikleri çalışanların özsaygı ihtiyacını giderme ve özgüven 
geliştirmede, işlerine motive olmalarında ve kişisel gelişimlerini kontrol 
edebilmelerinde etkili unsurlar olarak değerlendirilmektedir (Hackman ve Lawler, 
1971). Bu bilgiler doğrultusunda, çalışanların elde ettiği pozitif psikolojik tutum ve 
algılar neticesinde, örgüt amaçları doğrultusunda daha kolay birleşileceği, daha özverili 
çalışma isteği oluşacağı ve daha kaliteli iş çıktıları elde edileceği varsayılmaktadır. Bu 
olguların olumsuz olarak algılanması ise, iş tatminsizliği, motivasyon düşüklüğü, 
kalitesiz iş çıktıları, işe devamsızlık ve işten ayrılma gibi örgütler açısından istenmeyen 
tutum ve davranışlarının sergilenmesine sebep olabilmektedir. Çalışmada ele alınan 
diğer bir değişken ise kariyer tatminidir. Kariyer tatmini; çalışanların elde ettikleri 
başarılardan dolayı sahip olduğu memnuniyet durumu ve gelecekteki ilerlemelerine 
yönelik algıladıkları umut olarak tanımlanabilir (Nauta, Vianen, Heijden, Dam, 
Willemsen, 2009). Bu bağlamda, anlamlı ve önemli bir işe sahip olmak, verilen görevler 
yerine getirilirken sahip olunan özerklik ve sürekli yapılan geri bildirimler, çalışanların 
mevcut kariyerlerinden ötürü tatmin olmalarını sağlayabilecek önemli etmenler olarak 
kabul edilebilir. İşlerinde hissettikleri kariyer engelleri, özerkliğin olmayışı ve gelişime 
engel durumlar Y kuşağının ve yeni yeni iş dünyasına katılmaya başlayan Z kuşağının iş 
değiştirmelerine kolayca sebep olabilecek özellikler olarak gösterilebilir (Berkup, 
2014). Bu bağlamda iş özelliklerine bağlı olarak hissedilen kariyer tatmininin 
çalışanların işten ayrılma niyetlerini etkileyebilecek önemli bir faktör olduğu 
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düşünülmüş ve bu yüzden bu değişkenler arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi 
amaçlanmıştır. 

Çalışmada ilk olarak iş özellikleri, kariyer tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerine 
kavramsal bir çerçeve çizilmiş ve bu değişkenler arasında daha önce yapılmış çalışmalar 
örnek gösterilerek hipotezler geliştirilmiştir. Daha sonra araştırmanın modeli, yöntemi 
ve metodolojisine yer verilerek yapılan analizlere dair tablolar sunulmuştur. Son olarak 
araştırmadan elde edilen bulgular ve öneriler ile çalışma sonlandırılmıştır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
İş Özellikleri 

Hackman ve Oldham (1975) tarafından ortaya konan İş Özellikleri Modeli iş 
genişletme ve iş zenginleştirme yöntemlerinin çalışanlar üzerindeki motivasyon ve iş 
tatmini gibi önemli etkilerinin ortaya konması adına geliştirilmiştir. Bu modele göre; 
sahip olunan işin özellikleri belirli bir algısal sürecin ardından çalışanın iş tatminini 
pozitif yönlü etkilemektedir (Hackman ve Oldham, 1976). Hackman ve Oldham (1980) 
temel iş özellikleri olarak belirttikleri “beceri çeşitliliği, görevin kimliği, görevin önemi, 
otonomi ve geri besleme”nin çalışanların iş davranışlarını etkileyeceğini ifade 
etmişlerdir. Çalışanların iş davranışları ise, belirtilen iş özelliklerinin bulunup 
bulunmaması durumuna göre değişen üç psikolojik duruma göre değişkenlik 
göstermektedir. Bahsi geçen üç psikolojik durumu; işin anlamlılığının tecrübe edilmesi 
(beceri çeşitliliği-görevin önemi-görevin kimliği), işin sonuçlarından ötürü kişisel 
sorumluluk duyma (otonomi) ve işin sonuçları hakkında bilgi edinme (geri bildirim) 
olarak sıralamak mümkündür (Hellriegel, Jackson ve Slocum, 2002).  

Konu üzerine yapılan birçok araştırmada iş özelliklerinin algılanması ile iş 
tatmini ve motivasyon arasında pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir (Lawler ve Hall, 
1970; Hackman ve Lawler,1971; Brass, 1981;  Loher, Noe, Moeller ve Fitzgerald 1985;  
Judge, Bono ve Locke (2000); De Jonge ve Schaufel, 1998). İş özelliklerinin iş tatmini 
ve motivasyonla olan ilişkilerinin birçok çalışmada ortaya konmasının yanı sıra, 
literatür incelendiğinde iş özelliklerinin tükenmişlik, bütünleşme, devamsızlık, işgücü 
devir hızı, işten ayrılma niyeti,  endişe, duyarsızlaşma ve örgütsel vatandaşlık davranışı 
gibi değişkenler olan ilişkilerinin de incelendiği görülmektedir (Aylan ve Koç, 2016; 
Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte ve Lens, 2008; Spector ve Jex, 1991; Jonge 
ve Schaufeli, 1998; Kelloway ve Barling, 1991; Purvanova, Bono ve Dzieweczynski, 
2006). 

İş Özellikleri ve Kariyer Tatmini 
Günümüz rekabet koşulları içerisinde örgütler ile çalışanlar bir mübadele ilişkisi 

içinde hedeflerine ulaşabilme çabası göstermektedirler. Bu kapsamda, çalışanların 
kendilerini geliştirme, gerçekleştirme, başarı ve saygınlık ihtiyaçlarını 
karşılayabilmeleri için örgütlerin uygun ortamları hazırlaması hem çalışanların, hem de 
örgütlerin etkinliği açısından son derece önemlidir. Bu kapsamda düşünüldüğünde, 
çalışanların bu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, bir başka ifadeyle çalışanların ortaya 
koydukları kişisel hedeflerini ne derece gerçekleştirebildikleri, çoğunlukla kariyer 
tatmini konusu çerçevesinde değerlendirilmektedir. Greenhaus, Parasuraman, ve 
Wormley (1990) çalışanların kariyer tatmini sağlamalarını; elde ettikleri mesleki 
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başarılar, ortaya konulan hedeflere ulaşma, arzu edilen gelir düzeyine ulaşma, mesleki 
ilerlemeler ve yeni beceriler elde etme gibi unsurlara bağlamışlardır.  

Kariyer tatmini iş tatmini ile karıştırılmaması gereken bir konudur. İş tatmini 
çalışanların iş koşulları ile uyumu sonucu ulaştıkları memnuniyet (Porter vd. 1974) iken 
kariyer tatmini, daha çok bireylerin iş yaşamında elde etmiş olduğu gelişim, ortaya 
koydukları performans ve ilerlemelerden duydukları memnuniyet ile ilgilidir 
(Greenhaus vd. 1990). Bu doğrultuda önemli ve başkaları tarafından saygı görülen işlere 
sahip, görevlerini yerine getirirken belirli ölçüde özerklik ve yetki kullanma imkânı 
bulunan ve geri besleme ile gelişimlerini takip ve kontrol edebilen çalışanlarda kariyer 
tatmini oluşabileceği düşünülmektedir. Literatür incelendiğinde iş özelliklerinin iş 
tatmini ile arasındaki ilişkilerin incelendiği kimi çalışmalar mevcut iken kariyer tatmini 
ile birlikte ele alındığı çalışma sayısı oldukça kısıtlı düzeyde kalmaktadır (Leigh, 
Kravitz, Schembri, Samuels ve Mobley. 2002; Frank, McMurray, Linzer, Elon, 1999). 
Bu bilgiler ışığında aşağıdaki hipotez kurulmuştur: 

H1: İş özellikleri (işin anlamlılığı, otonomi ve geribildirim) ile kariyer tatmini 
arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

İş Özellikleri ve İşten Ayrılma Niyeti 

İşten ayrılma niyeti, kişilerin çalıştıkları örgütten ayrılma konusunda bilinçli ve 
gönüllü olarak karar verme niyeti olarak ifade edilmektedir (Tett ve Meyer, 1993). 
Rusbult, Farrell, Rogers ve Mainous (1998) göre ise işten ayrılma niyeti, çalışanların iş 
koşullarından hoşnut olmama veya rahatsız olma durumunda sergiledikleri yıkıcı bir 
eylemdir. Bu süreç içerisinde çalışanların işten ayrılmaları konusunda gönüllülük 
gösterme sebeplerinin araştırılması ve bu sebeplerin ortadan kaldırılması örgütsel 
etkinliğin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır.  

Literatür incelendiğinde iş özelliklerinin işten ayrılma niyeti üzerine etkisini 
ortaya koyan bazı çalışmalar mevcuttur. Samad (2006), Malezya’da bir 
telekomünikasyon şirketinin 292 çalışanının katılımı ile gerçekleştirdiği çalışma ile iş 
özelliklerinin işten ayrılma niyeti ile arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Spector ve Jex (1991) tarafından 232 üniversite çalışanının 
üzerinde yapılan başka bir çalışmada ise benzer şekilde iş özellikleri ile işten ayrılma 
niyeti arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Thatcher, Stepina ve 
Boyle (2002), McKnight,  Phillips ve Hardgrave (2009) ve McKnight, Phillips ve 
Hardgrave (2009) yaptıkları araştırmada bu sonuçlara benzer bulgular elde etmişlerdir. 
Bu bilgiler doğrultusunda kurulan hipotez ise şu şekildedir; 

H2: İş özellikleri ile (işin anlamlılığı, otonomi ve geri bildirim) ile işten ayrılma 
niyeti arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

Kariyer Tatmini ile İşten Ayrılma Niyeti 

Önceki kısımda ifade edildiği gibi kariyer tatmini, bir çalışanın hedeflediği 
mesleki başarı, gelir seviyesi ve yeni beceriler elde etmesine bağlı olarak gelişen bir 
hissiyattır. Bu açıdan düşünüldüğünde çalışanların kendilerine bu gelişim fırsatlarını 
vermeyen örgütlerde çalışma isteği düşük olacaktır ve buna karşın bu tarz örgütlerden 
ayrılma niyetleri ise yüksek olabilecektir. Literatürde genel olarak iş tatmini ile ilişkisi 
incelenen işten ayrılma niyetinin, kariyer tatmini ile olan ilişkisini konu edinen birkaç 
çalışma mevcuttur. Chan ve Mai (2015), 368 çalışanın katılımıyla gerçekleştirdikleri 
araştırmalarında, kariyer tatmini ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve negatif 
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yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Benzer şekilde Laschinger (2012),  Joo 
ve Park (2010), Guan ve arkadaşları (2014) da, iki değişken arasında negatif yönlü ve 
anlamlı ilişkiler olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu bilgiler doğrultusunda kurulan 
üçüncü hipotez şu şekildedir. 

H3: Kariyer tatmini ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif yönlü anlamlı bir 
ilişki vardır. 

İş Özellikleri, Kariyer Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti 

Yukarıdaki kısımlarda bahsedildiği gibi hem iş özellikleri, hem de kariyer 
tatmini çalışanların işten ayrılma niyetleri ile anlamlı ilişki içerisindedir. Bu açıklamalar 
ışığında denilebilir ki; çalışanların elde ettikleri üç psikolojik durum işin anlamlılığının 
tecrübe edilmesi, işin sonuçlarından ötürü sorumluluk duyma (otonomi) ve işin 
sonuçları hakkında bilgi edinme (geribildirim) çalışanların kariyer tatminleri artırmakta 
ve işten ayrılma niyetlerini düşürmektedir. Değişkenler arasındaki ilişkiler 
incelendiğinde işin anlamlılığı, otonomi ve geri bildirim çalışanlarda kariyer tatmini 
oluşmasını sağlayan birer etken olarak gösterilebilir. Ayrıca kariyer tatmininin de işten 
ayrılma niyeti ile anlamlı bir ilişkisinin olması; işin anlamlılığı, otonomi ve geri 
bildirimin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde kariyer tatmininin aracı bir değişken 
olabileceği düşüncesini oluşturmuştur. Öngörülen bu ilişkilerin test edilmesi amacı ile 
aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.   

H4: Kariyer tatmini, işin anlamlılığı ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide 
aracı etkiye sahiptir. 

H5: Kariyer tatmini, otonomi ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide aracı 
etkiye sahiptir. 

H6: Kariyer tatmini, geribildirim ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide aracı 
etkiye sahiptir. 

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın temel amacı Hackman ve Oldham (1975) tarafından geliştirilen İş 
Özellikleri Modeli gereğince çalışanların elde ettikleri psikolojik tutumların işten 
ayrılma niyetine olan etkisinde kariyer tatmininin aracı rolünü incelemektir. Çalışmada 
ayrıca bu değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin ortaya konması da amaçlanmıştır. 
Bu doğrultuda kolayda örneklem yöntemi kullanılarak Ankara’da bulunan iki devlet 
üniversitesinde görev yapmakta olan Araştırma Görevlilerine elektronik ortamda anket 
formu e-posta yoluyla ulaştırılmıştır ve toplamda 271 Araştırma Görevlisi katılımıyla 
araştırma tamamlanmıştır.  

Katılımcılara yöneltilen anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 
katılımcıların bazı demografik özelliklerine yönelik sorular yer almaktadır. İkinci 
bölümde ise katılımcıların algıladıkları iş özellikleri, kariyer tatmini ve işten ayrılma 
niyetlerini ölçmeye yönelik ifadelere yer verilmiştir. İş özellikleri için; Hackman ve 
Oldham (1975) tarafından geliştirilen ve 23 ifadeden oluşan İş Özellikleri Ölçeği 
kullanılmıştır. Kariyer tatmini için; Greenhaus ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve 5 
ifadeden oluşan Kariyer Tatmini Ölçeği son olarak işten ayrılma niyeti için, Camman, 
Fichman, Jenkins ve Klesh (1979) tarafından geliştirilen ve 3 ifadeden oluşan İşten 
Ayrılma Niyeti Ölçeği kullanılmıştır. Anket formunun ikinci bölümünde yer alan tüm 
ifadeler 1. Kesinlikle Katılmıyorum ve 5. Kesinlikle Katılıyorum olmak üzere 5’li 
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Likert ölçeği şeklinde kullanılmıştır. Toplanan verilerin analiz edilebilmesinde SPSS 23 
paket programından yararlanılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda aşağıda Şekil 
1’de gösterilen model oluşturulmuştur. Modelde; işin anlamlılığı, otonomi ve geri 
bildirim bağımsız değişken, işten ayrılma niyeti bağımlı değişken, kariyer tatmini ise 
aracı değişken olarak yer almaktadır. 

 
  
                                 
                             
                                  
                               
                                   
 

 
 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 
3.1 Araştırmanın Bulguları 

Tablo 1’e göre katılımcıların 163’ü (% 60,1) kadın; 152’si (% 56,1) 28-32 yaş 
aralığında, 177’si (% 65,3) doktora eğitimine devam etmekte ve 170’i (% 62,7) 3-6 yıl 
süredir mevcut kurumlarında çalışmaktadırlar.  

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Dağılımı 
  Frekans % 

Cinsiyet Kadın 163 39,9 

 Erkek 108 60,1 

Yaş 20-27 yaş arası 53 19,5 

 28-32 yaş arası 152 56,1 

 33 ve üzeri yaş 66 24,4 

Medeni Durum Bekâr 135 49,8 

 Evli 136 50,2 

Eğitim Durumu Yüksek lisans yapıyor 27 10 

 Doktora yapıyor 177 65,3 

 Doktora mezunu 67 24,7 

Çalışma Süresi 0-2 yıl 37 13,7 

 3-6 yıl 170 62,7 

 7 yıl ve üzeri 64 23,6 

 Toplam 271  

3.2 Korelasyon ve Güvenilirlik Analizi 
Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkilerin tespit edilebilmesi için Pearson 

korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Tablo 2’ye göre söz konusu değişkenler arasında 

+	  

+	  

+	  

-‐	  
-‐	  

-‐	  Görevin Anlamlılığı 
	  

Kariyer Tatmini	  

Geri Bildirim İşten Ayrılma Niyeti	  

Otonomi	   -‐	  
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anlamlı ilişkilerin bulunduğu gözlemlenmektedir.  İşin anlamlılığının kariyer tatmini ile 
arasında (r=,439; p<,001) pozitif yönlü anlamlı bir ilişki; işten ayrılma niyeti ile 
arasında ise (r = -,386; p<,001) negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Diğer 
taraftan otonominin kariyer tatmini ile arasında (r= .469; p<,001) pozitif yönlü anlamlı 
bir ilişki bulunmaktayken; işten ayrılma niyeti ile arasında ise (r = -,319; p<,001) 
negatif yönlü anlamlı bir ilişki mevcuttur. Diğer bir bağımsız değişken olan geri 
bildirimin ise kariyer tatmini ile arasında (r = ,559; p<,001) pozitif yönlü, işten ayrılma 
niyeti ile arasında ise (r = -,379; p<,000) negatif yönlü anlamlı ilişkiler 
gözlemlenmektedir. Ayrıca kariyer tatmini ile işten ayrılma niyeti arasında ise (r =-,380; 
p<,001) negatif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Korelasyon ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Değişkenler 1 2 3 4 5 

İşin Anlamlılığı (,756)     

Otonomi ,114 (,745)    

Geri Bildirim ,519** ,507** (,800)   

Kariyer Tatmini ,439** ,469** ,559** (,876)  

İşten Ayrılma Niyeti -,386** -,319** -,379** -,380** (,878) 
*Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır. Parantez içindeki değerler Cronbach’s Alpha güvenilirlik katsayılarıdır. 

3.3 Aracı Etki 

Bu aşamada aracılık rolünün belirlenebilmesi adına üç ayrı model 
oluşturulmuştur. İlk modelde işin anlamlılığının işten ayrılma niyetine etkisinde kariyer 
tatmininin aracılık rolü, ikinci modelde otonominin işten ayrılma niyetine etkisinde 
kariyer tatmininin aracı rolü ve son modelde geri bildirimin işten ayrılma niyetine 
etkisinde kariyer tatmininin aracı rolü belirlenmeye çalışılmıştır.  

Aracılık modelinin test edilebilmesi için Baron ve Kenny (1986) tarafından 
geliştirilen analiz yöntemi kullanılmıştır. Aracılık rolünden söz edebilmek için 
aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir. Öncelikle bağımsız değişkende (işin 
anlamlılığı-otonomi-geri bildirim) meydana gelen bir değişiklik bağımlı değişkende 
(işten ayrılma niyeti) bir değişikliğe sebep olmalıdır. İkinci olarak bağımsız değişkende 
(işin anlamlılığı-otonomi-geri bildirim) meydana gelen bir değişiklik, aracı değişkende 
(kariyer tatmini) bir değişikliğe sebep olmalı ve son olarak aracı değişkende meydana 
gelen bir değişiklik de, bağımlı değişkende bir değişikliğe sebep olmalıdır. Bu 
koşulların sağlanmasının ardından bağımsız ve aracı değişkenler bir arada analize dâhil 
edildiğinde, bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni etkileme gücü azalmalı veya 
tamamen ortadan kalkmalıdır.  

Aşağıda Tablo 3’te tüm bu koşulların sağlanıp sağlanmadığı ve kurulan “H4: 
Kariyer tatmini, işin anlamlılığı ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide aracı etkiye 
sahiptir.” hipotezinin sınanması gösterilmektedir. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına 
göre ilk adımda işin anlamlılığının işten ayrılma niyeti üzerinde (β= -,386; p<,001) 
anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiştir. İkinci aşamada işin anlamlılığının kariyer 
tatmini üzerinde (β= ,439; p<,001) anlamlı bir etkisinin olduğu ve üçüncü aşamada 
kariyer tatmininin işten ayrılma niyeti üzerinde (β= -,486; p<,0001) anlamlı bir etkisinin 
olduğu tespit edilmiştir. Son olarak işin anlamlılığı ve kariyer tatmini birlikte analize 
dâhil edilmiş ve bunun neticesinde işin anlamlılığının işten ayrılma niyeti üzerindeki 
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(β= -,250; p< ,001) anlamlı etkisinin azaldığı gözlemlenmiştir. Kariyer tatmininin işten 
ayrılma niyeti üzerindeki anlamlı etkisi (β= -,311; p<,001) ise devam etmiştir. Buna 
göre işin anlamlılığının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde kariyer tatmini kısmi 
aracı rol üstlenmektedir ve dolayısıyla H4 desteklenmiştir.  

Tablo 3. Regresyon Analizi Sonuçları (Model 1) 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken B β p R2 Aracı Etki; 

İşinin Anlamlılığı İşten Ayrılma Niyeti  -,833 -,386 ,000 ,145  

İşinin Anlamlılığı Kariyer Tatmini  ,740 ,439 ,000 ,189 Koşulları 

Kariyer Tatmini İşten Ayrılma Niyeti  -,486 -,380 ,000 ,145  

İşinin anlamlılığı 

Kariyer Tatmini 

İşten Ayrılma Niyeti 

İşten Ayrılma Niyeti  

-,539 

-,398 

-,250 

-,311 

,000 

,000 
,220 Testi 

 
İkinci modelde, otonominin işten ayrılma niyetine etkisinde kariyer tatmininin 

aracılık rolü tespit edilmeye çalışılmıştır. Tablo 4’te kurulan “H5: Kariyer tatmini, 
otonomi ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide aracı etkiye sahiptir.” hipotezinin 
sınanmasına ilişkin sonuçlar gösterilmektedir. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına 
göre ilk adımda otonominin işten ayrılma niyeti üzerinde (β= -,439; p<,001) anlamlı 
etkisinin olduğu görülmüştür. İkinci aşamada otonominin kariyer tatmini üzerinde (β= 
,505; p<,001) anlamlı bir etkisinin olduğu ve üçüncü aşamada ise kariyer tatmininin 
işten ayrılma niyeti üzerinde (β= -,486; p<,001) anlamlı bir etkisinin olduğu tespit 
edilmiştir. Son olarak otonomi ve kariyer tatmini birlikte analize dâhil edilmiş ve bunun 
neticesinde otonominin işten ayrılma niyeti üzerindeki (β= -,248; p = ,009) etkisinin 
azaldığı gözlemlenmiştir. Kariyer tatmininin işten ayrılma niyeti üzerindeki anlamlı 
etkisi (β= -,378; p<,001) ise devam etmiştir. Buna göre işin anlamlılığının işten ayrılma 
niyeti üzerindeki etkisinde kariyer tatmini kısmi aracı rol üstlenmektedir ve dolayısıyla 
H5 reddedilememiştir.   

Tablo 4. Regresyon Analizi Sonuçları (Model2) 
Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken B β p R2 Aracı Etki; 

Otonomi İşten Ayrılma Niyeti  -,439 -,319 ,000 ,102  

Otonomi Kariyer Tatmini  ,505 ,469 ,000 ,220 Koşulları 

Kariyer Tatmini İşten Ayrılma Niyeti  -,486 -,380 ,000 ,145  

Otonomi 

Kariyer Tatmini 

İşten Ayrılma Niyeti 

İşten Ayrılma Niyeti 

-,248 

-,378 

-,180 

-,296 

,005 

,000 
,170 Testi 

Son olarak üçüncü modelde ise geribildirimin işten ayrılma niyetine etkisinde 
kariyer tatmininin aracılık rolü tespit edilmeye çalışılmıştır. Tablo 5’te kurulan “H6: 
Kariyer tatmini, geribildirim ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide aracı etkiye 
sahiptir.” hipotezinin sınanmasına ilişkin sonuçlar gösterilmektedir. Yapılan regresyon 
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analizi sonuçlarına göre ilk adımda otonominin işten ayrılma niyeti üzerinde (β= -,542; 
p<,001) anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiştir. İkinci aşamada geri bildirimin kariyer 
tatmini üzerinde (β= ,626; p<,001) anlamlı bir etkisinin olduğu ve üçüncü aşamada ise 
kariyer tatmininin işten ayrılma niyeti üzerinde (β= -,486; p<,001) anlamlı bir etkisinin 
olduğu tespit edilmiştir. Son olarak geri bildirim ve kariyer tatmini birlikte analize dâhil 
edilmiş ve bunun neticesinde geri bildirimin işten ayrılma niyeti üzerindeki (β= -,347; p 
= ,009) etkisinin azaldığı gözlemlenmiştir. Kariyer tatmininin işten ayrılma niyeti 
üzerindeki anlamlı etkisi (β= -,313; p<,001) ise devam etmiştir. Buna göre işin 
anlamlılığının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde kariyer tatmini kısmi aracı rol 
üstlenmektedir ve dolayısıyla H6 reddedilememiştir.   
Tablo 5. Regresyon Analizi Sonuçları (Model 3) 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken B β p R2 Aracı Etki; 

Geri Bildirim İşten Ayrılma Niyeti  -,542 -,389 ,000 ,144  

Geri Bildirim Kariyer Tatmini  ,626 ,559 ,000 ,313 Koşulları 

Kariyer Tatmini İşten Ayrılma Niyeti  -,486 -,380 ,000 ,145  

Geri Bildirim 

Kariyer Tatmini 

İşten Ayrılma Niyeti 

İşten Ayrılma Niyeti 

-,347 

-,313 

-,243 

-,245 

,000 

,000 
,185 Testi 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada üç değişkenli üç farklı model kurularak regresyon analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri Ankara’da bulunan iki devlet üniversitesinde 
görev yapmakta olan 271 Araştırma Görevlisinden elde edilmiştir. Araştırmanın sadece 
Ankara’da bulunan iki devlet üniversitesinde gerçekleştirilmiş olması en büyük kısıt 
olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca araştırmanın yapıldığı dönem itibariyle gündemde 
olan araştırma görevlilerinin kadroları ile ilgili belirsizliklerin yöneltilen sorulara 
verilen cevapları etkilediği düşünülmektedir. Tüm bu kısıtlar ile birlikte gerçekleştirilen 
analiz sonuçlarına göre görev anlamlılığının kariyer tatmini ile arasında pozitif yönlü ve 
anlamlı bir ilişki; otonomi ile kariyer tatmini arasında da pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 
ve geri bildirim ile kariyer tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiş 
dolayısıyla da H1 kabul edilmiştir. Bu sonuçlar Landon, Reschovsky ve Blumenthal 
(2003), Katerndahl, Parchman ve Wood (2009), Singh (1988) ile Joo ve Park (2010) 
tarafından elde edilen bulguları destekler niteliktedir. Görev anlamlılığı, otonomi ve 
geri bildirimin işten ayrılma niyeti ile arasında ise negatif yönlü anlamlı ilişkiler tespit 
edilmiş ve H2 kabul edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar Spector ve Jex (1991), Samad 
(2006) ve Kim ve Stoner’in (2008) ulaşmış oldukları sonuçları destekler niteliktedir. 
Bunun yanı sıra kariyer tatmini ile işten ayrılma niyeti arasında da negatif yönlü anlamlı 
bir ilişki tespit edilmiş ve H3 kabul edilmiştir. Elde edilen bu sonuç Joo ve Park (2010), 
Laschinger (2012), Chan ve Mai’nin  (2015) ulaştıkları sonuçlar ile paralellik 
göstermektedir. Araştırmanın temel amacını gerçekleştirmek kapsamında görev 
anlamlılığı, otonomi ve geribildirimin işten ayrılma niyetine etkisinde kariyer tatmininin 
aracı rolü test edilmek istenmiştir. Bu amaca yönelik olarak oluşturulan H4, H5 ve H6 da 
kabul edilmiştir. 
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Elde edilen tüm bu sonuçlara göre işin anlamlılığının, otonominin ve geri 
bildirimin kariyer tatminini artırdığı, kariyer tatmininin de işten ayrılma niyetini 
azalttığı gözlemlenmiştir. Önceki kısımlarda ifade edildiği üzere bu çalışma, iki farklı 
devlet üniversitesinde görev yapan asistanlar üzerine yapılmıştır. Araştırma görevliliği 
toplum ve bilim adına yüksek sorumlulukları olan, toplum açısından özenilen ve yüksek 
bir itibara sahip olduğu düşünülen akademisyenliğin ilk aşamasıdır. Bu meslekte kişisel 
ve mesleki gelişim ile yeni becerilerin kazanımı gibi fırsatlar bulunmaktadır ve içinde 
bulunulan çalışmalar açısından da akademik alanlarda belirli bir özerklik ve kişisel 
hâkimiyet söz konusudur. Ayrıca bu meslekte hem yapılan çalışmalara yönelik, hem de 
sergilenen akademik gelişim hakkında üstlerden, çalışma arkadaşlarından ve de işin 
kendisinden sürekli olarak geribildirim alınabilme fırsatı da bulunmaktadır. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde, üstleri ve arkadaşları tarafından araştırma görevlilerinin yerine 
getirdikleri işler ile ilgili geri bildirim sağlanması, yapılan ve yapılacak olan işlerin 
önemi ve bu işlerin uygulanması esnasında sahip olunan otonomi ve serbestlik onların 
işin anlamlılığını artırmaktadır. Ayrıca bu kapsamda araştırma görevlilerinin işlerinden 
sorumlu olduğu bilinci oluşturulmakta ve sergilenen performans ile ilgili güncel ve hızlı 
bilgiler de sağlamaktadır. Bu durumun araştırma görevlilerinin kariyer gelişimi 
açısından tatmin olmalarını sağlayacağı ve işten ayrılma niyetlerini azaltacağı 
düşünülmektedir. Genel olarak düşünüldüğünde, birçok örgüt açısından çalışanların 
işten ayrılma niyetlerini minimum seviyede tutmak, oldukça arzu edilen bir durumdur. 
Öte yandan çalışanların işten ayrılma niyetlerinin yüksek olması, beraberinde örgüt 
aleyhine işi yavaşlatma, işi engelleme, kalitesiz iş yapma ve işten ayrılma gibi birçok 
olumsuz iş çıktılarını da beraberinde getirecektir. Herkes tarafından kabul edileceği 
üzere bu durum, örgütlerin maliyetlerini önemli ölçüde artırmakta, etkinlik ve 
verimliliklerini ise azaltmaktadır. İlgili modelde de belirtildiği üzere çalışanın görev ve 
birimi ne olursa olsun yaptığı işin başkaları tarafından önemli olduğu hissettirilmeli, 
gösterilen çaba ve gayret takdir edilmeli, işleri yerine getirilirken belirli oranda 
serbestlik tanınmalı ve yaptığı işle ilgili sürekli geri bildirimler sağlanmalıdır. Bu 
sayede çalışanlar saygınlık, takdir görme, gelişim gibi bazı ihtiyaçlarını giderebilirler ve 
buna karşılık verme konusunda içsel bir güdülenme de sağlanabilir. Sonuç olarak, 
benzer ölçekler kullanılarak farklı illerde, farklı kurum ve kuruluşlar üzerinde bu 
çalışmayı destekler nitelikte yapılacak diğer çalışmaların hem bu araştırmanın geçerlik 
ve güvenilirliğini destekleyebileceği, hem de literatüre anlamlı katkılar sağlayabileceği 
düşünülmektedir.  
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Extensive Summary 

Introduction 
According to the Job Characteristics Model (1975) , the features of job enables 

employees to adopt and to be motivated. Task significance, skill variety, task identity, 
autonomy and feedback are five characteristics of a job (Hackman and Oldham, 1976). 
In accordance with Maslow’s Hierarchy of Needs it can be said that (1943), the 
importance and the meaningfulness of the job are the vital factors which show if an 
employee can meet the need of self esteem and is respected by others. Furthermore, the 
autonomy that employee has in the organization can seen as an effective factor for the 
employee to create self esteem and confidence. On the other hand, feedback from 
managers and colleagues about performance and job behaviour can be seen as an 
important factor controlling personal and occupational development of workers. In the 
direction of these information, it is assumed that employees who have autonomy will be 
able to integrate more easily to organizational goals with positive psychological attitude 
and perceptions, so they can contribute better quality work outputs. On the other hand, 
negative perceptions about these circumstances can lead negative work outcomes. In 
such cases it is possible to experience undesirable outcomes such as poor quality 
outputs, absenteeism, delaying work and intention to leave. Another variable that is 
considered in the study is "career satisfaction". Career satisfaction is described as “to be 
pleased with the achievements and the hope about future progress of employee 
perceived” (Nauta et al., 2009). In this context, having an important work, autonomy 
and being able to take feedback while performing tasks, can be seen as factors that will 
enable workers to be satisfied with their careers and may decrease intention to leave. In 
scope of this study hypotheses are developed as: 

H1: There is a positive and significant relationship between job characteristics 
(meaningfulness of the work, autonomy and feedback) and career satisfaction. 

H2: There is a positive and significant relationship between job characteristics 
(meaningfulness of the work, autonomy and feedback) and intention to leave. 

H3: There is a positive and significant relationship between career satisfaction 
and intention to leave. 
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H4: Career satisfaction has a mediator affect on the relationship between 
meaningfulness of the work and intention to leave.  

H5: Career satisfaction has a mediator affect on the relationship between 
autonomy and intention to leave.  

H6: Career satisfaction has a mediator affect on the relationship between 
feedback and intention to leave.  

Methodology 

The aim of this study is to analyze the relationship between the variables of job 
characteristics (meaningfulness of the work, autonomy, feedback) career satisfaction 
and intention to leave, and to indicate the mediator role of career satisfaction between 
job characteristics (meaningfulness of the work, autonomy, feedback) and intention to 
leave. The proposed mediational model is graphically displayed in Figure 1. 

 
 
  
                                 
                             
                                  
                               
                                   
 
 
 

Figure 1. Research Model 
 

According to research model (see. Figure 1) task significance, autonomy and 
feedback were defined as independent variables, career satisfaction was defined as the 
mediator variable and intention to leave was defined as the dependent variable. 

The scale of work meaninfulness (13 items, e.g.  “Many people are affected by 
the job I do.”; Cronbach’s α= ,756), the scale of autonomy (4 items, e.g. “I have almost 
complete responsibility for deciding how and when the work is to be done.”; 
Cronbach’s α= ,745) and the scale of feedback (6 items, e.g. “Just doing the work 
provides me with opportunities to figure out how well I am doing.”; Cronbach’s α= 
,800)  were taken from Job Diagnostic Survey which was developed by Hackman and 
Oldham (1975). Career satisfaction (5 items, e.g. “I am satisfied with the success I have 
achieved in my career.”; Cronbach’s α= ,87) was measured with the scale which was 
developed by Greenhaus, Parasuraman and Wormley (1990). Finally, intention to leave 
(3 items, e.g. “I often think about quitting.”; Cronbach’s α= ,87) was measured with the 
scale which was developed by Camman (1979). All items were scored on a 5-point 
Likert scale, ranging from 1 'strongly disagree' to 5 'fully agree’. 

Participants in this study were 271 research assistants from 2 public universities. 
The total sample is formed of 60,1% (n=163) female and 39,9% (n=108) male 
participants. Participants’ age varied between 24 and 41 years, with a mean of 30,31 
years. With respect to level of education, 10% of the participants (n=27) continuing 
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master education, 65,3% of the participants (n=177) obtained an academic master’s 
degree and continuing doctoral education, 24,7% of the participants (n=67) obtained 
Phd degree. With respect to tenure in the organization, 13,7% of the participants (n=37) 
are working for 0-2 years, 62,7 of the participants (n=170) are working for 3-6 years 
and finally 23,6% participants (n=64) working for 7 years and above.  

The corresponding analyses which reliability, correlation and regression 
analyzes were performed using the SPSS 23 software package. According to Table 1. 
H1, H2, H3 and H4 were supported. Job characteristics (meaningfulness of the work, 
autonomy and feedback) have a positive and significant correlation with career 
satisfaction, career satisfaction has negative and significant correlation with intention to 
leave and job characteristics (meaningfulness of the work, autonomy and feedback) 
have significant and negatively correlation with intention to leave.  

Table 1. Intercorrelations Among the Variables 

Variables 1 2 3 4 
5 

Meaningfulness of the work (,774)     

Autonomy ,114 (,745)   
 

Feedback ,519** ,507** (,800)  
 

Career Satisfaction ,439** ,469** ,559** (,876) 
 

Intention to leave -,386** -,319** -,379** -,380** (,878) 

*p<0,01; The values in the parentheses are reliabilities of variables. 

Three different models have been developed in order to determine the mediating 
role at this stage. In the first model, it was examine to determine the mediating role of 
career satisfaction on the effect of job meaningfulness to leave work. 

Results of regression analyzes performed for Model 1 are shown in Table 2. 
According to the Table 2 task significance has a negative effect on intention to leave (β 
= -,257; p<,001); and also career satisfaction has a significant and negatively effect on 
intention to leave (β = -,380; p<,001). Finally, along with the inclusion of career 
satisfaction in the last step, there is a change on the effect of the importance of the task 
on intention to leave. Importance of the task’s effect on intention to leave decreased 
from  β= -,257 (p<,001) to β= -,155 (p = ,009). According to results H4 was supported 
and it could be said that career satisfaction has partial mediator effect on the relationship 
between importance of the task and intention to leave.  
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Table 2. Results of Regression Analysis (Model 1) 

Independent Variable Dependent 
Variable B β p R2 Mediator 

Affect 

Meaningfulness of The 
Work Intention To Leave -,350 -,257 ,000 ,066  

Meaningfulness of The 
Work Career Satisfaction ,327 ,307 ,000 ,094 Conditions 

Career Satisfaction Intention To Leave -,486 -,380 ,000 ,145  

Meaningfulness of The 
Work 

Career Satisfaction 

Intention To Leave 

Intention To Leave 

-,211 

-,425 

-,155 

-,333 

,009 

,000 
,166 Test 

The results of the regression analyzes performed for Model 2 are shown in Table 
3. According to Table 3 autonomy has a significant and negatively effect on intention to 
leave (β = -,439; p<,001); and also career satisfaction has a significant and negatively 
effect on intention to leave (β = -,380; p<,001). Finally in the last step, there is a change 
on effect of autonomy on intention to leave along with the inclusion of career 
satisfaction. Autonomy’s effect on intention to leave dicreased from  β= -,439 (p<,001) 
to β= -,180 (p = ,009). According to results H5 was supported and it could be said that 
career satisfaction has partial mediator effect on the relationship between autonomy and 
intention to leave.  

Table 3. Results of Regression Analysis (Model 2) 

Independent Variable Dependent Variable B β p R2 Mediator 
Affect 

Autonomy Intention To Leave  -,439 -,319 ,000 ,102  

Autonomy Career Satisfaction ,505 ,469 ,000 ,220 Conditions 

Career Satisfaction Intention To Leave -,486 -,380 ,000 ,145  

Autonomy  

Career Satisfaction 

Intention To Leave 

Intention To Leave 

-,248 

-,378 

-,180 

-,296 

,005 

,000 
,170 Test 

Finally, results of regression analyzes performed for Model 3 are shown in Table 
4. According to Table 4 feedback has a significant and negatively effect on intention to 
leave (β = -,542; p<,001); and also career satisfaction has a significant and negatively 
effect on intention to leave (β = -,380; p<,001). Finally, along with the inclusion of 
career satisfaction in the last step, there is a change on effect of feedback on intention to 
leave. Feedback’s effect on intention to leave dicreased from  β= -,542 (p<,001) to β= -
,347 (p = ,009). According to results H6 was supported and it could be said that career 
satisfaction has partial mediator effect on the relationship between feedback and 
intention to leave. 
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Table 4. Results of Regression Analysis (Model 3) 

Independent Variable Dependent Variable B β p R2 Mediator 
Affect 

Feedback Intention To Leave -,542 -,389 ,000 ,144  

Feedback Career Satisfaction ,626 ,559 ,000 ,313 Koşulları 

Career Satisfaction Intention To Leave -,486 -,380 ,000 ,145  

Feedback  

Career Satisfaction 

Intention To Leave 

Intention To Leave 

-,347 

-,313 

-,243 

-,245 

,000 

,000 
,185 Testi 

Conclusion 

The aim of this study is to indicate the mediator role of career satisfaction 
between job characteristics and intention to leave. According to the analyses there were 
significantly positive relationships between meaningfulness of the work and career 
satisfaction;  autonomy and career satisfaction, and feedback and career satisfaction and 
so H1 was accepted. This results have similarities with the studies of Landon, 
Reschovsky and Blumenthal (2003), Katerndahl, Parchman, and Wood (2009), Singh 
(1988). On the other hand, significant and negatively relationship was found between 
job characteristics and intention to leave, so H2 was accepted. That results are similar 
with studies of Spector and Jex (1991), Samad (2006), Kim and Stoner (2008). 
According to another result there was a significantly negative relationship between 
career satisfaction and intention to leave, and H3 was accepted. This result has 
similarities with Joo and Park (2010), Laschinger (2012), Chan and Mai (2015). 
Moreover, analyses’ results show that career satisfaction has a partial mediator effect 
between job characteristics and intention to leave. Finally, H4, H5 and H6 has not 
rejected.  
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Özet  

Bu çalışmada, olumlu işgören tutum ve davranışlarını önemli düzeyde etkilediği 
araştırmalara sıklıkla konu olan psikolojik sahiplik olgusunu örgütsel bağlamda ölçmeyi 
sağlayacak bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Amaca yönelik olarak ilgili yazın ta-
ranmış ve dört boyutu kapsayan bir yapının oluşabileceği anlaşılmıştır. Bu boyutlar ör-
gütsel düzey psikolojik sahiplik yapısı altında kimlikleştirme, etkililik, koruyucu odak 
ve içsel sorumluluk olarak etiketlenmiştir. Araştırmanın ikinci kısmında yapıyı ve alt 
boyutlarını kuramsal bağlara dayalı olarak açıklayacağı düşünülen soru havuzu oluştu-
rulmuş, soru havuzunun kapsam geçerliliği test edilmiş, anket haline getirilerek uygu-
lanması sağlanmıştır. Anket sonucunda elde edilen verilerin güvenilirlik, geçerlilik ve 
faktör yapılarına uygunluğu ilgili analizlerle test edilmiştir. Analizler sonucunda toplam 
15 madde ve dört boyuttan oluşan yapının belirlenen dört faktörlü yapıyla uyumlu oldu-
ğu görülmüştür. Bu araştırma sonuçlarına özgü olarak geliştirilen ölçme aracı sayesinde, 
psikolojik sahiplenme konusunda çalışacak olan araştırmacılara katkı sağlanacağı umu-
lurken; psikolojik sahiplik olgusunun teorileşmesi yönünde ampirik çalışmalara alt yapı 
sağlanmış olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sahiplik, Ölçek Geliştirme, Güvenilirlik, Geçerlilik 

Abstract  
In this study, it was aimed to develop a scale that will measure psychological 

ownership, which is often the subject of investigations that affect employee attitudes 
and behaviors in the positive direction,  in the organizational context. it has been thoro-
ughly searched for this purpose in the related literature and it has been understood that a 
four dimensional structure can be formed. These dimensions are labeled as self-Identity, 
efficacy, protective focus and internal responsibility under the organizational level 
psychological ownership structure. In the second part of the research, has been establis-

1 Bu makele 26-28 Nisan 2018 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen 17. Uluslararası katılımlı İşletme-
cilik Kongresinde  sunulmuş bildirinin geliştirilmiş son halidir.	  
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hed a pool of questions that are thought to explain their sub-dimensions based on theo-
retical links,  the content validity of the question pool has been tested,   surveyed and 
implemented and the results obtained from the questionnaire were tested for reliability, 
validity and suitability to factor structures. As a result of the analyzes, it is seen that the 
structure composed of 15 items and four dimensions is compatible with the determined 
four factorial structure. it is hoped that researchers who will work on psychological 
ownership will contribute thanks to the measurement tool developed specifically for 
these research results and empirical works will be provided for the theorization of psyc-
hological ownership. 
Keywords: Psychological Ownership, Scale Development, Reliability, Validity. 

1. Giriş 
İşgörenin işine ve örgütüne yönelik olumlu duygu, tutum ve davranışlar geliştir-

mesi ve/veya sergilemesi işveren açısından arzu edilen bir durumdur. Nitekim bu te-
melde sayısız araştırma gerçekleştirilmiş ve konuya ilişkin devasa bir yazın oluşmuştur. 
Ancak son dönemlerde ele alınan psikolojik sahiplik olgusunun sahiplenici doğası ne-
deniyle örgütsel düzlemde ela alınan diğer olgulardan (örn. İş tatmini, psikolojik güç-
lendirme ve Örgütsel bağlılık gibi) farklılaştığı belirtilmektedir (Van Dyne ve Pierce, 
2004, s.440, Olckers ve Du Plessis, 2012, s.2587). Pierce, O’driscoll ve Coghlan’ın 
(2004: 507) belirtmiş oldukları gibi giderek artan sayıda örgüt bilimcinin, işgörenlerin 
belirli durumlar altında yapmış oldukları iş ve çalışmakta oldukları örgüte karşı sahip-
lenme duyguları geliştirdikleri sıklıkla dile dile getirilmektedir. Bununla birlikte psiko-
lojik sahiplik kavramına ilişkin teorinin yönetim ve örgüt yazını içerisinde yeterince ol-
gunlaşmadığı söylenebilir. Ancak son zamanlarda görmüş olduğu ilgi, alan yazın içeri-
sinde kült bir kavram olabileceği yönünde önemli ipuçları sunmaktadır. Nitekim, Weiss 
ve Cropanzano (1996) psikolojik sahiplenmenin doğasında var olan farklı özendiricile-
rine bağlı olarak açıklayıcılık gücünün diğer bağlamlardan daha iyi olduğunu iddia 
ederken; bir kısım araştırmacılarında psikolojik sahipliğin, işgören üzerindeki olumlu 
psikolojik etkilerine dayalı, zengin bir içerik sağlayacağı yönünde ortak bir bakış 
açısına sahip oldukları anlaşılmaktadır (örn. Pierce, Kostova ve Dirks, 2001; ). Pierce, 
O’driscoll ve Coghlan 2004; Pierce ve Rodgers, 2004; Van Dyne ve Pierce, 2004; May-
hew, Ashkanasy, Bramble ve Gardner, 2007). Nitekim araştırma sonuçları (Van Dyne, 
Cummings ve Parks, 1995; Dyne ve Kostova, 1995; Wagner, Parker ve Cristiensen, 
2003; Van Dyne ve Pierce, 2004; Ghafoor, Qureshi,; O’driscoll, Pierce ve Coghlan, 
2006; Asatryan ve Oh, 2008; Avey vd., 2009; Pierce Jussilia, Cummings, 2009; Han, 
Chiang ve Chang, 2010; Bernhard ve O’Driscoll, 2011; Khan ve Hijazi, 2011; Liu vd., 
2012; Zhu vd., 2013; VandeWalle, Kaur Sambasivan ve Kubar, 2013; Sieger, Zellweger 
ve Aquino, 2013; Yıldız ve Yıldız, 2015;) bu savı destekler niteliktedir. 

 Olumlu işgören tutum ve davranışlarıyla yüksek düzeyde ilişkilendirilen psikolo-
jik sahiplik olgusunun örgütsel araştırmalar için uygun bir yapıya sahip oluşu göz önüne 
alındığında, hak etmiş olduğu ilgiyi görmemesi mümkün gözükmemektedir. Ancak, 
Avey, Avolio ve Crossley (2009, s.174) belirtmiş oldukları gibi kavrama ilişkin sağlam 
bir teorinin oluşması için ampirik araştırmalara ihtiyaç vardır. Dolayısıyla güvenilirlik 
ve geçerliliği kanıtlanmış ölçüm araçlarının geliştirilerek ampirik çalışmaların önünün 
açılması gerekmektedir. Bununla birlikte ilgili yazın içerisinde ölçek geliştirmeye yöne-
lik çalışmaların olduğu bilinmektedir. Özellikle de Van Dyne ve Pierce (2004) ta-
rafından geliştirilen tek boyutlu ölçeğin, kavrama ilişkin farklı bileşenlerin ortaya 
çıkması nedeniyle kuramsal bağlamda yetersiz kaldığı söylenebilir. Avey vd. (2009) ta-
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rafından geliştirilen ölçüm aracının ise özellikle de Türkiye’de hiç kullanılmadığı önem-
li bir ayrıntıdır. Bu noktada Avey vd. (2009) tarafından geliştirilen ölçüm aracının farklı 
kültürlere ilişkin güveniliklik ve geçerlilik testlerinde olumlu bir performans sergileme-
diği düşünülebilir. Dolayısıyla sağlam kuramsal temellere dayanan ve emik bağlamı da 
yadsımayan bir ölçüm aracının geliştirilmesi önemli hale gelmektedir. Ayrıca Mayhew, 
Ashkanasy, Bramble ve Gardner (2007, s.477) çalışmalarında psikolojik sahiplenmenin 
örgütlerde iki şekilde oluştuğunu belirtmektedirler. Bunlar iş eskenli psikolojik sahip-
lenme ve örgüt eskenli psikolojik sahiplenmedir. Dolayısıyla ölçüm araçlarının her iki 
yapıyı aynı ifadelerle ölçmesi yerine iki yapıyı da birbirinden farklı olarak ölçen daha 
spesifik ölçüm araçlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenlere dayalı olarak bu 
çalışmada örgütsel düzlemde psikolojik sahiplik ölçeğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
Amaca yönelik ilk olarak örgütsel düzlemde psikolojik sahiplik olgusunu ortaya koyan 
kavramsal bir çerçeve çizilmiştir. Yazın incelemesi sonucunda örgütsel düzlemde psiko-
lojik sahiplik kavramını oluşturan dört bileşen ortaya konmuştur. Bunlardan ilki kimlik-
leştirme olarak etiketlenmiştir. Kimlikleştirme bireyin sahiplik duyumsadığı hedefi ben-
liğiyle bütünleştirmesini ifade etmektedir (Pierce, Kostova ve Dirks, 2001; Avey vd., 
2009). İkinci boyut etkililik olarak etiketlenmiş ve bireyin hedef üzerinde nedensel etki-
liliği yaşama arzusunu nitelemektedir. Üçüncü boyut koruyucu odak olarak etiketlenmiş 
ve sahipliğin hedefini koruma ve geliştirmek istemesinin bir fonksiyonu olarak değer-
lendirilmiştir. Dördüncü boyut ise içsel sorumluluk hissi olarak etiketlenmiştir. “Sorum-
luluk, kendisine özgü bir örüntüsü olan, duygu, düşünce ve davranış boyutlarını içeren 
dinamik bir yapıdır. Bu yapıdaki akışı etkileyen ise, öncelikle kişinin herhangi bir du-
rum ile kendisini ne kadar bağlantılı gördüğüdür. Yine herhangi bir durumun sonucu 
üzerinde kendi belirleyiciliğinin ne kadar olduğuna dair inanç da aynı şekilde önemli-
dir. İkinci olarak ise, herhangi bir durum ile ilgili işleyiş ve kuraların ne kadar açık ol-
duğu ve son olarak, durum ile ilgili olarak kişinin kendi kimlik algısının ne olduğu be-
lirleyici olmaktadır.” (Taylı 2013, s.70). Dolayısıyla sorumluluk hissi boyutunun diğer 
iki boyutla çift yönlü bir ilişkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte bu 
çalışmada sorumluluk duygu ve düşünce boyutuyla ele alınmıştır.  Araştırma sonuçları 
örgütsel düzlemde psikolojik sahiplik yapısını açıklayan kuramsal bağlam ve ampirik 
bulguların uyumlu olduğunu ortaya koymaktadır.   

2. Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve 
2.1. Örgütsel Düzlemde Psikolojik Sahiplik Kavramı  
Psikolojik sahiplik kavramına ulaşan yazı dizininin ESOP (Employee Stock 

Ownership Plan), yani finansal sahiplik çalışmaları üzerinden temellendiği bilinmekte-
dir.  CatherineWebb’ in 1912 yılında yapmış olduğu çalışmayla işgörenlerin çalışmış 
oldukları iş yerlerinin hisselerine ortak yapılarak daha gayretli, hevesli ve dikkatli 
çalışmalarına ilişkin güdülenebilecekler belirtilmektedir (Uçar, 2017: 171). Özelliklede 
yetmişli yıllar ve sonrasında ESOP’a ilişkin araştırmaların yoğunlaştığı görülmektedir. 
Bu araştırmalara ilişkin sonuçları toplu olarak inceleyen Pierce ve Furo (1991), bu so-
nuçların tutarsızlık gösterdiğini ve dolayısıyla ESOP’lara ilişkin uygulamalarda 
farklılıklar olabileceğini belirtmişlerdir. Sorunun nereden kaynaklandığı ve ESOP’nın 
hangi durumlarda arzu edilen işgören tutum, davranış ve performansını ortaya çıkardığı 
sorunsalından hareketle Pierce ve Furo (1991) resmi sahiplik (posession) yazınını ince-
lemiş ve buna ilişkin yazında üç temel hakkın varlığını ortaya koymuşlardır.   İlgili 
yazında bu haklar 1) nesnenin belirli bir kısmını oluşturan  hisselere sahip olma hakkı, 
2)  nesneyi kontrol ve kullanma hakkı, 3) nesneye ilişkin her türlü bilgiye ulaşma hakkı 
olarak tanımlanmaktadır (Pierce vd., 1991, 125).Bununla birlikte sahiplik deneyiminin 
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bilişsel ve duygusal bileşenlerden oluştuğu belirtilmektedir (Etzioni, 1991; Pierce, Ru-
benfeld ve Morgan, 1991). Dolayısıyla belirtilen haklardan birincisi bilişsel bileşene 
vurgu yaptığı belirtilirkin, geriye kalan son iki hak duygusal bileşenle ilişkili görülmek-
tedir (Pierce ve Furo, 1991; Pierce, Rubenfeld ve Morgan, 1991). Bu iki bileşen her ne 
kadar bağımlı olarak ele alınsa da özellikle de son dönem araştırmalarının bu savı des-
teklemediği görülmektedir. Sahipliğin resmi yönü yani bilişsel düzeyi olmadan da işgö-
rene sağlanacak bazı haklar sayesinde sahipliğin duygusal yönünün ortaya çıktığı belir-
tilmektedir (Pierce, Kostova ve Dirks, 2001; 2003; Pierce vd., 2004; Pierce ve Rodgers, 
2004; Van Dyne ve Pierce, 2004; Mayhew vd., 2007). Dolayısıyla finansal sahiplik 
planlarının arzu edilen sonuçları üretmesi için finansal sahiplik uygulamalarının duygu-
sal bileşeni ortaya çıkaracak bir biçimde düzenlenmesini gerektirmektedir (Pierce vd., 
1991, s.125). Çünkü finansal sahiplik planlarında  çalışanlara kontrol ve bilgi alma 
hakkı sağlanmıyorsa çalışanlar açısından sahiplik hissi bilişsel düzeyden duygusal dü-
zeye geçememektedir. Bu bakımdan resmi ya da finansal anlamda sahiplik iddiası ol-
madan da iş görenlere bu hakların tümü yada bir kısmı sağlandığında,  işgörenlerin işle-
ri ve örgütlerini karşı sahiplik hissettikleri anlaşılmıştır (Pierce vd., 2001; 2003; Pierce, 
O’driscoll ve Coghlan, 2004; Pierce ve Rodgers, 2004; Van Dyne ve Pierce, 2004; 
Mayhew vd., 2007). Bu sonuca bağlı olarak psikolojik sahiplik (psychological owners-
hip) kavramının ortaya konduğu görülmektedir. Psikolojik sahiplik belirli koşullar 
altında işgörenlerin çalışmış oldukları örgüte ve çeşitli örgütsel faktörlere ilişkin geliş-
tirdikleri sahiplik hissi Pierce vd., 2004, s.511), mülkiyet hakkının resmi ya da yasal id-
diasının yokluğundaki sahiplenme duygusu (Mayhew vd., 2007, s.477), işgörenlerin ya-
sal/finansal bir sahiplikleri olmamasına rağmen iş ve örgütlerine karşı sahiplik hisset-
meleri (Vandewalle vd., 1995, s.211) şeklinde tanımlanmaktadır. Bununla birlikte kimi 
araştırmacıların belirtmiş olduğu gibi (örn. Brown, Lawrance ve Robinson, 2005; May-
hew vd., 2007, s.477) iş yeri düzleminde iki farklı şekilde ortaya çıkabileceği belirtil-
mektedir. Bunlar iş tabanlı psikolojik sahiplenme ve örgüt tabanlı psikolojik sahiplen-
medir. Bu araştırmada örgütsel düzlemde psikolojik sahiplik olgusu araştırıldığından 
kavrama ilişkin tanımlama yapılması gerekmektedir. Örgütsel düzlemde psikolojik sa-
hiplik resmi ya da finansal sahiplik iddiasının yokluğunda bile işgörenlerin örgütlerinin 
bütününe yönelik duyumsadıkları sahiplik hissi olarak tanımlanabilir.  Bununla birlikte 
örgütsel düzlemde ele alınan çalışmaların insan gelişimi, davranış bilimleri,  psikoloji 
ve sosyal psikoloji yazınlarından beslendiği görülmektedir (örn. Etzioni, 1991; Wagner 
ve Parker: 2003; Pierce vd., 2003; Pierce, vd., 2004; Pierce ve Rodgers, 2004, Mayhew 
vd., 2007, Chi ve Han, 2008, Atalay ve Özler, 2013).Yazın taraması sonucunda psikolo-
jik sahiplik olgusunu örgütsel düzeyde açıklayacak dört boyut aşağıda ele alınmıştır. 

2.1.1. Kimlikleştirme/Benlikle bütünleştirme (Self Identity) 
Psikolojik sahiplik, bir hedefe yönelik sahiplenme duygusu ve psikolojik olarak 

bağlı olmayı öne çıkaran bir kavramdır (Avey vd., 2009). Dolayısıyla psikolojik sahip-
lenme yazınında hedef kavramının oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olduğu an-
laşılmaktadır. İnsanoğlunun somut ya da soyut hedeflere karşı sahiplik hissetmesiyle 
birlikte o hedefe yönelik bir yakınlık hissi duyumsadığı (Ditmar, 1992) ve ona karşı 
psikolojik bağlamda olumlu duygular beslediği belirtilmektedir. (Van Dyne ve Pierce, 
2004, s.441). Ancak ifade edilen yakınlık ağırlıklı olarak benlikle ilişkili bir durumu 
yansıtmaktadır. Diğer bir ifade ile insanlar sahip oldukları ile diğer kişilere kendilerini 
tanımlama, benliklerini ifade etme ve zaman içinde öz devamlılıklarını sağlamayı amaç-
lamaktadırlar (Pierce, vd., 2001, s.300). Bu noktada sahiplik hissedilen hedef, kimliğin 
bir uzantısı olarak görülmekte ve kişinin özü / benliği içerisinde çok köklü bir hale gel-
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mektedir (Avey, vd., 2009, s.174,175). Dolayısıyla hedef, kişi açısından psikolojik ze-
mine oturduğunda kişi için “benimki” hüviyetine bürünmekte ve birey kendi benliğini 
onun üzerinden inşa etmektedir. Birey kendini onunla var ettikçe sahipliğin hedefi kişi-
nin benliğine yerleşmekte, kimliğinin bir bileşeni haline gelmekte ve bireyin kimliğini 
yansıttığı bir sembole dönüşmektedir (Pierce vd., 2001, s.299; Avey vd., 2009, s.174).  

2.1.2. Etkililik 
Sahipliğin duygusal düzeye ulaşması için sahipliğin hedefi üzerinde bireyin kont-

rolünün olması gerekmektedir. Bu hak bireye sahipliğin hedefi üzerinde özerk davrana-
bilme ve sahipliğin hedefini arzu etmiş olduğu bir biçimde düzenlemesine olanak 
tanımaktadır. Ancak burada özerklik ve kontrol sahipliğin oluşumuna katkı sağlayan 
nedensel bağlamlar olarak değerlendirilmelidir. Sahiplik hissini ortaya çıkaran durum 
ise etkili olma ihtiyacıdır. Kişi sahipliğin hedefi üzerinde etkili olduğunu hissettiğinde 
memnuniyet ve dışsal bir tatmin yaşamakta ve onu kimliğinin/benliğinin bir parçası ha-
line getirmektedir. Dolayısıyla benlik ve etkili olma ihtiyacı arasında da yakın bir ilişki 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Etkililik, çalışanların organizasyon içerisinde stratejik, yönetsel veya operasyonel 
sonuçlar üzerinde kendi izlerinin olduğu yönünde algılarını ifade etmekte (Tolay, Sur-
gevil ve Tolay, 2012, s.452) ve bireyin kendi iş çevresi üzerinde kontrol ve etkinliğinin 
olduğu duygusunu vermesi bakımından önemli hale gelmektedir. Etkililik ayrıca bireyin 
davranışlarına bağlı olarak işinde bir fark yaratabileceğine ilişkin algısını da ifade eder-
ken (Ergeneli ve Arı, 2005, s.130); çalışanların işyerlerinde bir iz bırakabilme ve örgü-
tün onların fikirlerini ciddiye alma düzeyini göstermektedir (Tolay vd., 2012, s.452). 
Bununla birlikte Pierce vd. (2001, s.300) çevreyi değiştirmede nedensel etkililiği yaşa-
ma arzusunun, sahip olma girişimlerine ve sahiplik hislerinin ortaya çıkmasına neden 
olduğunu belirtmektedirler. Psikolojik sahipliğin temel bileşenlerinden olan etkililik 
hissi aslında hedef üzerinde kontrol sahibi olma isteğinin bir sonucudur. Nitekim yasal 
Sahiplikte de olduğu gibi sahipliğin sağladığı haklar kişilerin hedefi keşfetme ve değiş-
tirmelerine izin vermektedir. Bu durum bireyi tatmin etmekte ve bireyin eylemleri neti-
cesinde arzulamış olduğu çıktılar elde edildikçe etkililik duygusu memnuniyet ve dışsal 
bir tatmin yaratmaktadır (Pierce vd.,  2001, s.300).  

O’driscoll vd., (2006, s.389) daha az yapılandırılmış iş çevrelerinin işgörene daha 
fazla kontrol ve özerlik yetkisi tanıdığından hareketle, işgörenlerin iş ve örgütlerine yö-
nelik daha fazla psikolojik sahiplenme hissedeceklerini belirtmektedirler. Dolayısıyla 
bireyin kontrole bağlı olarak hedef nesne üzerinde zaman ve enerji harcaması (Pierce 
vd., 2004, s.510) beceri ve yetkinliklerde artış sağlayacaktır ve bu  işgörenin bireysel 
amaçlarını örgütün amaçlarıyla uyumlu hale getirecektir.  

2.1.3. Koruyucu Odak 
Sahiplik ve ilişkili olduğu psikolojik durum, kişi tarafından belirli bir bölge veya 

alana sahip olma arzusu ve onun sınırlarını koruma isteğiyle kısmen izah edilebilir (örn. 
“bir evim var” gibi). Birey sahipleneceği hedefe yönelik enerji ve kaynak harcayarak bu 
güdüsünü tatmin etmektedir. (Pierce vd., 2001, s.300). Örnek olarak¸ kişinin kendi top-
rağının sınırlarını çizmesi ve onu korumaya çalışması (Avey vd., 2009, ss.174,175) ifa-
de edilebilir. Psikolojik sahiplik yazınında koruyucu odak bileşenini açıklayacak bir di-
ğer kavramın ise bölgecilik (Territoriality) olduğu anlaşılmaktadır. Bölgecilik, Brown 
vd., (2005, s.578) tarafınan kişinin fiziksel yada sosyal sahipliğin hedefine yönelik sa-
hiplik hissinin davranışsal yönü şeklinde tanımlanmaktadır. İşgörenler fiziksel alanlar, 
fikirler, roller, ilişkiler ve potansiyel hedefleri sahiplenmeleri nedeniyle bölgeci dav-
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ranışlar sergileyebilmektedirler ve bu durum örgüte  aidiyet hissini ortaya çıkarmasıyla  
olumlu örgütsel çıktılar sağlayabilmektedir (Brown vd., 2005: 577). Pierce vd., (2001) 
psikolojik sahiplenmenin destekleyici ve önleyici olmak üzere iki odağa sahip olduğunu 
belirtirken, aslında bölgeciliği vurgu yapmaktadırlar. Nitekim Avey vd.,  (2009, s.175)  
bölgeciliğin bağımsız iki şeklini Düzenleyici Odak Teorisi (Higgins, 1998) temelinde 
inceledikleri anlaşılmaktadır.  Desteğe yönelik yaklaşımlar, biriyin umut ettiklerini ve 
arzularını yükseltme amacına hizmet etmektedir. Önleyici yaklaşım ise ceza alınmasını 
önleme, kural ve yükümlülüklere uyulmasını sağlama odaklanmıştır. Bununla birlikte 
bir yaklaşımın bir diğer yaklaşımdan daha çok arzu edilebilir bir yaklaşım olmadığı id-
dia edilmektedir. Örneğin belirli koşullardestekleyici odak geliştirme ve iyileştirme 
açısından gerekli iken, farklı koşullar bireylerin istikrarı koruma, güvenlik sağlama ve 
öngörü yapabilmeleri bağlamında koruyucu odağını daha fazla gerektirebilmektedir. 
Bununla birlikte Brown vd., (2005) bölgeciliği psikolojik sahipliğin davranışsal 
dışavurumu olarak değerlendirirken; psikolojik sahiplik ve bölgecilik arasında nedensel 
bir bağ kurmaktadırlar. Ancak Avey vd., (2009) bölgeciliği önleyici psikolojik sahipliği 
ortaya çıkaran bir unsur ve psikolojik sahipliğin ayrı bir boyutu olarak ele almaktadırlar 
(Yeşil, Bancar ve Budak, 2015). Sahiplendikleri hedeflerin dışsal müdahalelere maruz 
kalmasını istemeyen bireylerin bölgeci davranmaya yönelik hisleri de artmaktadır.  Bu 
durumda bireyler bölgelerini potansiyel tehditlere karşı işaretlerler. Bu yönüyle bölgeci-
lik; önleyici olmaya eğilimlidir (Avey vd., 2009, s.177). Dolayısıyla işgörenin sahip-
lenmiş olduğu örgütünü olumsuzluklardan korumaya çalışması psikolojik sahipliği bir 
bileşen olarak açıklamaktadır. Ancak burada koruyucu odak boyutu davranış boyutuyla 
değil bilişsel ve duygusal yönüyle ele alınmaktadır. Bir diğer ifadeyle koruyucu odak 
sahipliğin hedefini korumaya ilişkin biliş, his ve duygularla ilgilidir.  

2.1.4. İçsel Sorumluluk 
Psikolojik sahiplik yazını içerisinde öne çıkan bir diğer kavramın sorumluluk ol-

duğu görülmektedir. Nelson-Jones (1984, s.3) tarafından soyut bir kavram olduğu vur-
gulanan sorumluluk dört temel özellik üzerinden tanımlanmaktadır. Bunlar sırasıyla so-
rumluluğun bir süreç olduğu, sorumluluğun bir tercih olduğu, sorumluluğun içsel bir sü-
reç olduğu ve sorumluluğun bir tür öz tanımlama olduğudur. Bununla birlikte Schlenker 
personel sorumluluğuna ilişkin geliştirmiş olduğu üçgen modelde (triangle model)  so-
rumluluğun işleyiş dinamiklerini açıklamaktadır. Dinamik bir yapı olarak sorumluluk, 
kendine özgü yapısıyla duygu, düşünce ve davranış boyutlarını kapsamaktadır. Schlen-
ker, sorumluluk yapısını kişinin herhangibir durumla kendisini bağlantılı görmesi, du-
rum ile ilgili kendi kimlik algısının ne olduğu, kendi belirleyiciliğinin düzeyiyle ele al-
maktadır (Taylı, 2013, s.70).  Dolayısıyla sorumluluk olgusunun kimlikleştirme ve etki-
lilik kavramlarıyla ilişkisi ortaya konmuştur. Ancak bu araştırmada sorumluluk duygu 
ve düşünce boyutlarına ilişkin ele alındığından bu boyut içsel sorumluluk ismiyle etiket-
lendirilmiştir. 

Pierce vd., (2001, s.303) göre, bireylerin hedef nesneyi psikolojik olarak sahip-
lenmesiyle eşanlı olarak bireyin davranışlarını etkileyen bir sorumluluk hissi de geliş-
mektedir. Avey, Avolio ve Crossley (2009) göre bu durum bireyin eylemleri sonucun-
dan sorumlu tutulabileceği beklentisi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte 
araştırmacılar göre  sorumluluk hissinin sahiplenilen hedef nesneye yönelik fazladan 
zaman ve emek harcamayla aktifleşmektedir (Olckers ve DuPlessis, 2012: 2590; Pierce 
vd., 2001, s.303). Dolayısıyla, sorumluluk, Psikolojik sahiplik boyutlarından biri olarak 
pozitif tutum ve davranışlara ortam hazırlayan bir olgudur. Nitekim Kubzansky ve  
Druskat  (1993), sahiplik  duygusunu  psikolojisinin  işgörenlerin örgütleri ile ilişkile-
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rinde önemli bir bölümü teşkil edebileceğini savunurken, Pierce vd. (1991)  psikolojik    
sahipliği ekstra rol davranışlarını içeren  yüksek  düzey  bir  motivasyonla  ilişkilendir-
mektedirler. Bu noktada, PS ile birlikte  geliştiği  belirtilen  sorumluluk  hissinin  içsel  
anlamda motivasyonu olumlu yönde etkilediğinden söz edilebilir. Bu bağlamda sorum-
luluk psikolojik sahiplenme olgusunu oluşturan temel bileşenlerden biri olarak değer-
lendirilmelidir. 

3. Yöntem 
Araştırma iki kısımdan oluşmaktadır. Araştırmanın ilk kısmında ilgili yazın kap-

samlı olarak incelenmiş, yapıyı açıkladığı kuramsal bağlarla ortaya konan boyutlar eti-
ketlenmiş ve bu boyutlara ilişkin ifade havuzu oluşturulmuştur. Araştırmanın ikinci 
kısmında ifade havuzunun kapsam geçerliliği test edilmiş, anket haline getirilerek uygu-
lanması sağlanmıştır. Daha sonra 116 katılımcıdan anket uygulaması sonucunda elde 
edilen veriler, SPSS 20 Programı kullanılarak güvenilirlik, geçerlilik ve açımlayıcı fak-
tör analizlerine tabi tutulmuştur.  Aşağıda katılımcılara ilişkin demografik değişkenlere 
yer verilmiştir.  

Tablo 1: Araştırma Katılımcılarıyla İlgili Bazı Tanıtıcı Bilgiler 

3.1. Boyutlara İlişkin İfade Havuzunun Oluşturulması  

Bu aşamada yapıyı oluşturan dört temel boyutun ölçülmesini sağlayacak ifade ha-
vuzu oluşturulmuştur.  İfade havuzu toplam 25 maddeden oluşturulmuştur.  

3.2. Kapsam Geçerliliği  
Türnüklü (2000: 552) geçerliliğin, ulaşılan yargı ve bilginin doğruluğu ve gerçek-

liği anlamına geldiğini belirtmektedir.  Bu bağlamda; soru ifadelerinin araştırılan konu-
ya uygun olması, yapılan analizlerin kurallara uygun olması ve elde edilen verilerin ele 
alınan konuyu uygun olması gerekmektedir. Belirtilen kurallara uygun olarak bu 
kısımda kapsam geçerliliğini test etmek için uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman 
görüşü yapıyı ölçmek için kullanılan maddelerin nitelik ve nicelik olarak yeterliliğini 
ifade eden ve kapsam geçerliliğini belirlemede sıkça kullanılan yöntemlerden biridir. 
Bunun için 27 maddede psikolojik sahiplik yapısını açıklayacak ifade havuzu taslak ha-

Yaş F % Cinsiyet F % 
21-30 24 20,67 Erkek 91 78,45 
31-40 58 50 Kadın 19 16,38 
41-55 21 18,10 Belirtmemiş 6 5,17 
56 ve üzeri 7 6,03 Toplam 116 100 
Belirtilmemiş 6 5 Sektördeki çalışma yılı F % 
Toplam 116 100 1-5 32 27,6 
Eğitim Durumu F % 6-10 32 27,6 
İlköğretim 4 3,45 10-15 19 16,4 
Lise 6 5,17 16+ 31 27,2 
Önlisans 4 3,45 Belirtilmemiş 2 1,2 
Lisans  68 58,6 Firmadaki çalışma yılı F % 
Lisansüstü 30 25,88 1-5 50 43,1 
Belirtilmemiş 4 3,45 6-10 35 30,2 
Toplam 116 100 11-15 10 8,6 

 16+ 17 14,7 
Belirtilmemiş 4 3,4 

Toplam 116 100 
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line getirilerek biri dil bilimci diğer ikisi yönetim ve organizasyon öğretim üyesi olan 
toplam üç akademisyen tarafından dil uygunluğu ve araştırılan yapıya uygunluğu 
açısından inceletilmesi sağlanmış ve bu akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda 6 
madde taslak halindeki ölçüm aracından çıkarılmış ve taslak ölçüm aracına kalan 21 
madde ile son hali verilmiştir.   

3.4. Uygulama Aşaması ve Bulgular 
Uygulama aşamasında Alan Araştırması Yöntemi uygulanmış olup veri toplamak 

için anket tekniğinden yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin analizleri için SPSS 20 
programı kullanılmıştır. Uygulama aşamasında, geliştirilen ilk ölçek kolayda örnekleme 
yöntemiyle ulaşılan, farklı iş kollarında ve işletmelerde görev yapan toplam 122 
çalışana uygulanmış ancak geçerli 116 katılımcıya ait veriler analize dâhil edilmiştir.   

3.5. Yapı Geçerliliği Tespit Aşaması  
Bu aşamada güvenilirlik, açımlayıcı faktör analizi ve korelasyon analizleri 

yapılmıştır. İlk olarak verilerin analize uygunluğunu ortaya koymak için tüm maddeler 
güvenilirlik analizine tabi tutulmuş ve daha sonra taslak ölçeğin yapı geçerliliğini belir-
leyebilmek için anketlerden elde edilen veriler üzerinde açımlayıcı faktör analizi ger-
çekleştirilmiştir. Güvenilirlik analizi sonucunda tüm maddelerin analize uygun olduğu 
görülmüştür. 21 maddelik yapının Cronbach Alpha değeri 0,922 olduğu görülmüş ve 
tüm maddeler üzerinde açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör anali-
zi sonucunda 5., 11., 13., 14., 17. ve 18. maddeler 2 ya da daha fazla faktöre yakın yük-
lerle (0.10’dan daha az) dağıldığı için analiz dışına bırakılmıştır. 

Tablo 2: Açımlayıcı Faktör Analizi Sonucu 
 

BOYUTLAR VE MADDELER 
Boyutlara göre faktör yükleri 
KMO: 0,884 - Bartlett test: 0,000 

1- Kimlikleştirme/Benlikle Bütünleştirme 
2- Etkililik 
3- Koruyucu Odak 
4- İçsel Sorumluluk 

Toplam Varyans: %74,907 
1 2 3 4 

Varyans 
   %26,2 

Varyans 
    %19,9 

Varyans 
   %16,2 

Varyans 
   %12,4 

Cron-
bach A. 
: 0,907 

 

Cron-
bach A. 
: 0,819 

 

Cron-
bach A. 
:  0,847 

 

Cron-
bach A. 
:  0,878 

 
  Çalışmakta olduğum işyerini bana aitmiş gibi hissederim. 
  İşyerim benim için vazgeçilmezdir. 
  Bu işyerinin bir üyesi olmak bana haz verir.                  
  Bu işyeriyle anılmaktan gurur duyarım. 
  İşyerimin bana saygınlık kattığını düşünüyorum 
  İşyerim benim evim gibidir.  

,739 
,741 
,852 
,844 
,790 
,720 

   

  İşyerimin başarılarında katkılarım olduğunu düşünürüm. 
  İşyerimde olumlu farklılıklar sergilediğimi düşünürüm. 

,829 
,801   

 İşyerime zarar verici nitelikte davranışlarda bulunduğunu düşündüğüm 
 çalışanları  uyarmam gerektiğini hissederim.  
 İşyerimde yanlış giden bir şeyler varsa bunu önlemem gerektiğini düşünürüm.  
 İşyerinde yaşanan olumsuzlukların üstlere bildirilmesi gerektiğini düşünürüm. 

,786 
,756 
,746 

 

 Görevlerimi tam ve eksiksiz yapmam gerektiğini düşünürüm.  
 İşyerim için  benden beklenenlerin farkındayım. 
 İşlerimi en iyi şekilde yapmam gerektiğini düşünürüm. 
 İşyerimin benden beklentilerini tam olarak karşılamak benim için önemlidir 

,816 
,659 
,883 
,805 

Bu analize ilişkin sonuçlar Tablo 3’te gösterilmektedir. Açımlayıcı faktör analizi-
ne göre Keiser-Meyer-Olkin değeri 0,884 olarak tespit edilmiştir. Bartlett testine göre 



 
 
 

Z. Uçar 10/3 (2018) 640-654 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 648 

sonuçlar 0,000 düzeyinde anlamlıdır. Dört boyutun toplam varyansı açıklama yüzdesi 
ise % 74,907 olarak belirlenmiştir. İlk boyut % 26,224 ikinci boyut  % 19,990, üçüncü 
boyut % 16,271 ve dördüncü boyut % 12,422 ile psikolojik sahiplik olgusunu 
açıklamaktadır.   

Açımlayıcı faktör analizi yapıldıktan sonra ölçek maddelerinin güvenilirlik katsa-
yası ve madde toplam test puanı korelasyonunu belirlemek için analizler gerçekleştiril-
miştir. Boyut içi Cronbach-Alfa güvenilirlik katsayısı analiz sonuçlarına göre kimlikleş-
tirme boyutunun güvenilirliği 0,907, etkililik boyutunun güvenilirliği 0,819, koruyucu 
odak boyutunun güvenilirliği 0,847 ve içsel sorumluluk boyutunun güvenilirliği 0,878  
olarak belirlenmiş ve boyutların güvenilirliklerinin yüksek olduğu saptanmıştır.  

Boyut ve madde ilişkisini belirlemek amacıyla boyut-madde korelasyonu analizi 
yapılmıştır. Bu analizde her bir maddenin boyutu ile arasındaki korelasyonun 0,20’den 
büyük olması beklenmektedir (Tolay vd., 2016).  Tablo 2 incelendiğinde, bütün boyut-
ların, maddeleri ile korelasyonu 0,746 ile 0,920 arasında gerçekleştiği için boyut içeri-
sindeki maddeler, boyut ile anlamlı ve yüksek derecede ilişkili bulgulanmıştır.  

Tablo 3: Boyut ve Madde Korelasyonu 

BOYUTLAR VE MADDELER 
1- Kimlikleştirme/Benlikle Bütünleştirme 
2- Etkililik 
3- Koruyucu Odak 
4- İçsel Sorumluluk 

Boyutlara göre faktör yükleri 

1 2 3 4 

  Çalışmakta olduğum işyerini bana aitmiş gibi hissederim. 
  İşyerim benim için vazgeçilmezdir. 
  Bu işyerinin bir üyesi olmak bana haz verir.                  
  Bu işyeriyle anılmaktan gurur duyarım. 
  İşyerimin bana saygınlık kattığını düşünüyorum 
  İşyerim benim evim gibidir.  

,805 
,811 
,884 
,878 
,746 
,808 

   

  İşyerimin başarılarında katkılarım olduğunu düşünürüm. 
  İşyerimde olumlu farklılıklar sergilediğimi düşünürüm. 

,920 
,920   

 İşyerime zarar verici nitelikte davranışlarda bulunduğunu düşündüğüm 
 çalışanları uyarmam gerektiğini hissederim.  
 İşyerimde yanlış giden bir şeyler varsa bunu önlemem gerektiğini düşünürüm.  
 İşyerinde yaşanan olumsuzlukların üstlere bildirilmesi gerektiğini düşünürüm. 

,900 
,910 
,827 

 

  Görevlerimi tam ve eksiksiz yapmam gerektiğini düşünürüm.  
  İşyerim için benden beklenenlerin farkındayım. 
  İşlerimi en iyi şekilde yapmam gerektiğini düşünürüm. 
  İşyerimin benden beklentilerini tam olarak karşılamak benim için önemlidir 

,903 
,785 
,924 
,809 

4. Sonuç ve Öneriler 
İnsan unsuru örgütlerde en değerli kaynak olarak kabul görmektedir. Özellikle de 

motive olmuş ve performansı yüksek işgörenler örgütleri için vaz geçilmezdir. Do-
layısıyla iyi personeli elde tutmak, olumlu tutum ve davranışlar göstermesini sağlamak 
gerekmektedir. Nitekim bu amaca yönelik sayısız uygulama ve araştırmalar gerçekleşti-
rilmiştir. Ancak son dönemlerde araştırmalara sıklıkla konu olmaya başlayan psikolojik 
sahiplik olgusu, personel devir hızını düşürmesi, örgütsel vatandaşlık davranışlarına 
olumlu katkısı, olumlu işgören tutum ve davranışlarını ortaya çıkarması, performansa 
olan katkısı vb. bağlamlardaki açıklayıcılık gücü yönünden benzer öncüllerden 
ayrışmaktadır. Bununla birlikte psikolojik sahiplik kavramı yönelmiş olduğu hedef 
bakımından farklı alt konularıda ele ele almaktadır. Psikolojik sahiplik yazını içerisinde 
Avey vd.’nin (2009, s. 174) de belirtmiş oldukları gibi sahipliğin hedefi kişi veya grup 
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için neyi temsil ediyorsa o hedef açısından farklı nitelikler kazanmaktadır. Nitekim kimi 
araştırmacılarında belirtmiş oldukları gibi (örn. Brown vd., 2005; ve Mayhew vd., 2007; 
Benhard ve O’Driscroll, 2012) organizasyonlarda  sahipliğin hedefi çalışanın işi  yada 
organizasyonun bütünü gibi iki farklı şekilde ortaya çıkabilmektedir. Bu bakımdan 
çalışmada psikolojik örgüt eksenli olarak ele alınmış ve kavram, örgütsel düzlemde psi-
kolojik sahiplik olarak etiketlenmiştir. Ancak Avey vd.,’inde (2009) belirtmiş olduğu 
gibi psikolojik sahiplik kavramına ilişkin sağlam bir teorinin oluşması için olgunun ör-
gütsel düzlemde ele alınan hangi faktörlerden etkilendiği yada hangi faktörleri etkilediği 
daha fazla ampirik araştırmalarla ortaya konması gerekmektedir. O nedenle bu 
araştırmada örgütsel düzlemde psikolojik sahiplik ölçeğinin geliştirilmesi amaç-
lanmıştır. Amaca yönelik olarak ilgili yazın taranmış ve örgütsel düzlemde psikolojik 
sahiplik kavramını açıklayacak dört alt bileşenler belirlenmiştir. İlk bileşen kimlikleş-
tirme olarak etiketlenmiştir. Kimlikleştirme bireyin sahiplik duyumsadığı hedefi benli-
ğiyle bütünleştirmesini ifade etmektedir (Pierce, Kostove ve Dirks, 2001; Avey, Avolio 
ve Crossley, 2009). İkinci boyut etkililik olarak etiketlenmiş ve bireyin hedef üzerinde 
nedensel etkililiği yaşama arzusunu nitelemektedir. Üçüncü boyut koruyucu odak olarak 
etiketlenmiş ve sahipliğin hedefini koruma ve geliştirmek istemesinin bir fonksiyonu 
olarak değerlendirilmiştir. Dördüncü boyut ise içsel sorumluluk hissi olarak etiketlen-
miştir ve içsel sorumluluk duygu ve düşünce boyutuyla ele alınmıştır.  Araştırma sonuç-
larına bağlı olarak örgütsel düzlemde psikolojik sahiplik yapısını açıklayan kuramsal 
bağlam ve ampirik bulguların uyumlu olduğu ilgili analizlerle ortaya koymuştur.  Nite-
kim güvenilirlik ve geçerlilik analizleri sonucunda iyi skorlar elde edildiği görülmüştür. 
Bu sonuç ölçüm aracının teoriyle olan bağının güçlü olduğunun kanıtıdır. Bununla bir-
likte Türk kültürüyle de uyumlu olan güvenilirlik ve geçerliliği yüksek olan bu ölçeğin 
araştırmacılara katkı sağlayarak örgütsel bağlamda psikolojik sahiplik yazının zengin-
leşmesine katkı sağlaması öngörülmektedir.  

Örgütsel bağlamda psikolojik sahiplik olgusunu ölçmek amacıyla ölçek geliştiril-
mesinin örgütsel davranış, insan kaynakları ve örgüt geliştirme alanlarında çalışan 
araştırmacılara katkı sağlanması beklenmektedir. Dolayısıyla sonraki çalışmalar için 
araştırmacılara kuramsal bağlamın ampirik yönlü olarak sınanması önerilmektedir.  Bu-
nunla birlikte sahiplik hissinin doğası sahipliğin hedefine göre değişebilmektedir. Örne-
ğin örgüt bağlamında sahipliğin hedefi genellikle iş ve örgüt eksenli olarak 
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla iş eksenli ya da daha spesifik (örn. Projeler, çalışma 
grupları) alanlar için uygun ölçüm araçlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 
sonraki araştırmalarda belirtilen spesifik alanlara ilişkin ölçüm araçlarının geliştirilmesi 
önemli hale gelmektedir. Ayrıca bu çalışmaya özgü geliştirilen örgütsel düzlemde psi-
kolojik sahiplik ölçeği sayesinde kuramsal bağlam sınanabilecektir. 
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Extensive Summary 
 

Aim: In this study, it was aimed to develop a scale that will measure psychologi-
cal ownership in the organizational plane.  

Method(s): The research consists of two parts. In the first part of the study, the 
related literature was examined extensively and based on theoretical links and four di-
mensions that defined to the structure are labeled. Also in this section, an expression 
pool consisting of 27 items was constructed based on theoretical ties. In the second part 
of the study, firstly expression pool was turned into a questionnaire.   This survey was 
then applied to 116 employees working in different sectores thanks to easy sampling 
method. Reliability, validity and descriptive factor analysis were performed on the obta-
ined data using the SPSS 20 program. 

Findings: The scale developed as a result of the analyzes is as follows. 
Table 4: Scale Structure Formed As A Result Of Explicit Factor Analysis 

 
BOYUTLAR VE MADDELER 

Dimension Factor Loads 
KMO: 0,884 - Bartlett test: 0,000 

1- Self Identity 
2- Efficacy  
3- Protective Focus  
4- Internal Responsibility  

Total Variance: %74,907 
1 2 3 4 

    

I feel as if this workplace is mine  
This workplace is indispensable for me. 
 Being a member of this workplace gives me pleasure. 
 I am proud to be remembered with this workplace. 
 I thought this workplace add to me respectability 
 This workplace is like my home. 

,739 
,741 
,852 
,844 
,790 
,720 

   

I have contributed to the success of aur workplace. 
I exhibit positive differences in our workplace. 

,829 
,801   

I thought that I have to warn employees who have harmful behavior to our workp-
lace. 

I thought that if something goes wrong in our workplace, I have to prevent it 
I thought it is necessary to be informed to our supervisors about the negative situa-
tions in our workplace. 

,786 
,756 
,746 

 

I thought I have to complete my tasks on time 
I am aware of what are the expected from me in our workplace 
I thought I have to do my duties and responsibility bestly 
It is important to me to fully meet expectations of our workplace from me 

,816 
,659 
,883 
,805 
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Conclusion: Human beings are accepted as the most valuable resource in organi-
zations. Particularly, motivated and highly performed employees are indispensable for 
today's organizations. Therefore, it is necessary to keep qualified employee who has po-
sitive attitudes and behaviors. As a matter of fact, numerous applications and researches 
have been carried out for this purpose. However, psychological ownership, which has 
recently become an research issue in management literature, differ from similar antece-
dents (eg. organizational commitment, job satisfaction, organizational identity) in terms 
of the explanations power. In addition, positive effects such as a decrease in staff turno-
ver, a positive contribution to organizational citizenship behavior, positive employees 
attitudes and behaviors, and contribution to performance are often the subjected of rese-
arch. But it is difficult to say that exist a strong theory of psychological ownership, 
which is at the organizational level. For this reason the theoretical context should be 
supported by empirical evidence. To accomplish this, there is a need for measurement 
tools to ensure reliable and valid measurements. For this, it is aimed to develop psycho-
logical ownership scale in the organizational plane in this study. For this purpose the re-
levant literature has been searched in detail. As a result of this search have been identi-
fied four subcomponents that will explain the concept of psychological ownership at the 
organizational level. These dimensions are labeled as self-Identity, efficacy, protective 
focus and internal responsibility under the organizational level psychological ownership 
structure. Self-Identification implies that the individual integrates his / her own identity 
with his / her own (Pierce et al., 2001, Avey et al., 2009). The second dimension (effi-
cacy) describes the desire of the individual to experience causal efficacy on the target. 
The third dimension (protective focus) is considered as a function of the desire to pro-
tect and improve the owner's target. Responsibility is a peculiar pattern, a dynamical 
structure that includes feelings, thoughts, and behaviors. What influences the flow in 
this structure is, firstly, how closely the person sees himself or herself in relation to any 
situation. Therefore The fourth dimension (internal responsibility) is taken up feeling 
and thought dimensions. Based on the results of the research, the theoretical context that 
explains the psychological ownership structure at the organizational plane and the empi-
rical findings are consistent with the relevant analyzes. As a matter of fact, good scores 
were obtained as a result of reliability and validity and explanatory factor analysis. 
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Özet 

Hileli eylemlere neden olan unsurların tanımlanması sıkça tartışılan konuların 
başında gelmektedir ve kapsayıcı bir entelektüel birikime sahiptir. Muhasebe 
literatüründe hileli eylemlerin nedenlerine ilişkin öncü paradigmanın hile üçgeni teorisi 
olduğunu söylemek mümkündür. Değişen iş dünyası ve yaşam tarzı nedeniyle, 1950 
yılından günümüze, takip eden yıllarda çok sayıda farklı görüş ortaya atılmıştır. 
Bunlardan bir kısmı paradigma kaymasına neden olsa da, tam anlamıyla bir 
dönüşümden söz etmek mümkün değildir. Bu çalışmada, hile üçgeni teorisi ve takip 
eden modeller karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve hileli eylemlerin nedenlerine ilişkin 
odağın çalışanlardan yöneticilere kaydığı ve araştırmacıların davranışsal özellikler 
üzerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca, hile elması modelinin hileli eylemlerin 
nedenlerine ilişkin paradigma kayması yaratan yaklaşım olduğu değerlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Hileli Eylem, Denetim, İç Kontrol 

Abstract 
Identifying the factors cause fraudulent actions is an intensely debated issue and 

it has an extensive intellectual pedigree. It is fair to say that fraud triangle theory is the 
primary paradigm on causes of fraudulent actions in the accounting literature. Due to 
the changing business world and lifestyle, in the following years, from 1950 to the 
present, many different views emerged. Although some of these have caused paradigm 
shifts, we cannot talk about conversion. In this study fraud triangle theory and 
following models are comparatively examined and it is concluded that the focus on the 
causes of fraudulent actions has shifted from employees to executives and researchers 
are more concentrated on behavioural characteristics. In addition, fraud diamond 
model is considered to be the approach that created the paradigm shift for the causes of 
fraudulent actions. 
Keywords: Fraudulent Action, Audit, Internal Control 
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Giriş 

Yakın geçmişten günümüze hileli eylemlerin neden olduğu maliyetlerin ve toplum 
üzerindeki olumsuz etkilerin büyüklüğü giderek artmaktadır. 1998 Waste Management 
Skandalı, 2001 Enron Skandalı, 2002 WorldCom ve Tyco Skandalları, 2003 
Healthsouth ve Freddie Mac Skandalları, 2005 American Insurance Group Skandalı, 
2008 Lehman Brothers ve Bernie Madoff Skandalları, 2009 Saytam Skandalı 
(Corporate Accounting Scandals, 2018) yakın geçmişte karşılaştığımız büyük ölçekli 
hileli eylemlerin bazılarıdır. Ayrıca FIFA, Olympus, GlaxoSmithKline, Siemens, 
HealthSouth gibi birçok uluslararası organizasyonda ve işletmede hileli işlemlerin 
gerçekleştiği görülmektedir. Hileli eylemlerin büyüklüğünde yaşanan artışlar, denetim 
ve iç kontrol kavramlarının önemini bu süreç zarfında giderek artırmıştır.  

Her yanlış durumun nedeni hile olmayabilir. Bu nedenle hata ve hile kavramlarını 
birbirinden ayırmak gerekir. Hata farkında olmadan ve istemeyerek yapılan bir 
eylemdir. Hile ise bir eylemin sonuçlarının bilerek ve isteyerek bilinçli bir şekilde 
gerçekleştirilmesidir. Diğer bir ifadeyle hilede kasıt söz konusudur. İşletme çalışanının 
tahsil edilen bir alacağı kayıtlara girmeyi unutması hata yapıldığının bir göstergesi iken; 
söz konusu alacak tahsilinin bilinçli bir şekilde kayıtlara alınmayarak çalışan tarafından 
zimmete geçirilmesi hileye örnek teşkil etmektedir. Nitekim BDS 240-Finansal 
Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları 
Standardı 2. Maddesinde ‘Finansal tablolardaki yanlışlıklar, hata veya hileden 
kaynaklanabilir. Hata ile hileyi birbirinden ayıran unsur, finansal tablolarda yanlışlığa 
sebep olan eylemin kasıtlı olarak yapılıp yapılmadığıdır’ ifadesi yer almaktadır. 

 Muhasebe hataları matematiksel hatalar, kayıt ve nakil hataları, unutma ve 
tekrardan kaydetme şeklindeki hatalar ve değerleme hataları olarak sıralanabilir (Kaval, 
2005). Muhasebe hilelerini ise altı başlık altında toplamak mümkündür; kasti hatalar, 
kayıt dışı işlemler, zamanında yapılmayan kayıtlar, doğru hesapların kullanılmaması, 
belge sahtekarlığı ve bilançonun maskelenmesi (Bayraklı ve diğerleri, 2012). 

 Hem işletmeler hem de toplum nezdinde kolaylıkla bertaraf edilemeyecek 
sorunlara yol açan hilelerin henüz ortaya çıkmadan önlenmesi gerekir. Çünkü hileli 
eylemin gerçekleşmesi durumunda katlanılacak maliyet, hileli eylemin önlenmesi için 
katlanılacak maliyetin çok daha üzerindedir. Dünyanın en büyük ve önemli hileyle 
mücadele kuruluşu olan ACFE1-Lisanslı Müfettişler Birliği tarafından yayınlanan 2018 
yılı mesleki hile ve suiistimal raporunda (ACFE, 2018), 125 ülkede2 toplam 2.690 adet 
gerçekleşmiş mesleki hile eylemi ele alınmıştır.  Bu eylemlerin dahil olduğu 
organizasyonlar arasında küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğu gibi binlerce çalışanı 
olan büyük işletmeler de bulunmaktadır. Söz konusu rapor, işletmelerin yıllık 
gelirlerinin ortalama %5’lik kısmını hileden dolayı kaybettiklerini ortaya koymaktadır. 
Bu oran ise yaklaşık olarak 4 trilyon Amerikan Doları’na denk gelmektedir. 

Hileli eylemelerin gerçekleşmesi sonucunda oluşan büyük maliyetler, 
araştırmacıların ve uygulayıcıların hilenin ortaya çıkmasının önlenmesi hususuna 
odaklanması sonucunu doğurmuştur (Wilhelm, 2004; Krummeck, 2000; Coderre, 2009; 
Adams, 2010; Capelli ve diğerleri, 2012). Literatürdeki çalışmalara, standartlara, ilkesel 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Association	  of	  Certified	  Fraud	  Examiners,	  www.acfe.com	  
2	  Ülkelerin	  bulundukları	  bölgeler:	  Kuzey	  Amerika,	  Sahra	  Altı	  Afrika,	  Asya-‐Pasifik,	  Batı	  Avrupa,	  Latin	  
Amerika	  ve	  Karayipler,	  Ortadoğu	  ve	  Kuzey	  Afrika,	  Güney	  Asya,	  Doğu	  Avrupa,	  Batı	  Asya.	  
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kararlara, ders içeriklerine veya uygulama kılavuzlarına bakıldığında etik kavramının 
hiç olmadığı kadar ön plana çıktığı görülmektedir. Çünkü etik kavramının anlaşılması, 
içselleştirilmesi ve bireysel davranışlarında kilit rol oynaması hilenin ortaya çıkmasının 
önlenmesinde büyük önem taşımaktadır.  

Hilenin önüne geçilmesi için hileyi yaratan faktörlerin neler olduğunun tespiti, bu 
faktörlerin tanımlanması ve hileye uygun zemin yaratan faktörlerin mevcudiyetinin 
engellenmesi gerekir. Bu sayede etik davranışla beraber hileyi yaratan faktörlerin 
ortadan kaldırılması ya da etkilerinin azaltılması hilenin önlenmesi adına 
gerçekleştirilen çabaların yaratacağı faydayı maksimize edecektir. Ne var ki bu 
yaklaşımın kuramsal olarak tanımlanması, diğer bir ifadeyle çerçevesinin çizilerek 
paradigmasının oluşturulması kolay değildir. Çünkü nedenleri itibariyle hile çok 
yönlüdür ve eyleme geçildiğinde ise içinden çıkılamayacak şekilde karmaşık 
olabilmektedir. Örneğin KPMG tarafından 2016 yılında yapılan bir çalışmada hileli 
eylemlerde bulunanlarının özellikleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar itibariyle hileli 
eylemlerde bulunanların %79’u erkek, %17’si kadındır. %1’i 18-25 yaş arasında, %14’ü 
26-35 yaş arasında, %37’si 36-45 yaş arasında, %31’i 46-55 yaş arasında ve %8’i 55 
yaş üstündedir. %2’si 1 yıldan kısa süredir, %19’u 1 ile 4 yıl arasında, %14’ü 4 ile 6 yıl 
arasında, %38’i 6 yıldan fazla süredir çalışmaktadır. %38’i saygın kişilerden, %10’u ise 
düşük itibarlı kişilerden oluşmaktadır (KPMG, 2016). Görülebileceği gibi hilenin 
nedenlerini çalışma süresine, yaşa veya cinsiyet farklılığına dayandırmak dahi 
mümkündür. Dolayısıyla literatürde hileli eylem olasılığını artıran faktörlerin etkilerine 
yönelik çok sayıda araştırma, analiz ve istatistiğe ulaşılabilir. Buna karşın temel olan 
kuramsal bir yaklaşım tesis etmektedir.  Diğer bir ifadeyle, hilenin önlenmesi için hileli 
eylemi gerçekleştirmeye uygun ortamın mevcudiyetinin engellenmesi doğrultusunda ne 
yapılması gerektiği ortaya konulmalıdır. Kısacası, hileyi yapmak için elverişli ortam 
nedir sorusuna cevap bulunması, hileli eylemleri önleyecek taktik ve stratejiler ile 
kontrol sistemlerinin tesis edilmesini sağlar. Nihayetinde de hilenin önlenmesine 
yönelik paradigmaların oluşmasına katkıda bulunur. 

Yüksek maliyetli hilelerin önüne geçebilmek amacıyla bireyleri hileli eylemlere 
yönelten nedenler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çok sayıda paradigma 
geliştirilmiştir. Çalışmanın takip eden bölümünde hileli eylemlerin nedenlerine ilişkin 
olarak ortaya atılmış ve paradigma değişimlerine ön ayak olmuş hile üçgeni teorisi ele 
alınmıştır. İkinci bölümde hile üçgeni teorisinin geliştirilmesine dayalı olarak ortaya 
çıkan modeller irdelenmiştir. Çalışma, üçüncü bölümde değerlendirme yapılarak 
tamamlanmıştır. 

1. Öncü Paradigma: Hile Üçgeni Teorisi   
Literatürde en fazla yer etmiş ve bağımsız denetim standartları içerisinde de yer 

almış olan paradigma, 1950 yılında Amerikalı sosyolog Donald Cressey tarafından 
geliştirilen hile üçgeni teorisidir. Cressey, bu kavramdan ilk olarak ‘The Criminal 
Vialation of Financial Trust’ başlıklı çalışmasında bahsetmektedir. Çalışmanın 
dayanağı, insanların tüm davranışlarının altında yatan temel bir nedenin olduğu 
kabulüdür.  Bu bağlamda, bireylerin hileli eylemlerde bulunma nedenlerini bulmak 
amacıyla beş aylık bir süre içerisinde 250 suçlu ile görüşmeler yapmıştır. Elde ettiği 
bulgular ışığında Cressey, bireylerin hileye başvurmalarının altında yatan üç temel 
faktörün olduğu sonucuna varmıştır (Abdullahi ve diğerleri, 2015). Şekil 1’de 
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görüldüğü üzere hile üçgeni teşvik/baskı, fırsat ve meşrulaştırma şeklinde üç unsurdan 
oluşmaktadır. 

• Teşvik/ baskı: Bireyleri hileli eylemlerde bulunmaları yönünde motive eden 
unsurlardır. Bunlar arasında kişinin finansal problemleri, içki-kumar-madde bağımlılığı, 
iş yeri sahibinden öç alma isteği, alınacak prim, ücret artışı, hırs, açgözlülük yer alır. 
Chen ve Elder (2007) çalışmalarında baskının altı kategorisi bulunduğunu 
belirtmektedir. Bunlar yükümlülükler, kişisel problemler, kişinin iş yerindeki 
pozisyonunun alt üst olması, fiziksel izolasyon, işteki pozisyonunu yükseltme isteği ve 
işveren - çalışan ilişkisi şeklinde sıralanır. Albrecht ve diğerleri (2006) ise baskıyı dört 
çeşide ayırmaktadır. Bunlar; finansal baskı, kişinin ahlak bozukluğundan kaynaklı 
baskı, işle alakalı baskı ve diğer baskılardır. Albrecht ve diğerleri (2006) hileli 
davranışların %95’inin finansal baskı ya da kişinin ahlak bozukluğundan kaynaklı 
baskıdan hareketle oluştuğunu savunmaktadır.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Hile Üçgeni Kaynak: Wells, 2011 

 

• Fırsat: Hile yapmaya uygun ortamın oluşması durumudur. Çalışanlar örgüt 
sisteminin zayıf taraflarını keşfederek hileli eylemlerini gerçekleştirebilecekleri ortamı 
yaratmış olurlar. İşletmenin iç kontrol sisteminin yeterli olmaması, disiplinli ortamının 
olmaması, işletme içindeki bilgi akışının şeffaf ve yeterli seviyede olmaması, yetersiz iş 
bölümünün olması hileli eylemlerin gerçekleşebilmesi için fırsatların yaratılmasını 
sağlamaktadır. 

• Meşrulaştırma: Hileyi yapan kişinin eyleme başlamadan önce kendisini 
psikolojik olarak rahatlatabilmek amacıyla aslında yaptığının çok da yanlış olmadığı 
konusunda kendini ikna etme ve söz konusu eylemi kabul edilebilir kılma faaliyetidir. 
Bir başka deyişle, kişi hileli eylemine çeşitli bahaneler ve mazeretler bularak yapacağını 
haklı göstermeye çalışmaktadır (Kranacher ve diğerleri, 2010). Hileyi gerçekleştirecek 
kişi elde edeceği paraya kendisinin işletme ortaklarından daha çok ihtiyacı olduğunu, 
işletme ortaklarının da hile ile kasalarındaki parayı arttırdıklarını, kimseye zarar 
vermediğini, söz konusu parayı sadece ödünç aldığını, bunu pek çok kişinin de 
yapabileceğini öne sürerek yapacağı eylemi meşrulaştırmaya çalışır.  

Teşvik/Baskı 

Fırsat Meşrulaştırma 
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2. Paradigma Değişimleri: Kronolojik Sıralama  
Kişileri hileli davranışlara yönelten nedenleri kuramsal olarak çerçeveleyen hile 

üçgeni teorisini takiben paradigma değişimi yaratan çok sayıda model geliştirilmiştir.  
Şekil 2’de söz konusu modellerin kronolojik sıralamasını görmek mümkündür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Hile Modellerinin Kronolojik Sıralaması 

Kaynak: Vassiljev ve Alver, 2016; Free, 2015 
 

 1984-Hile Ölçeği: Albrecht, Howe ve Romney tarafından 1984 yılında 
geliştirilmiştir. Hile ölçeğine göre, bireylerin hileli eylemler sergilemelerinin nedenleri 
arasında hile üçgeninde yer alan teşvik/baskı ile fırsat unsurları bulunurken; hile 
üçgenindeki üçüncü unsur olan meşrulaştırmanın yerini kişisel bütünlük almaktadır 
(Free, 2015). Burada kişisel bütünlük ifadesinden kastedilen kişinin ahlak seviyesidir. 
Bir başka deyişle, bireyin hileli eylemlere yönelik yaklaşımlarıdır. 

1990-Hile Küpü: 1990 yılında Doost tarafından ortaya atılan hile küpü 
modelinde  bilgisayar suçlarına yol açan üç temel boyut ele alınmıştır. Bunlar ilişki, 
uzmanlık ve motivasyondur (Vassiljev ve Alver, 2016). Modelde bireyin diğer kişilerle 
olan ilişkileri, konusundaki uzmanlık seviyesi ve onu motive edecek bir durumun söz 
konusu olması boyutlarının hileli davranışlar sergilemedeki etkisi ortaya konulmaktadır.  

2004-Hile Elması: Modeller arasında en fazla kabul gören teori olan hile 
üçgeninden sonra en bilenen model hile elmasıdır. Wolfe ve Hermanson (2004) 
çalışmalarında hile üçgenini oluşturan unsurlara dördüncü bir boyut ekleyerek hile 
elması modelini meydana getirmişlerdir. Şekil 3’te görüleceği üzere hile üçgeninde yer 
alan teşvik/baskı, fırsat ve meşrulaştırma kavramları hile elmasında da aynen yer 
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alırken; ek olarak burada kabiliyet olarak nitelendirilen dördüncü bir unsur eklenmiştir. 
Wolfe ve Hermanson’a (2004) göre hilenin gerçekleşebilmesi için hileli eylemde 
bulunma potansiyeli olan kişinin dördüncü boyut olan hile yapma becerisine, 
kabiliyetine ve kişisel özelliklerine sahip olması gerekmektedir. Hile elması teorisine 
göre burada yer alan dört unsurun birden sağlanamaması durumunda hilenin 
gerçekleşmesini beklemek yanlış olacaktır.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Hile Elması 

Kaynak: Wolfe ve Hermanson, 2004 
 

Wolfe ve Hermanson (2004) çalışmalarında; fırsatın hilenin gerçekleşebilmesi 
için kapıyı açtığını; teşviklerin, baskının ve meşrulaştırmanın kişiyi hileli eyleme doğru 
yönlendirdiğini; fakat en önemlisi kişinin açık kapının farkına vararak o kapıdan içeri 
doğru girebilme kabiliyetinin olması gerektiğini savunmaktadır. Wolfe ve Hermnason 
(2004)’a göre kabiliyetin altı bileşeni bulunmaktadır. Şekil 4’te görüleceği üzere bunlar 
pozisyon, zeka, güven/ego, başkalarını yönlendirme becerisi, yalan söyleme becerisi ve 
stresle baş edebilme becerisidir. Hileli eylemde bulunabilmek için gerekli boyutlardan 
birisi olan kabiliyetin sağlanabilmesi için bireyin şirketteki pozisyonunun buna uygun 
olması, işletmenin iç kontrol sistemindeki eksikleri fark edebilecek zekaya sahip olması, 
güçlü egosunun olması, kendine güveninin tam olması, başkalarını kendisinin peşinden 
sürükleyebilecek yönlendirme kabiliyetinin olması, etkili ve kolay bir şekilde yalan 
söyleyebilmesi ve son olarak da stresle baş edebilme becerisinin olması gerekmektedir.  
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Şekil 4. Kabiliyetin Bileşenleri Kaynak: Wolfe ve Hermanson, 2004. 

2007-Hile Karesi: Bressler ve Bressler 2007 yılında hile karesi modelini 
geliştirmişlerdir. Hile karesinin dört ayağı bulunmaktadır: Teşvik, fırsat, kabiliyet ve 
farkına varma (Mackevicius ve Giriunas, 2013). Hile elmasını oluşturan unsurlardan üç 
tanesi aynı iken burada hile elmasından farklı olarak meşrulaştırmanın yerini farkına 
varma boyutu almaktadır. Farkına varma, psikolojik olarak kişinin mevcut durumu 
kabullenmesi şeklinde izah edilebilir. Bu bağlamda kişinin stresle ve acıyla mücadele 
etme şeklidir.   

2007-Örgütsel Hile Üçgeni: Free, Macintosh ve Stein ortaya attıkları örgütsel 
hile üçgeni yaklaşımında, üçgenin köşelerini oluşturan boyutlar liderlik, yönetim 
kontrolleri ve kültürdür. Liderlikten kastedilen performans hedeflerine ulaşılması için 
kurulan baskı iken; yönetim kontrolleri verimlilik sağlamak için entegre edilen süreçler 
ve sistemlerdir. Yönetim kontrolleri ne denli sıkı ise hile ortamının yaratılması o denli 
zor olmaktadır. Kültür ise işletmenin benimsediği kuralları ve yıllar itibariyle 
benimsediği yaklaşımları ifade etmektedir (Free, 2015).    

2008-ABC Modeli: Ramamoorti tarafından 2008 yılında hile analizi ve 
sınıflandırılmasında kullanılmak için ABC Modeli geliştirilmiştir. A harfi hile 
yapanların kişisel özelliklerini ifade ederken; B harfi grup halinde gerçekleştirilen 
hilelerin dinamiklerini; C harfi ise hileli davranışlara yol açan toplumsal faktörleri 
temsil etmektedir (Vassiljev ve Alver, 2016). Bir başka deyişle A hileye yol açan 
çekirdek unsurları gösterirken, B olayın boyutlarını biraz daha geniş ele almaktadır. 
C’de ise çember çok daha geniştir. 

2009-Hile Beşgeni: Marks (2009) çalışmasında hile üçgeninin ortaya atıldığı 
1950’li yıllardaki işletmelerin özellikleri ile 2000’li yıllardaki işletmelerin özelliklerinin 
karşılaştırmıştır. İşletmelerin ve bulundukları çevrenin çok daha karmaşık bir hal 
aldığını gözlemlemiş ve hile üçgeni unsurlarının günümüzde hile eyleminin nedenlerini 
açıklamada yetersiz kaldığını savunarak beş unsura sahip hile beşgeni modelini ortaya 
atmıştır. Şekil 5’te görüleceği üzere hile beşgenine hile üçgeninde yer alan teşvik/baskı, 
fırsat ve meşrulaştırma unsurlarına ek olarak iki unsur daha eklenmiştir. Bunlar beceri 
ve kibirdir. Beceri, hileli davranışta bulunma eğiliminde olan kişinin işletmenin iç 
kontrol sistemini kendi lehine çevirebilme ve hileyi gerçekleştirebilme yeteneğini ifade 
etmektedir. Kibir ise hileli davranışta bulunma eğiliminde olan kişinin kendini 
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diğerlerinden üstün görerek yapacağı faaliyetin gerçekleştirilebilir olduğuna inanması 
ve ben yapıyorsam doğrudur yaklaşımında olmasıdır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Hile Beşgeni 

Kaynak: Marks, 2009. 

2010-Hile Karesi: Bressler ve Bressler ile aynı isim 2010 yılında Cieslewicz 
tarafından da kullanılmıştır. Cieslewicz’in hile karesinde, Şekil 6’da görüldüğü üzere 
hile üçgeninin boyutlarına ek olarak sosyal etki kavramı eklenmiştir (Free, 2015). 
Cieslewicz hileli davranışlarda bulunulmasında toplumun da çok etkili olduğunu 
savunmakta ve sosyal etkinin hilenin gerçekleşmesinde büyük öneminin olduğuna 
inanmaktadır. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Şekil 6. Cieslewicz’in Hile Karesi Kaynak: Free 2015. 

2012-M-I-C-E: 2012 yılında Dorminey, Fleming, Kranacher ve Riley hilenin 
oluşmasına neden olduğunu düşündükleri dört kavramın baş harflerini kullanarak M-I-
C-E yaklaşımını geliştirilmişlerdir. Buna göre M parayı (Money), I ideolojiyi 
(Ideology), C zorlamayı (Coercion), E egoyu (Ego) ifade etmektedir (Dorminey ve 
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diğerleri, 2012). Dorminey ve diğerlerine (2012) göre para ve ego hileli davranışlara en 
sık yol açan unsurlar arasında yer almaktadır. Kişi fazladan para kazanabilme durumu 
ile karşı karşıya kaldığında hileli davranışa daha sıcak bakar hale gelmektedir. Aynı 
şekilde yüksek egoya sahip kişilerin egoları çoğu zaman ahlak görüşlerinin önüne 
geçebilmekte ve bu da onları hileye yönlendirmektedir. Buradaki ego kişinin kendisini 
mükemmel görmesinden kaynaklanmaktadır. İdeoloji ise hileli davranışta bulunma 
potansiyeli olan bireyin inandığı fikirleri ve değerleri ifade etmektedir. Zorlama ise üst 
yönetimin çalışanlar üzerinde kurdukları baskılarıdır. Bu doğrultuda çalışanlar hileye 
yönelebilmektedir (Dorminey ve diğerleri, 2012). 

 2013-Hile Ölçeği: Mackevicius ve Giriunas 2013 yılında “hile ölçeği” 
kavramını yeniden ortaya atmışlardır. Çalışmalarında hile ölçeğinin dört ögesini 
dürtüler, koşullar, olasılıklar ve farkında olma şeklinde sıralamışlardır. Dürtü genellikle 
hırs ve aniden meydana gelen finansal zorluklar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Hileye 
yol açan dürtülere örnek olarak bireysel borçlar, ülkedeki ekonomik dengesizlik, iş 
tatminsizliği, yüksek hırs, mevcut işini kaybetme korkusu, alkol ve zararlı madde 
bağımlılığı, sağlık problemleri, maaştan hoşnutsuzluk, kıskançlık gösterilebilir. Hile 
ölçeğinin ikinci ögesi olan koşulları, hile riskini oluşturan unsurlar şeklinde ifade etmek 
mümkündür. Hileye yol açan koşullara örnek olarak küreselleşme, ülkeler arasındaki 
hızlı sermaye akışı3 ve artan rekabet gösterilebilir. Mackevicius ve Giriunas (2013) hile 
riskini arttıran önemli koşulları yedi başlık altında toplamıştır. Bunlar: 

1. Şirket yöneticilerinin dürüstlüğü, yetkinliği ve eylem tarzına ilişkin koşullar: 
Etkin denetim kurulunun bulunmaması, çalışma disiplininin olmaması, 
yöneticilerin sürekli yüksek riskli işlere girme eğiliminde olmaları, düzensiz 
yönetim sisteminin olması vb. 

2. Şirket çalışanlarına ilişkin koşullar: Çalışanlar arasındaki olumsuz ilişkiler, 
çalışanların izne ayrılmasına izin verilmemesi, çalışanların önemli işlerden 
izole edilmeye çalışılması, çalışanların kişisel problemleri, çalışanların yasal 
haklarının göz ardı edilmesi vb. 

3. Şirketin örgüt yapısına ilişkin koşullar: Güvenlik sisteminin yetersiz olması, 
şirket departmanları arasındaki bilgi akışının yetersiz olması, departman 
sayısının gereğinden fazla ya da az olması vb. 

4. Şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin koşullar: Ödeme 
gücünün zayıf olması, kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerde meydana gelen 
hızlı artış, yüksek işletme kayıpları, yetersiz işletme sermayesi, nakit 
akışlarındaki gerileme, karlılığının olması gerekenin çok altına düşmesi vb. 

5. Şirketin örgütsel ve endüstriyel faaliyetlerine ilişkin koşullar: Yakın zamanda 
kökten değişim yaşanacak alanlara gereksiz yere yatırım yapılması, bir veya az 
sayıda ürüne-tedarikçiye-müşteriye bağımlılık, danışmanlık-avukatlık gibi 
dışarıdan alınan hizmetlere gereğinden fazla yapılan ödemeler vb. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Örneğin	  Panama	  Belgeleri,	   uluslararası	   para	   transferleri	   ve	  uluslararası	   vergi	   planlaması	   imkanlarının	  
hileye	   ne	   şekilde	   zemin	   hazırladığını	   ortaya	   koymaktadır.	   Söz	   konusu	   belgelerde	   ifşa	   edilen	   offshore	  
tüzel	   kişiliklerin	   bilgileri	   vergi	   cennetleri	   şirketlerinde	   isimleri	   gizlenen	   asıl	   sahiplerin	   büyük	   bir	  
bölümünün	  birçok	  ülkede	  hükümet	  yetkilisi	  olduğunu	  göstermektedir.	  Bu	  açıdan	  sahibin	  gizlenmesindeki	  
amaçlardan	   biri	   vergiden	   kaçınma	   olduğu	   kadar,	   görevi	   kötüye	   kullanarak	   rüşvet	   ve	   yolsuzlukların	  
perdelenmesidir	  	  (Gökten	  ve	  Karabudak,	  2017).	  
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6. Şirketin muhasebesi, denetimi ve iç kontrol sistemine ilişkin koşullar: Şirketin 
muhasebe politikalarında yapılan sık değişiklikler, veri yetersizliği, bağımsız 
denetimin yapılmaması, iç denetim kontrollerinin zayıf olması vb. 

7. Dış koşullar: Ülkedeki istikrarsız ekonomik ve siyasi durum, mevzuattaki 
eksiklikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, vergi sistemindeki değişiklikler, 
faiz oranlarındaki değişiklikler, yüksek enflasyon oranları, yüksek işsizlik 
oranları vb. 

Hile ölçeğinin üçüncü ögesi olasılıklardır. Olasılıklar hileli eylemde bulunma 
niyetinde olan kişinin bunu gerçekleştirmesi için sağlanan imkanlardır. Son öge olan 
fakında olma unsuru ise, Bressler ve Bressler’in 2007 yılında ortaya attıkları hile karesi 
modelinde olduğu gibi bireyin mevcut durumu kabullenme düzeyidir.   

3. Değerlendirme   
Hile üçgeni teorisinin literatüre girdiği 1950 yılından günümüze kadar hileli 

eylemlerin nedenlerine ilişkin çok sayıda görüş ortaya atılmıştır. Hile üçgeni teorisi, 
bireylerin hileli eylemlerde bulunması için uygun ortamı yaratan üç temel unsur 
üzerinde durmuş;  teşvik/baskı, fırsat ve meşrulaştırma unsurlarının beraberce 
bulunması durumunda hileli eylemlerin gerçekleşme olasılığının yükseldiğine dikkat 
çekmiştir. Bu paradigmanın kabulü denetim ve iç kontrol sistemlerinin tasarlanmasında 
dayanak haline gelmiş; hileli eylemlerin önlenmesine yönelik stratejilerin oluşturulması 
ve uygulanmasında dikkate alınmıştır. Hiç şüphesiz ki hile üçgeni teorisinin yarattığı 
paradigma gerek uygulayıcılar gerekse de teorisyenler için ciddi faydalar sağlamış, ilgili 
literatürün ve standartların gelişmesine katkı sunmuştur. Bununla birlikte iş dünyasının 
ve yaşam şekillerinin hızlı değişimi hileli eylemlerin nedenlerine ilişkin paradigmanın 
da değişmesini zaruri hale getirmiştir. Özellikle 1990’lar sonrasında yaşanan büyük 
ölçekli skandallar hileli eylemlerin neden olduğu yüksek maliyetleri gözler önüne 
sermiştir. Bu nedenle hileli eylemlerin nedenlerine ilişkin odağın çalışanlardan 
yöneticilere ve işletme ortamında bireysel davranışlara doğru kaydığını söylemek 
mümkündür. Diğer bir ifadeyle, hilenin büyüğü ciddi ölçekte toplumsal zararlara neden 
olabilmekte ve bu tür hileli eylemlerin yapılışında yönetici ve/veya sahiplerin başrolde 
oldukları görülmekte; ayrıca hilenin nedenlerinde davranışların önemi artmaktadır. Hile 
ölçeği ve hile küpü bireyin hileli davranışa yaklaşımını ön plana çıkartan görüşlerdir.  

2004 yılında ortaya atılan hile elması modeli, hileli eylemlerin nedenlerine ilişkin 
paradigma değişimini yansıtmaktadır. Hile üçgeni modeli unsurları korunmuş ve 
dördünce bir unsur olarak kabiliyet eklenmiştir. Kabiliyet unsuru bünyesinde hem 
yöneticilerin hileli eylemlerde bulunmak için taşıdığı yetkinliği hem de davranışsal 
özellikleri içermektedir. Hiç şüphesiz ki, etik davranış göstermeyen yöneticiler 
tarafından yapılacak hileli eylemlerinin henüz vuku bulmadan önüne geçilebilmesi için 
günümüzdeki iç kontrol sistemleri yetersiz kalmaktadır.  

Davranışsal özelliklerin hileli eylemlerin nedenlerine ilişkin olarak kuramsal 
çerçeve içerisine dahil edilme çabası hile karesi, ABC modeli, hile beşgeni ve M-I-C-
E’nin temel uğraşı olarak değerlendirilmektedir. Kibir, farkında olma, sosyal etki gibi 
kavramlar içerisinde yer bulan davranışsal tanımlamalar psikoloji ve sosyoloji 
alanlarının hileli eylemlerin önlenmesine ilişkin olarak göz ardı edilemeyeceğini ortaya 
koymaktadır. Ne var ki, söz konusu davranışsal hususlar, insan doğası gereği 
bünyelerinde taşıdıkları karmaşıklık nedeniyle özellikle denetim ve iç kontrol alanında 
genel kabul edilir bir paradigma değişimi yaratamamışlardır. Nitekim Mackevicius ve 
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Giriunas’ın hile ölçeği dikkate alındığında, hilenin nedenlerinin ne denli geniş bir 
çerçeve içerisinde değerlendirilebileceği kolaylıkla anlaşılabilmektedir.  

Günümüz itibariyle, muhasebe denetimi ve iç kontrol özelinde, hile üçgeni 
teorisinin hileli eylemlerin önlenmesi çerçevesinde genel kabul görmüş paradigma 
olduğu ve bu paradigmanın hile elması modeliyle değişime uğradığı ifade edilebilir. 
Bununla birlikte Bağımsız Denetim Standartları’nda hile elması yerine hile üçgeninin 
yer bulması henüz paradigma dönüşümünün gerçekleşmediğini göstermektedir. Diğer 
bir deyişle, hile elması modeli hile üçgeni teorisinin yerini almamıştır. Paradigma 
değişiminin dönüşüme uğramamasının nedenlerinin başında mevcut denetim teknikleri 
ve kurumsal yönetim metodolojilerinin uyumsuzluğu gösterilebilir. Çünkü hileli 
eylemlerde odak noktasının çalışanlardan yöneticilere veya sahiplere kaydırılması, 
çalışanlar üzerine yoğunlaşan iç kontrol ve denetim uygulamalarının yeniden gözden 
geçirilmesini, geliştirilmesini ve adaptasyonunu gerekli kılacaktır. Hiç şüphesiz ki 
mevcut altyapı bu tür bir dönüşüme hazır değildir.  
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Extensive Summary 
 

Introduction 
Identifying the factors cause fraudulent actions is an intensely debated issue and it 

has an extensive intellectual pedigree. It is fair to say that fraud triangle theory is the 
primary paradigm on causes of fraudulent actions in the accounting literature. Due to 
the changing business world and lifestyle, in the following years, from 1950 to the 
present, many different views emerged. Although some of these have caused paradigm 
shifts, we cannot talk about conversion. In this study fraud triangle theory and following 
models are comparatively examined and it is concluded that the focus on the causes of 
fraudulent actions has shifted from employees to executives and researchers are more 
concentrated on behavioural characteristics. In addition, fraud diamond model is 
considered to be the approach that created the paradigm shift for the causes of 
fraudulent actions. 

From past to present, the costs of fraudulent actions and the negative effects of 
them on society gradually increase. 1998 Waste Management Scandal, 2001 Enron 
Scandal, 2002 WorldCom and Tyco Scandals, 2003 Healthsouth and Freddie Mac 
Scandals, 2005 American Insurance Group Scandal, 2008 Lehman Brothers and Bernie 
Madoff Scandals, 2009 Saytam Scandal (Corporate Accounting Scandals, 2018) are 
some of the large-scale fraudulent actions we have recently encountered. Also, 
fraudulent transactions are takin place in several organizations such as FIFA, Olympus, 
GlaxoSmithKline, Siemens, and HealthSouth. Increases in the fraudulent actions have 
gradually increased the importance of the concepts of control and internal control 
throughout this process. 

It is beneficial to prevent frauds causing problems that cannot be easily eliminated 
by both businesses and society before they occur. Because the cost incurred in case of 
fraudulent action will be much higher than the cost incurred in order to avoid the 
fraudulent action. Because of the large costs incurred as a result of fraudulent actions, 
researchers and practitioners focus on preventing the emergence of  fraud (Wilhelm, 
2004; Krummeck, 2000; Coderre, 2009; Adams, 2010; Capelli ve diğerleri, 2012). 

In order to prevent fraud; it is necessary to identify the fraud generating factors 
and prevent the presence of factors that may cause fraudulent actions.	   In this respect, 
along with ethical behavior, the elimination of the fraudulent factors or the reduction of 
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their effects will maximize the benefit of the efforts made in the name of preventing the 
frailty. In order to avoid high cost frauds, it has been tried to determine the reasons that 
lead individuals to fraudulent activities. A number of paradigms have been developed 
for this purpose.  

1. Pioneer Paradigm: Theory of Fraud Triangle 

The paradigm that both mentioned in literature mostly and is included in the 
independent audit standards is the fraud triangle theory developed by American 
sociologist Donald Cressey in 1950. The basis of fraud triangle is the acceptance that 
there is a basic reason in people’s all behaviors. Fraud triangle has three factors; 
incentive/pressure, opportunity, rationalization. 

 Incentive/pressure are the motivating factors for the fraudulent activities. These 
include financial problems of the person, drink-gambling-substance addiction, desire to 
take revenge from the boss, premium to be paid, wage increase, and greed. Opportunity 
is the emergence of the appropriate situation for fraud.	   Employees create an 
environment where they can perform fraudulent actions by exploring the weaker parts 
of the organizational system. Rationalization is the action of convincing herself/himself 
that what actually cheater does is not so wrong. By behaving like that the cheater 
comforts herself/himself before the fraudulent action starts.	  In other words, the person is 
trying to justify his fraudulent action by finding various excuses (Kranacher ve 
diğerleri, 2010). 

2. Paradigm Exchanges: Chronological Order  

Numerous models have been developed that generate paradigm shifts following 
the theory of fraud triangle, which theoretically framed the reasons leading to fraudulent 
behaviors. These are mentioned below: 

• 1984 - Albrecht, Howe, Romney – “Fraud Scale” 

• 1990 - Doost – “Fraud Cube” 

• 2004 - Wolfe, Hermanson – “Fraud Diamond” 

• 2007 - Bressler, Bressler – “Fraud Square” 

• 2007 - Free, Macintosh, Stein – “Organizational Fraud Triangle” 

• 2008 - Ramamoorti – “ABC Model” 

• 2009 - Marks – “Fraud Pentagon” 

• 2010 - Cieslewicz – “Fraud Square” 

• 2012 - Dorminey, Fleming, Kranacher, Riley – “M-I-C-E” 

• 2013 - Mackevicius, Giriunas – “Fraud Scale” 

3. Assessment 
Numerous views on the causes of fraudulent acts from the 1950s, when the fraud 

triangle theory entered the literature, have been put forward.	  As of today, it can be 
expressed that the fraud triangle is a generally accepted paradigm in the framework of 
the prevention of fraudulent actions and that this paradigm has been changed by the 
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fraud diamond model. However, in the Independent Auditing Standards, the place of 
fraud triangle instead of fraud diamond shows that paradigm transformation has not yet 
occurred.	  In other words, fraud diamond model has not yet fully taken the place of the 
fraud triangle theory.	   At the beginning of the reason for not undergoing the 
transformation of the paradigm shift is the incompatibility of existing audit techniques 
and corporate governance methodologies.	  Because, in fraudulent actions, shifting the 
focus point from the employees to the managers or to the owners will require the re-
examination, development and adaptation of the internal control and audit practices that 
focus on the employees. Undoubtedly, the existing infrastructure is not ready for such a 
transformation. 
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Özet 

Diğer birçok alanda olduğu gibi eğitim alanındaki rekabette gittikçe 
yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle, rekabet avantajı elde etmek isteyen kurumlar 
markalaşmaya önem vermektedir. Bu çalışmanın amacı, 2008 yılında kurulan Ardahan 
Üniversitesi'nin (ARÜ) marka kişiliğinin iç ve dış paydaşlar açısından nasıl 
algılandığını belirlemek ve paydaşlar arasındaki algı farkını belirlemektir. Araştırma 
kapsamında, Aaker (1997) tarafından geliştirilen marka kişiliği ölçeği kullanılmış ve 
toplam 612 katılımcıdan veri toplanmıştır.	  Analizler sonucunda marka kişiliği ölçeği 
dört ana faktör altında toplanmıştır. Bunlar “Samimiyet-Yetkinlik, Coşku-Gelişmişlik, 
Sertlik ve Genç-Sade-Dışa Dönük olarak gruplanmıştır. İlk iki faktörde katılımcılar 
yargılara ilişkin kararsız iken son iki faktörde bu iki kişilik özelliği ile ilgili yargılara 
katılmamaktadır. Paydaşlar açısından bu faktörlere katılımları arasında farklılık olup 
olmadığına göre yapılan analizlerde ise Coşku-Gelişmişlik ve Sertlik boyutunda 
öğrencilerin diğer gruplara kıyasla daha olumluya yakın algıladığı görülmüştür. 
Samimiyet ve Yetkinlik ile Genç-Sade-Dışa Dönük boyutunda paydaşlar arasında bir 
farklılık bulunmamıştır 
Anahtar Sözcükler: Marka, Eğitim Kurumu, Ardahan Üniversitesi, Marka Algısı 

Abstract 

Competition in the field of education is becoming more and more intense, as is be 
the case with many other fields. For this reason, institutions that want to gain 
competitive advantage attach importance to branding.	  The purpose of this study is to 
determine how the brand personality of Ardahan University (ARÜ), which was 
established in 2008, how is perceived in terms of internal and external stakeholders and 
to determine the difference between the stakeholders. The brand personality scale 
developed by Aaker (1997) was used and data were collected from a total of 612 
participants As a result of the analyzes, brand personality scale was collected under 
four main factors.These are grouped as "Sincerity-Competence, Enthusiasm-
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Development, Hardness and Young-Simple-Outward Turning. The participants in the 
first two factors are undecided about the judgments while they are not participated in 
the judgments about  the last two factors. In Analyzes made on the basis of whether 
there is a difference between the participation of these factors in terms of stakeholders 
are showed that the students perceived more positively than the other groups in the 
dimension of enthusiasm-development and hardness.	   There is no difference between 
stakeholders in the dimension of Sincerity and Competence and Young-Simple-Outward 
Turnaround 

Keywords: Brand, Educational İnstitution, Ardahan University, Brand Perception 

1. Giriş 

Marka ürünü, firmayı ya da kişileri alternatifleri arasından ayırt etmeye yarayan 
ve kuruma kimlik kazandıran bir özelliktir. Markanın tercih edilmesinde birçok faktör 
etkili olabilmektedir. Marka algısı tüketicinin nezdinde ön planda tuttuğu unsur 
beklentilere göre değişmektedir. Dolayısıyla bir markanın tüketiciler arasında 
algılanması farklılaşabilir. Marka algısı, tüketici zihninde oluşan duyusal kodların 
tamamını içermektedir. Duyu organlarından geçerek zihne ulaşan bu kodlar, zihinde kişi 
tarafından anlamlaştırılarak, tüketicinin o marka için bir his sahibi olmasına olanak 
sağlar. Zihinde oluşan bu his algısı her zaman güçlü ve gerçektir. Bu his algısı, bireysel 
mutluluk noktasına ulaştığında, yani bağlılık duygusunu tetiklediğinde, marka algısını 
oluşturan o en önemli yapı taşı halini almış olur ( Moralıoğlu,2016) 

Küreselleşme sürecinin son hızla gelişme gösterdiği bu dönemde her şey ve 
herkes, değişim ve rekabet baskıyla karşı karşıya kalmaktadır. Önceleri özel sektör için 
geçerli olduğu düşünülen bu unsur günümüzde kamu kurum ve kuruluşları, hatta 
bireyleri de etkisi altına almaktadır. Günümüzde dünya çapında markalaşmış firmalar 
ürettikleri ürünleri ve müşterilerinin değişen beklentilerini düzenli olarak 
incelemektedir. Değişen beklentilere eksiksiz yanıt vererek hem mevcut müşterilerini 
kendisi için karlı hale getirmekte hem de rakiplerinin müşterilerini ya da kararsız 
müşterileri kendi markasına çekebilmek için stratejiler geliştirmektedir. Bir kurum 
değişim sürecini doğru yönetebilmek için içinde bulunduğu, hizmet verdiği ve 
paylaşımda bulunduğu kişi ve kesimlerin kendisini nasıl algıladığını sorgulaması 
gerekmektedir. Bu sorgulama müşteri odaklı bir yönetim anlayışı oluşturmanın temel 
aşamalarından biridir.  

Ülkelerin geleceğini biçimlendirmede çok önemli role sahip olan üniversitelerde 
bu değişim ve rekabet baskısından oldukça etkilenmeye başlamışlardır. Eğitim alma 
imkânlarının artması ve teknolojinin de desteğiyle eğitime ulaşmanın kolaylaşması 
sonucunda üniversiteler niteliklerini arttırmaya ve öğrencilerin kendilerini tercih 
etmelerine yönelik çalışmalara ağırlık vermeye başlamışlardır. Bu çalışmalara örnek 
olarak son yıllarda yaygınlaşan Üniversite Tercih Fuarları, Bilboard ve afiş çalışmaları, 
Tv, radyo ve internet reklamları, tanıtım katalogları ve üniversitelerin web sitelerindeki 
tanıtım materyalleri verilebilir. 

Günümüz itibariyle ülkemizde devlet ve vakıf olmak üzere yaklaşık 181 
üniversite bulunmaktadır. 2017 yılı verilerine göre yaklaşık 7,6 milyon kişi örgün ve 
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yaygın eğitim kurumlarında öğrenim görmektedir. Bu öğrencilerin 6 milyon 963 bin 
903'ü devlet, 589 bin 307'si vakıf üniversitelerinde, 7 bin 161'i de vakıf meslek 
yüksekokullarında eğitimlerine devam etmektedir. 2018 yılı itibariyle Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı’na (YGS) 2 milyon 322 bin 421, ÖSYS’ye ise toplam 1 milyon 982 bin 
669 aday başvuru yapmıştır. (www.osym.gov.tr). Her üniversite bulunduğu ilde bir 
katma değer yaratmak, tercih edilebilirliklerini arttırmak ve öğrenci adaylarını kendi 
bünyelerinde bulundurmak amacıyla birçok çalışmalar gerçekleştirmektedirler. Bunun 
yanı sıra üniversiteler, akademik ve idari personellerin, bulundukları illerdeki kamu ve 
özel kurumların ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) beklentilerini karşılamak 
amacıyla da çalışmalarına devam etmektedir.  

Eğitim alanında ülke içi rekabetin yanı sıra uluslararası alanda ki rekabet baskısı 
üniversitelerin isimlerinin daha çok akılda kalması, diğer üniversitelerle 
karşılaştırıldığında tercih edilmek gibi marka olmaya yönelik çalışmalara ağırlık 
vermelerine neden olmuştur. Bugün ülkemizde ki birçok üniversite dünya çapında 
bilimsel başarıya sahip üniversitelerin yer aldığı listede adını duyurabilmek için 
akademik, teknik ve bilimsel alt yapısına yatırım yapmaktadır. Türkiye’de “marka 
üniversite” denildiğinde ilk akla gelenlerden biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
yüksek eğitim standartlarına sahip, içte ve dışta en geniş şekilde tanınan bir üniversite 
olarak bilinmektedir. Bu üniversite, Yakın Avrupa ve Orta Doğu’da kolay 
rastlanmayacak modern bir laboratuvar sistemi, her yıl 20.000 yeni kitap takviye edilen 
bir kütüphane ve dünyanın en büyük üniversite sitelerinden birinin sahibi ve 
yaratıcısıdır. Çok sayıda fen adamı, iktisatçı, idareci, mühendis, mimar yetiştirmiş, her 
gecen yıl gerek lisans gerekse lisan üstü seviyede verdiği mezun sayısında büyük artış 
kaydetmiştir. Yapılan araştırmalar ve bilimsel uygulamalar vasıtasıyla bu müessese, 
Türkiye’nin kalkınma hamlelerinde çok etkili ve faal bir rol oynamaktadır. Doğu ve 
Batı’dan gelen öğretim üyeleri ve öğrencileri ile uluslararası yakınlaşmanın da bir 
sembolü olmuştur (Aysen ve Ark,2012, s.188). 

2008 yılında Kafkaslara açılan bir coğrafyada kurulmuş olan Ardahan üniversitesi 
yukarıda belirtilen hususlar ve gerekler çerçevesinde çalışmalarına devam etmektedir. 
Kuruluşundan bu yana geçen bu sürede markasına ilişkin paydaşları nezdinde bir algı 
yaratmıştır. Bu çalışmada, Aaker (1997) tarafından geliştirilen marka kişiliği ölçeği 
kullanılarak Ardahan Üniversitesi’nin, marka kişiliği oluşturan unsurların, iç 
(öğrenciler, akademik ve idari personel) ve dış (veliler, kamu kurum-kuruluşları, özel 
sektör firma ve çalışanları vb.) paydaşları açısından nasıl algılandığı ve paydaşlar 
arasında algıda farklılık olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır.  

Çalışmanın içeriğinde kuramsal çerçeve kapsamındaki ilk bölümde, marka, marka 
kişiliği ve marka algısı kavramları ve konu ile ilgili gerçekleştirilmiş önceki çalışmalar 
sunulmuştur. Çalışmanın uygulama bölümünde ise Aaker (1997) tarafından geliştirilen 
marka kişiliği ölçeği kullanılarak üniversitenin iç ve dış paydaşlar tarafından nasıl 
algılandığı ve paydaşlar arasında bu algıların bir farka sahip olup olmadığı test 
edilmiştir. Çalışmanın sonunda elde edilen bulgulara ve sonuç- önerilere yer verilmiştir. 
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2. Literatür 

2.1 Marka, Marka Kişiliği Ve Marka Algısı 

Marka ürünü, firmayı ve hatta kişileri alternatifleri arasından ayırt etmeye yarayan 
ve kuruma kimlik kazandıran bir özelliktir. Marka, sembol, logo, şekil, renk, müzik vb. 
belirginleştirici unsurlarla aklıda kalmaktadır. Marka kişiliği, cinsiyet, yaş ve 
sosyoekonomik sınıf gibi özelliklerin yanı sıra sıcakkanlı,  ilgili ve duygusal olma gibi 
klasik insana özgü kişilik özelliklerini de içermektedir. Marka kişiliği,  insan kişiliği 
gibi hem ayırt edici hem de süreklidir(Aaker, 2009). Genel anlamda, marka kişiliği,  
tüketicinin markaya aktardığı insani özelliklerin toplamıdır.(Ogilvy,1983,Akt: 
Nandan,2005,s.267). Marka kişiliği tüketicilerin çeşitli markaları birbirinden ayırt 
edebilmesini sağlayan kişilik özelliklerinin markalara atfedilmesiyle yaratılır. (Dursun, 
2009,s.84) Dolayısıyla bir markanın tüketiciler arasında algılanması farklıdır. Marka 
algısının oluşması için marka imajının varlığı söz konusudur. Buradan yola çıkarak 
Marka İmajı tüketicilerin birçok kaynaktan aldığı ve marka kişiliğinin oluşmasına 
hizmet eden izlenimlerin toplamıdır (Nandan, 2005,s.267).  

Bir kurum değişim sürecini doğru yönetebilmek için içinde bulunduğu, hizmet 
verdiği ve paylaşımda bulunduğu kişi ve kesimlerin kendisini nasıl algıladığını, onlar 
nezdinde ki imajını sorgulamalıdır. Memnuniyeti yükselen müşteri/ müşterileri 
kurumun/ürünün markası olduğuna inanmakta ve potansiyel yeni müşterilerin 
markasına yönelmesi için gönüllü tanıtım ve marka duyumu yapmaya başlarlar. Böylece 
kurumun markalaşma çalışmaları müşteri tabanında doğrudan ve hızlı karşılık bulmaya 
başlar. İstek ve ihtiyaçlarını karşılamak isteyen tüketiciler için sayısız alternatif 
arasından seçilen olabilmenin anahtarı, markanın güçlü ve saygın algılanmasıyla 
mümkündür. Olumlu algılanan markalar, olumlu çağrışımlarla tüketiciler açısından 
farkındalık yaratarak hatırlanarak ve tanınarak satın alma tercihini etkilemesinin 
yanında, kalite algısını da güçlendirerek tüketici sadakati oluşturabilmektedir. Böylece 
işletmeye uzun süreli rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu sebeple marka bir isim ve 
sembol olmanın çok ötesinde, tüketici için ürün adına algılanan ve hissedilen her şeyi 
kapsamaktadır (Pirtini vd., 2006,s.126). 

Üniversitelerin değişen koşullara uyma çabalarının başında rekabetçi avantaj 
yakalamak gelmektedir. Bu amaçla üniversiteler, pazarlama kavram ve uygulamalarını 
kullanmalarıyla ulusal ve uluslararası çerçevede bir kimlik algısı oluşturmaya 
çalışmaktadırlar. Bu kimlik algısı üniversitelerin temel hedef kitlesi olan üniversite 
adaylarının bilgi edinme ve karar verme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Ait 
olunan kimliğin farklı alternatifler arasından ayırt edilmesi amacıyla, ortaya çıkan 
marka algısı yükseköğrenim kurumlarının imaj ve itibarları üzerinde eğitim 
hizmetlerinin pazarlanması açısından incelenmektedir (Torlak ve Doğan,2011,s.98). 

Bu kapsamda özellikle ülkemiz açısından düşünüldüğünde çok sayıda devlet ve 
vakıf üniversitesi bulunmaktadır. Üniversitelerin birbirleriyle ve uluslararası 
üniversitelerle olan rekabeti dikkate alındığında markalarının nasıl algılandığı önemli 
bir hale gelmektedir. Markanın tüketiciler tarafından algılanma biçimi, markanın farklı 
özellik ya da boyutlarıyla gerçekleştirilebilir. Marka algısının tüketiciden tüketiciye 
farklılaşması muhtemeldir. Çünkü algı, zihinsel bir süreçte gerçekleşmekle birlikte, 
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tecrübe, öğrenim, kültür, psikoloji ve sosyal pek çok faktörün etkisiyle farklılaşabilir 
(Torlak ve Doğan,2011,s.99). 

Ülkemizde ki üniversitelerin son yıllarda gerek nitelikli öğrenci ve öğretim 
elemanlarını kendilerine kazandırabilmek adına bir takım çalışmalar 
gerçekleştirmektedirler. Bunlardan biri ruh sağlığı konusunda yoğunlaşmayı amaçlayan 
ve Türkiye’nin bu alanda önemli bir eksikliğini kapatacak olan Üsküdar 
Üniversitesi’dir.  Bir diğer örnek olan Piri Reis Üniversitesi, denizcilik alanında 
yoğunlaşarak bu alanda marka olma yolunda ilerlemektedir. (Dalgıç, 2012: Akt: Aysen 
vd.,2012,s.187). Devlet üniversitelerinden eğitim alanlarında ihtisaslaşmaya örnek 
olarak ise, kendisini güzel sanatlar alanında verdiği eğitim ile özdeşleştiren Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve kendisini mühendislik eğitimiyle özdeşleştiren 
Kocaeli Üniversitesi gösterilebilir (Çatı vd., 2016,s.232). Diş hekimliği fakültesi ile 
uzunca bir süredir rakiplerinden ayrışan ve en çok tercih edilen üniversite olma 
unvanına sahip Yeditepe Üniversitesi, markalaşmanın en belirgin örneklerinden birisini 
oluşturmaktadır.  Eğitim kalitesi,  deneyimli öğretim kadrosu, yurtdışı üniversitelerle 
kurduğu ilişkiler, kalite belgeleri ise bu üniversitenin nasıl marka haline geldiğinin birer 
göstergesidir (Çakmakçı, 2006). 

Bu bağlamda üniversiteler mevcut öğrencilerine, aday öğrencilerine, öğretim 
elemanlarına ve çalışanlarına yönelik müşteri odaklı hareket ederken, diğer yandan da 
kamu kuruluşlarına, sivil insanlara, özel sektöre ve sivil toplum paydaşlarına yönelik 
uzun soluklu iletişimi içeren ilişkisel pazarlamaya daha fazla ağırlık vermek 
durumundadırlar. Bu tür çabalar sonucunda pazarın bölümlendirilmesi ve hedef pazara 
uygun pazarlama çabalarının etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün hale gelebilir 
(Binsardi ve Ekwulugo, 2003,s.322). 

Üniversite kalitesinin, prestijinin ve itibarının irdelemesi yapıldığında, üniversite 
markası oluşturmak için hangi bileşenlerin hangi ağırlıkta olduğunun karşılaştırılması 
da yapılmış ve üniversite kalitesinin etkisinin üniversite prestij ve itibarının etkisinden 
daha az olduğu anlaşılmıştır (Ivy,200,s:281). Bir başka deyişle üniversitelerin fiziki 
olgulara dönük faktörlerin etkisi psikolojik faktörlerden daha az etkili olduğu gerçeği 
dikkate alındığında üniversitelerin iç ve dış paydaşlarına yönelik imaj oluşturma, 
markalaşma ve bunlara bağlı marka konumlandırma çabalarında psikolojik faktörleri 
daha ön plana almaları doğru olacağı söylenebilir.  

Markada önemli bir unsur olan logo/ şekil/ resim yarattığı etki açısından marka 
imajının ve algılanmasının ölçülmesinde sıkça sorulara konu olmaktadır. Üniversite 
logoları duygusal ve fonksiyonel bileşenler aracılığı ile incelendiğinde, bütünsel 
üniversite imajının logonun duygusal bileşenlerinden daha fazla etkilendiği 
bilinmektedir ( Palacio, vd, 2002,s.489). 

Üniversitelerin marka imajı yaratma ve konumlandırma çalışmaları sektörel 
işletmelere göre daha zor ve karmaşık işleyen bir yapıdadır. Bu duruma en önemli 
neden olarak üniversitelerin tüketicilerine sunduğu hizmetlerin bütünün büyük bir kısmı 
psikolojik unsurlardan oluşmasıdır. Bir başka deyişle öğrenciler için üniversitenin 
kendisine sunduğu fiziki imkânların kalitesi, yeterliliği kısa bir süre sonra psikolojik 
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kalite ve yeterlilik arayışına dönüşmektedir. 
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Örgütsel karmaşıklık; ürünlerin sunumuna konu olarak, “öğrenci, öğretim elemanı ve 
kurumlar ile toplum açısından oldukça farklı hedef kitlelere yönelik olması; uluslararası 
iddialarına karşılık üniversitenin markasının yerli olması; çok farklı amaçları içinde 
barındıran bir organizasyon olarak üniversitede arzu edilebilir bir marka için kültürel ve 
ahlaki bir temel oluşturmada ki zorluk” olmak üzere dört temel unsurun üniversitelerde 
markalaşma ve marka konumlamada önemli bir sorun oluşturacağı söylenebilir 
(Chapleo, 2007.s.26). 

Yukarıda belirtilen unsurlar dikkate alındığında üniversiteler markalaşma ve imaj 
oluşturma çalışmalarını genellikle kurumsal kimlik çalışmaları ile yerine getirmeye 
çalışmaktadırlar. Bu kapsamda logo, slogan, renk ve beş duyuya hitap edebilen görsel 
tüm çalışmalar ile rekabet etmeye çalışmaktadırlar. Son yıllarda ülkemizde de gittikçe 
yaygınlaşan eğitim fuarları, medya kuruluşlarının üniversiteleri tanıtmaya yönelik yazılı 
ve görsel yayınların artması, üniversitelerin markalaşma ve imaj oluşturma süreçlerine 
katkı sunmaya başlamıştır. Marka algısının çok sayıdaki faktörün etkisi altında 
gerçekleşmesi ve her marka konumlandırma mesajının beklenen sonucu vermemesi 
marka konumlandırma çabalarında pazarlama yöntemlerini değişik özelliklere bağlı 
konumlandırma çabalarına yöneltmiştir. (Torlak ve Doğan, 2011,s.103) 

Son yıllarda yurtdışı ve yurt içi bilimsel yazında üniversitelerin markalaşması, 
marka algısı ve marka kişiliğinin konumlandırılmasına yönelik birtakım çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. 

Bennett, ve Ali-Choudhury, (2009); “ Üniversite Adayı Öğrencilerin Üniversite 
Markalarını Algılamaları: Ampirik Bir Çalışma” Doğu Londra bölgesinde bulunan 
üniversiteye girmeyi düşünen adayların kurumların, sembolik nesnel koşullar ve dış 
temsili gibi unsurlarla üniversitelerin marka vaatlerini nasıl algıladıklarına yönelik bir 
çalışmayı içermektedir. 

Aysen, vd.(2012); “Üniversitelerin Marka Kişiliği Algısının Belirlenmesi Üzerine 
Bir Araştırma” başlıklı çalışmalarında üniversitelerin öğrenciler tarafından algılanan 
marka kişilikleri araştırılmıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerin üniversite seçiminde 
etnosentrik eğilimlerinin etkisi de araştırılmıştır. Çalışma kapsamında devlet ve vakıf 
üniversiteleri arasında karşılaştırılma yapılmıştır. Etnosentrik eğilimlerin her iki gruptan 
üniversite tercihlerinde etki düzeyine önemli bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.  

Ercan (2011) “Üniversite Seçiminde Öğrenci Algıları ve Türk Üniversitelerinin 
Konumlandırılması” başlıklı yüksek lisans tezinde hem aday hem de mevcut eğitim 
gören öğrencilerin endüstri mühendisliği temelinde üniversite algılarının ne olduğu ve 
üniversitelerin bu algıya göre konumlandırılmasına yönelik bir çalışma yer almaktadır. 
Çalışmada aday ve mevcut öğrencilerin endüstri mühendisliği ile algılarını içeren 
örneklem 563 kişiden oluşturulmuş ve mezun öğrencilerin 54 sayısı kişidir. Aday ve 
mevcut öğrenci örnekleminde ise ya endüstri mühendisliğinde okuyan, ya da okumak 
isteyen öğrencilerden oluşmasına özen gösterilmiştir. İki örneklemden de toplanan 
algısal veriler uygun istatistik testlerinden geçirilerek uygunluk durumları analiz 
edilmiştir. Öğrencilerin tercih faktörlerinin literatür ile belirlenmesinin yanında 
Türkiye’nin belirli üniversitelerinden olan Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, 
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İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi ile ilgili algılarını ölçüp algısal haritalama ile konumlarına bakılmıştır. 

Eraslan (2015) “Üniversitelerin Uluslararası Görünürlüğü: Akademik Performans 
ve Üniversite Marka Değeri İlişkisi” başlıklı makalede, Bu çalışmada üniversitelerin 
marka değeri kavramından yola çıkılarak üniversitelerin marka değerini etkileyen 
değişkenler araştırılmış ve Türkiye'deki üniversitelerin akademik performanslarının 
üniversitenin marka değerini ve uluslararası görünürlüğünü pozitif yönde etkilediği 
öngörülmüştür. Araştırma yöntemi olarak anket yöntemi tercih edilmiş, örneklem olarak 
40 üniversite öğretim üyesine uygulanmıştır. Elde edilen veriler korelasyon analizine 
tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda üniversite marka algısı ile üniversitelerin bilimsel 
yayın performansı ve akademik performanslarına göre oluşturulan dünya genelindeki 
sıralamalar arasında ilişki bulunarak, üniversitelerin marka değeri algısı ile akademik 
performans arasında pozitif yönlü ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. 

Landrum vd. (2008); “ Üniversite İmajı: Değerleme ve Modellemenin Yararları” 
başlıklı çalışmada, Batı eyalette ve telefon rehberinde tesadüfi olarak seçilen kişilere 
eyalet üniversiteleri hakkında sorular sorulmuştur. Sorular kız ya da erkek çocuklarının 
eyalet üniversitelerine göndermelerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesine yöneliktir. 
Çalışma sonucunda üniversitelerin akademik programlarının güçlü olması, yerleşke 
ortamı ve sportif çalışmalardaki başarılar gibi unsurların seçimde etkili olduğu 
görülmüştür.  

Odabaşı (2006); “ Değişimin ve Dönüşümün Aracı Olarak Girişimci Üniversite” 
başlıklı çalışmada öncelikle girişimci üniversite kavramı açıklanmıştır. Üniversitelerin, 
kamu, devlet, kurumsal, sosyal ve iç girişimci özelliklerinden ülkemize uygun bir model 
çıkarması geçerliliğine vurgu yapılmış, bunun gerçekleşmesi sonucunda nasıl verimli, 
yenilikçi, yaratıcı, saydam ve kalite odaklı üniversitelere dönüşülebileceği, uluslararası 
rekabette hak edilen yere gelinebileceğine dair bilgiler verilmiştir. 

Torlak, ve Doğan (2011); “ Üniversite Adaylarının üniversite Marka Algılarının 
Üniversite Tercihlerine Etkilerinin Ölçümü: Eskişehir Örneği” başlıklı çalışmada, 
Eskişehir’de öğrenim gören lise son sınıf öğrencilerinin üniversite marka algılarının 
boyutları ve marka algısına karşı tepkisel davranışları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 
kapsamda öğrencilere üç devlet ve üç özel üniversite üzerinde yapılan araştırma 
sonucuna göre devlet üniversitelerinin marka algısı vakıf üniversitelerine oranla daha 
güçlü çıkmıştır. 

Gencer (2012)“Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Markalaşması Üzerine Bir 
Yaklaşım” başlıklı çalışmada, üniversite tercihi yapan öğrenci ve ailelerin seçimlerini 
etkileyen temel parametreler belirlenerek, üniversite kurumlarının marka değerine sahip 
olmasının önemini vurgulamıştır. Çalışma kapsamında marka kavramı ve ülkemizdeki 
üniversite eğitimi üzerine bir uygulama gerçekleştirilmiştir.  

Doğanlı ve Bayri (2012) “Üniversitelerin Marka Kişiliklerinin Belirlenmesine 
İlişkin Ampirik Bir Araştırma: Adnan Menderes Üniversitesi Örneği” başlıklı 
çalışmada, üniversitelerin tercih edilmeleri aşamasında, marka kişiliklerini oluşturan 
özellikleri, Adnan Menderes Üniversitesi örneğine bağlı olarak açıklamak 
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hedeflenmiştir.  Araştırma sonucunda 4 ana faktör altında üniversitenin marka kişiliği 
belirlenmiştir. Bu faktörlere göre üniversitenin marka kişili Yetkin, Heyecan Verici, 
Geleneksel ve Erkeksi olarak tanımlanmıştır.  

Lymarve. Mohajerani, (2013); “ Umea Üniversitesinin Marka İmajı” başlıklı 
mezuniyet tezinde üniversitede öğrenim gören öğrencilerin Umea Üniversitesi 
markasını nasıl algıladıkları ve marka imajının öğrencilerin üniversiteye katılımlarına 
ve bağlılıklarına ( marka bağlılığı) olan etkisi ölçülmüştür. Çalışmada Bennet ve Ali-
Choudhury’nin (2009) geliştirdiği model esas alınmıştır. Bu kapsamda üniversitenin 
misyon, vizyon, mezuniyet sonrası beklenti, öğrenme çevresi, sosyal çevre, uygulama, 
eğitim faktörleri, fiziksel yeterlilik, logo ve dış ilişkiler gibi unsurlarını ölçemeye 
yönelik sorular anket yardımı ile katılımcılara yöneltilmiştir. Araştırma sonucunda 
marka imajını ölçen faktörlerin tümü bazında üniversiteye katılmada ( tercih etmede) 
marka imajının çok güçlü bir etkisi olmadığı gözlemlenmiştir. Ancak misyon, vizyon, 
sosyal çevre, uygulamalar, fiziksel yeterlilikler ve logo( estetik unsurlar) 
değerlendirmede katılım ve bağlılıkta öne çıkan faktörler olarak belirlenmiştir 

3. Amaç, Kapsam ve Yöntem 

Araştırmanın amacı 2008 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana dinamik 
ve hızlı değişimler gerçekleştiren Ardahan Üniversitesi’nin, algılanan marka kişiliğinin, 
iç (öğrenciler, akademik ve idari personel) ve dış (veliler, kamu kurum-kuruluşları, özel 
sektör firma ve çalışanları vb.) paydaşları açısından bir farklılığa sahip olup olmadığını 
belirlemektir. Çalışma sonucunda elde edilecek bilgiler üniversitenin markalaşma 
stratejisi belirleme sürecine yardımcı olabilecektir. 

Araştırmamıza konu olacak birincil veriler anket ile sağlanmıştır. Anket 
çalışmasında ana kütlemiz genel olarak iki guruptan oluşmuştur. Bunlar aşağıdaki 
gibidir.  

İç Paydaşlar: 

• Öğrenciler: 2016-2017 eğitim öğretim döneminde üniversitemize yeni gelen 
öğrencileri ile son sınıfta öğrenim gören öğrencileri 

• Akademik Personeller: Üniversitede görev yapan akademik kadrodaki 
personeller 

• İdari Personeller: Üniversitede görev yapan idari kadrodaki personeller  

Dış Paydaşlar:  

• Öğrenci Yakınları (aileleri): Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin 
velileri 

• Ardahan İlindeki Kamu Kurum Kuruşları: Üniversitemizin çalışmalarını 
gerçekleştirirken, irtibat halinde olduğu, destek sunduğu ve destek talep ettiği kurum- 
kuruluşlar 

• Ardahan İlindeki Özel Sektör Firmaları ve STK: İlimizde faaliyet gösteren özel 
sektör firmaları. 
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 Ana kütlenin farklı özelliklerden oluşması nedeniyle kümelere göre örnekleme 
yöntemi kullanılmıştır. Kümelere göre örnekleme yönteminde evren küme adı verilen 
gruplara ayrılır, her küme bir örnekleme birimi olarak tanımlanır. Tesadüfî olarak 
seçilen kümeler bir araya getirilerek örneklem oluşturulur (Çömlekçi, 2001, s.90). 
Evreni oluşturan elemanların tam olarak listelenemediği hallerde küme 
örneklemesinden yararlanılır. Özellikle ülke çapında yapılan araştırmalarda örnekleme 
girmesi gereken elemanlara ulaşmak genellikle güçtür. Örneğin, liselerde yapılacak bir 
araştırma örneklemi için, liselerde okuyan öğrencilerin listesi bulunsa dahi basit tesadüfi 
örnekleme ile alınacak örnek, topluluk içine dağınık olarak serpiştirilmiş olacağından 
örneğe çıkan birimlere ulaşmak güçtür. Bu durumda yaygın bir örnekle çalışmak yerine, 
evreni oluşturan her birime eşit seçilme şansı tanınarak örnekleme yapılır. Küme 
örnekleme ile seçilen örnekler bir evrenin tek tek birimleri değil, o birimlerin 
oluşturdukları kümelerdir (Gökçe, 1988, s.82). 

Araştırma hipotezinde, algılanan marka kişiliği boyutları ile paydaşlar arasında ve 
bunun yanı sıra her paydaş gurubun kendi içerisinde fark olup olmadığı varsayımı yer 
almaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın dayandığı hipotezler şu şekilde oluşturulmuştur: 

H1: İç ve Dış paydaşlar tarafından algılanan marka kişiliği boyutları farklılık 
göstermektedir. 
H2: İç paydaşları oluşturan gurupların kendi arasında algılanan marka kişiliği 
boyutları farklılık göstermektedir 
H3: Dış paydaşları oluşturan gurupların kendi arasında algılanan marka kişiliği 
boyutları farklılık göstermektedir. 

Marka imajının ölçülmesinde “Aaker’in marka kişiliği ölçeği” esas alınmıştır. 
Aaker (1997) A.B.D.de marka kişiliğini ve farklı boyutlarını ölçen bir ölçek 
geliştirmiştir ve bu çalışmada ABD’de marka kişiliğinin 5 genel boyut ile 
tanımlanabileceği sonucuna varılmıştır. İçtenlik, heyecan, yetkinlik, 
gelişmişlik/sofistike ve sağlamlık. Aaker’da genel boyutlar altında alt boyutlar 
sınıflandırmıştır bunlar, ağırbaşlı, dürüst, haysiyetli, neşeli, gözü pek, atılgan, canlı, 
yaratıcı, çağa uygun, güvenilir, akıllı, başarılı, üst sınıf, etkileyici, sportif ve sert gibi 
sıfatları kapsamaktadır. Bu ölçeğin geçerliliği, Japonya ve İspanya’da da incelenmiştir 
(Benet vd., 2001). Bulgular, boyutların bazılarının A.B.D. Japonya ve İspanya’da ortak 
olduğunu, ancak kültüre özgü bazı boyutların da ortaya çıktığını göstermektedir. 
Aaker’in ölçeği yaygın kabul görmüş ve alanda daha fazla araştırma yapılmasına yol 
açmıştır. Ancak, Aaker’in bilimsel çalışması dahil bugüne dek olan çoğu çalışma, 
ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Batı kültürlerindeki marka kişiliğini 
ölçmeye odaklanmıştır. Bu nedenle, bu ölçekte kullanılan kişilik sıfatları özellikle bu 
kültürlerdeki bireyler için geçerlidir ve Türkiye’de farklılık gösterebilmektedir (Aksoy 
ve Özsomer, 2007). Çalışmada kullanılan araştırma modeli verilmiş olup (Şekil 1), 
araştırmada elde edilen veriler SPSS 17.0 istatistik programında analize tabi tutularak 
yorumlanmıştır. Anket formunda kullanılan ölçek ekte verilmiştir. 
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Şekil 1. Araştırma Modeli 

4. Bulgular 

4.1.Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 

Cevaplayıcıların demografik verileri Tablo 1’de gösterildiği gibidir. Katılımcıların 
cinsiyetleri dikkate alınırsa, erkeklerin kadınlara göre fazla olduğu görülmektedir. 
Benzer durum katılımcıların uyruklarına göre bakıldığında görülmektedir. Uyruklar 
dikkate alınırsa yabancı uyruklu katılımcıların T.C. vatandaşı olan katılımcılara oranla 
az olduklarını belirtmek gerekir. Katılımcıların yaşları ve yaş aralıklarına bakıldığı 
zaman, 21-30 yaş arası katılımcıların fazla olduğunu, 50 yaş ve üzeri katılımcıların ise 
en az olduğunu söylenebilir. Ayrıca katılımcıların büyük bir kısmı şehirlerde yaşarken, 
belde ve bucaklarda yaşayan katılımcıların sayısı diğer gruplara nispeten çok azdır. 
Paydaş olma türlerine bakılırsa, öğrenci olarak katılanların sayısı en fazla, STK ve 
mesleki kuruluşların sayısı ise en azdır. 

Tablo 1.  Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 

C
in

si
ye

t  Frekans Yüzde 
Erkek 366 58 
Kadın 269 42 
Toplam 635 100 

Y
aş

 

20 ve altı 128 20 
21-30 298 47 
31-40 124 19,6 
41-50 55 8,7 
50 ve üstü 30 4,7 
Toplam 635 100 

E
ği

tim
 D

ur
um

u İlköğretim 20 3 
Lise 88 14 
Ön lisans 135 21,1 
Lisans 342 54 
Y Lisans/Doktora 50 7,9 
Toplam 635 100 
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4.2. Araştırma Verilerinin Analizi 
Araştırmada öncelikli olarak marka kişiliği alt boyutlarına verilen ifadelerin 

ortalamaları ve standart sapmalarına bakılmış, sonraki aşamalarda faktör analizi ve fark 
testleri yapılmıştır. 

4.2.1. Marka Kişiliği Analiz Sonuçları 
Marka imajına yönelik algılar marka kişiliği ölçeği ile araştırılmış olup, araştırma 

sorularına verilen ortalama yanıtlar ve standart sapma sonuçları Tablo 2’de gösterildiği 
gibidir 

Tablo 2. Marka Kişiliği Değerleri 

İfadeler Ortalama* Std.Sp. 
Ardahan üniversitesi aile ortamına sahip bir üniversitedir 1,843 ,83476 
Ardahan üniversitesi sade bir üniversitedir 1,422 ,71414 
Ardahan üniversitesi ayakları yere basan bir üniversitedir 1,882 ,79666 
Ardahan üniversitesi samimi bir üniversitedir 1,712 ,81746 
Ardahan üniversitesi dürüst bir üniversitedir 1,741 ,83461 
Ardahan üniversitesi gerçekçi bir üniversitedir 1,754 ,83450 
Ardahan üniversitesi özgün bir üniversitedir 1,753 ,84762 
Ardahan üniversitesi yararlı bir üniversitedir 1,675 ,80485 
Ardahan üniversitesi keyifli bir üniversitedir 1,987 ,85619 
Ardahan üniversitesi duygulara hitap eden bir üniversitedir 2,033 ,84778 
Ardahan üniversitesi sıcakkanlı bir üniversitedir 1,793 ,85495 
Ardahan üniversitesi cesur bir üniversitedir 1,901 ,83807 
Ardahan üniversitesi trend(moda olan) bir üniversitedir 2,332 ,78520 
Ardahan üniversitesi heyecan verici bir üniversitedir 2,209 ,82795 
Ardahan üniversitesi canlı bir üniversitedir 2,033 ,86433 

U
yr

uk
 T.C 602 97,8 

Diğer 33 5,2 
Toplam 635 100 

Y
aş

an
ıla

n 
Y

er
 

Büyük Şehir 126 20 
Şehir 338 53,7 
İlçe 106 17 
Belde 5 0,8 
Bucak 4 0,6 
Köy 50 7,9 
Toplam 629 100 

Pa
yd

aş
 O

lm
a 

T
ür

ü 

Öğrenci 309 48,7 
İdari personel 34 5,4 
Akademik Personel 43 6,8 
Kamu Kuruluşu 125 19,6 
Özel 68 10,7 
Öğrenci yakını 31 4,9 
STK,Meslek Kurum 25 3,9 
Toplam 635 100 
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Ardahan üniversitesi genç bir üniversitedir 1,403 ,73294 
Ardahan üniversitesi benzersiz bir üniversitedir 2,233 ,84368 
Ardahan üniversitesi hayal gücü yüksek bir üniversitedir 2,049 ,87864 
Ardahan üniversitesi modern bir üniversitedir 2,067 ,84157 
Ardahan üniversitesi özgür bir üniversitedir 1,813 ,80636 
Ardahan üniversitesi çağdaş bir üniversitedir 1,302 ,80159 
Ardahan üniversitesi güvenilir bir üniversitedir 1,787 ,83911 
Ardahan üniversitesi çalışkan bir üniversitedir 1,799 ,85342 
Ardahan üniversitesi sağlam bir üniversitedir 1,870 ,84316 
Ardahan üniversitesi yetenekli bir üniversitedir 1,943 ,82611 
Ardahan üniversitesi teknik bir üniversitedir 2,029 ,84198 
Ardahan üniversitesi kurumsal bir üniversitedir 1,744 ,84297 
Ardahan üniversitesi başarılı bir üniversitedir 1,930 ,83128 
Ardahan üniversitesi lider bir üniversitedir 2,145 ,81742 
Ardahan üniversitesi kendine güvenen bir üniversitedir 1,756 ,82754 
Ardahan üniversitesi üst sınıf görünümlü bir üniversitedir 2,410 ,97130 
Ardahan üniversitesi göz kamaştırıcı bir üniversitedir 2,204 ,82239 
Ardahan üniversitesi iyi görünümlü bir üniversitedir 1,831 ,87646 
Ardahan üniversitesi çekici bir üniversitedir 2,173 ,83623 
Ardahan üniversitesi feminen bir üniversitedir 2,243 ,80999 
Ardahan üniversitesi hoş bir üniversitedir 1,861 ,84701 
Ardahan üniversitesi dışa dönük bir üniversitedir 1,825 ,84804 
Ardahan üniversitesi maskulen bir üniversitedir 2,109 ,82578 
Ardahan üniversitesi batılı bir üniversitedir 2,221 ,78945 
Ardahan üniversitesi sert bir üniversitedir 2,220 ,76579 
Ardahan üniversitesi zorlu bir üniversitedir 2,178 ,80045 

*: 1=Katılmıyorum, 2=Kararsızım, 3=Katılıyorum 

4.2.3. Marka Kişiliği Ölçeği Faktör ve Güvenilirlik Analizleri 
Marka kişiliğini ölçen ifadelerin faktör ve güvenilirlik analiz sonuçları Tablo 3’de 

gösterildiği gibidir. Analize göre dört faktör boyutu oluşmuştur. Sertlik faktörü tek 
başına oluşurken, samimiyet ve yetkinlik faktörleri, coşku ve gelişmişlik faktörleri 
birleşik algılanmıştır. Faktör yükü en fazla olan faktör ise samimiyet-yetkinlik faktörü 
olmuştur. Son faktör ise diğer faktör gruplarında yer almayan ifadelerden oluşmuştur. 
Bu durum aynı ölçeği kullanan başka çalışmalarda da görülmüştür. Ölçek, farklı 
ülkelerde uygulandığında farklı boyutlar farklı faktörler altında toplanmıştır. Bu 
durumun sebebi orijinal faktör altında yer alan boyutların, farklı kültürlerde farklı 
algılanabilmesinden kaynaklanmaktadır (bkz. Doğanlı ve Bayrı,2012; Torlak ve 
Uzkurt,2005; Aysen vd,2012;	   Geuens vd.,2008). Faktörlerin güvenilirlik analiz 
sonuçları yüksek çıkmıştır. 

 

 

 



	  
	  

A.	  Kılıç	  –	  Ş.	  Altay	  –10/3	  (2018)	  670-‐692	  

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

682 

Tablo 3. Marka Kişiliği Ölçeği Faktör ve Güvenilirlik Analizleri 

  Faktör Yükleri Güvenilirlik  
Açıklanan 
Varyans  

 
 

Test Faktörler  1 2 3 4 Cronbach Alpha 
 

% 
Samimiyet-Yetkinlik (Ort.:1,7418) ,964 52,970 

 
 
 
 
 
 

Toplam 
açıklanan 
Varyans: 
%68,918 

KMO=,955 
Bartlett 

Testi: 7587,84 
p=,000 

(df=465) 

Dürüst ,869       
Gerçekçi ,864       
Güvenilir ,785       
Samimi ,784       
Özgün ,773       
Çalışkan ,755       
Sağlam ,723       
Ayakları yere basan ,697       
Yararlı ,651      
Kurumsal ,632      
Sıcakkanlı ,627      
Duygulara hitap eden ,626      
Yetenekli ,610      
Çağdaş ,582      
Başarılı ,573       
Coşku-Gelişmişlik (Ort.: 2,1369) ,929 7,988 
Heyecan verici  ,770      
Canlı  ,735     
Çekici  ,729     
Modern  ,715     
Trend  ,709     
Hayal gücü yüksek  ,700     
Benzersiz  ,699     
Göz kamaştırıcı  ,678      
Üst sınıf görünümlü  ,655      
Sertlik (Ort.:2,1669)  ,791 4,482 
Sert   ,875     
Zorlu   ,838    
Batılı   ,591    
Maskülen   ,548    
Genç-Sade-Dışa Dönük (Ort.: 1,5434) ,558 3,469 
Genç    ,674   
Sade    ,625   
Dışadönük    ,559   

4.2.4. Marka Kişiliği Algılarının Farklılığının Tespit Edilmesi 
Bu kısımda marka kişiliği boyutlarının paydaşlara göre nasıl algılandığının testi 

yapılacak olup, her bir faktör için test sonuçları ayrı gösterilmiştir. 
 



	  
	  

A.	  Kılıç	  –	  Ş.	  Altay	  –10/3	  (2018)	  670-‐692	  

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

683 

4.2.4.1. Samimiyet-Yetkinlik Boyutunun Paydaşlara Göre Farklılığının Testi 

Marka kişiliği ölçeği ile elde edilen samimiyet-yetkinlik boyutunun paydaşlara 
göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek için One Way Anova analizi 
kullanılmıştır. One Way Anova analizi ön şartı olan homojenlik testi sonuçlarına 
(0,002<0,005) göre analiz ön şartı olan varyansların homojen olmaması şartı 
sağlanamamıştır. Varyansların homojen olmaması durumunda alternatif Welch ve 
Brown-Forsthe testlerinin sonuçlarına bakılmıştır (Welch, P=0,004; Brown-Forsythe, 
P= 0,002). Önem düzeyi (Sig.) gruplar arasında (öğrenciler ile akademik personel ) 
boyuta ilişkin test anlamsızlığının ne düzeyde olduğunu gösterir. Çalışmada Sig’ değeri 
en yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Yani iki grup arasındaki anlamsız fark 
değer olarak (1,000) en anlamsız elde edilmiştir. İki gurup arasında anlamlı boyutta bir 
ilişki olması için Sig değerinin 0,05’den küçük olması gerekmektedir. Bu nedenle 
anlamlı değerlerin dikkate alınması gerekliliğinden ötürü sonuçları bu değerden yüksek 
çıkanlar irdelenmemiştir. Tamhane sonuçlarına göre (Tablo 4) gruplar arasında anlamlı 
bir fark görünmemektedir. Analiz sonuçlarına göre samimiyet-yetkinlik boyutu paydaş 
olarak kabul edilen gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Tablo 4. Tamhane Test Sonuçları 

Tamhane 

(I) Paydas (J) Paydas 
Ortalama 
Fark (I-J) 

Std. 
Hata Sig. 

Öğrenci İdari Personel. ,04430 ,12432 1,000 
Akademik -,05074 ,11388 1,000 
Kamu ,28167 ,10346 ,108 
Özel ,29873 ,10548 ,085 

Öğrenci Yakını,STK ve Mesleki 
Kuruluşlar. 

,31556 ,11575 ,126 

 
4.2.4.2. Coşku-Gelişmişlik Boyutunun Paydaşlara Göre Farklılığının Testi 

Marka kişiliği ölçeği ile oluşan coşku-gelişmişlik boyutunun paydaşlara göre 
farklı algılanıp algılanmadığını ölçmek için One Way Anova analizi yapılmıştır. Analiz 
için bağımsız grupların varyaslarının homojenliğini gösteren Levene Testi sonuçlarına 
göre (P=0,194) varyansların homojen olduğu görülmektedir. 

Tablo 5.  Anova Test Sonucu (Coşku-Gelişmişlik Boyutu) 
 Kareler Toplamı Df Kareler Ort. F Sig. 
Gruplar arası 17,786 5 3,557 8,422 ,000 
Gruplar içi 163,880 388 ,422   
Toplam 181,666 393    

Gruplar arası farkın anlamlı olup olmadığını gösteren analiz sonuçları Tablo 5’de 
gösterildiği gibidir. Analiz sonuçlarına gruplar arası fark anlamlıdır. Gruplar arası farkın 
hangi gruplar arası anlamlı olup olmadığını anlamak için Tukey HSD ve Sheffe testi 
yapılmış olup, sonuçlarına göre bazı gruplar arasında farklılıkların anlamlı olduğu 
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görülmektedir (Tablo 7). Gruplar arası farklılıkların yorumlanması için grupların coşku-
gelişmişlik faktörüne ilişkin verdikleri cevapların otalamalarına bakılmıştır. 

Tablo 6. Gruplar Ortalaması (Coşku-Gelişmişlik Boyutu) 

Tablo 7. Tukey HSD ve Sheffe Testi Sonucu (Coşku-Gelişmişlik Boyutu)  

TUKEY HSD SHEFFE 

(I)Paydaş (J) Paydaş 
Ort. Fark 

 (I-J) 
Std. 
Hata Sig. (I) Paydaş (J)Paydaş 

Ort. Fark  
(I-J) 

Std. 
Hata Sig. 

Öğrenci İdari Pers. ,06944 ,13329 ,995 Öğrenci İdari Pers. ,06944 ,13329 ,998 
Akad.Pers. -,01275 ,11635 1,000 Akad.Pers. -,01275 ,11635 1,000 
Kamu ,47644* ,09572 ,000 Kamu ,47644* ,09572 ,000 
Özel ,48817* ,11771 ,001 Özel ,48817* ,11771 ,005 
Öğr. Yakın-STK-
Mesl.Kur. 

,36691* ,11912 ,027 Öğr. Yakın-
STK-Mesl.Kur. 

,36691 ,11912 ,094 

Akad. 
Pers. 

Öğrenci ,01275 ,11635 1,000 Akad. 
Pers 

Öğrenci ,01275 ,11635 1,000 
İdari Pers. ,08219 ,16450 ,996 İdari Pers. ,08219 ,16450 ,998 
Kamu ,48919* ,13585 ,005 Kamu ,48919* ,13585 ,025 
Özel ,50092* ,15214 ,014 Özel ,50092 ,15214 ,057 
Öğr. Yakın-STK-
Mesl.Kur. 

,37967 ,15324 ,133 Öğr. Yakın-
STK-Mesl.Kur. 

,37967 ,15324 ,295 

Kamu Öğrenci -,47644* ,09572 ,000 Kamu 
 

Öğrenci -,47644* ,09572 ,000 
İdari Pers. -,40700 ,15061 ,077 İdari Pers. -,40700 ,15061 ,202 
Akad.Pers. -,48919* ,13585 ,005 Akad.Pers. -,48919* ,13585 ,025 
Özel ,01173 ,13701 1,000 Özel ,01173 ,13701 1,000 
Öğr. Yakın-STK-
Mesl.Kur. 

-,10952 ,13823 ,969 Öğr. Yakın-
STK-Mesl.Kur. 

-,10952 ,13823 ,987 

Özel Öğrenci -,48817* ,11771 ,001 Özel Öğrenci -,48817* ,11771 ,005 
İdari Pers. -,41872 ,16546 ,118  İdari Pers. -,41872 ,16546 ,271 
Akad.Pers. -,50092* ,15214 ,014 Akad.Pers. -,50092 ,15214 ,057 
Kamu -,01173 ,13701 1,000 Kamu -,01173 ,13701 1,000 
Öğr. Yakın-STK-
Mesl.Kur. 

-,12125 ,15427 ,970 Öğr. Yakın-
STK-Mesl.Kur. 

-,12125 ,15427 ,987 

Öğr. 
Yakın., 
STK, 
Mesl.Kur. 

Öğrenci -,36691* ,11912 ,027 Öğr. Yakın-
STK-
Mesl.Kur. 

Öğrenci -,36691 ,11912 ,094 
İdari Pers. -,29747 ,16647 ,475 İdari Pers. -,29747 ,16647 ,670 
Akad.Pers. -,37967 ,15324 ,133 Akad.Pers. -,37967 ,15324 ,295 
Kamu ,10952 ,13823 ,969 Kamu ,10952 ,13823 ,987 
Özel ,12125 ,15427 ,970 Özel ,12125 ,15427 ,987 

*=Gruplar arası anlamlı sonuç 

Paydaş N Ortalama 
Öğrenci 199 2,2875 
İdari Pers. 27 2,2181 
Akademik Personel  37 2,3003 
Kamu 60 1,8111 
Özel 36 1,7994 
Öğrenci Yakını, STK ve Mesleki Kuruluşlar 35 1,9206 
Toplam 394 2,1342 
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Analiz sonuçlarına (Tablo 6) göre öğrenciler ile kamu personelleri, özel sektör 
çalışanları, öğrenci yakınları-STK’lar-mesleki kuruluşlar arasında anlamlı farklılık 
olduğu görülmektedir. Coşku gelişmişlik boyutuna ilişkin paydaş grupların verdikleri 
cevaplar dikkate alınırsa,  öğrencilerin (2,28) coşku-gelişmişlik boyutunu özel sektör 
çalışanlarına(1,79) ve öğrenci yakını-STK-mesleki kuruluşlara kıyasla daha olumlu 
algıladıkları görülmektedir. Benzer farklılıklar akademik personeller ile kamu 
personelleri ve özel sektör çalışanları arasında da görülmektedir. Paydaş grupların 
ortalama cevaplarına göre akademik personel (2,30), kamu personellerine(1,81) ve özel 
sektör çalışanlarına(1,79) göre coşku-samimiyet boyutunu daha olumlu 
algılamaktadırlar. 

4.2.4.3.Sertlik Boyutunun Paydaşlara Göre Farklılığının Testi 

Marka kişiliğinin sertlik boyutunun paydaşlara göre farklı algılanıp 
algılanmadığına dair analizlere ilişkin sonuçlar aşağıda gösterildiği gibidir. Analiz 
öncesi varyansların homojen olduğu levene testi sonuçlarına göre (P=0,906) homojenlik 
tespit edilmiştir. Varyansların homojen olması sonucu anova analizi yapılmıştır. Analiz 
sonuçlarına göre gruplar arası farkın anlamlı olduğu görülmektedir. Hangi gruplar arası 
farkın anlamlı olduğunu görmek için Tukey HSD ve Sheffe testleri sonuçlarına 
bakılmıştır. 

Tablo 8. Anova Test Sonucu 
 Kareler Toplamı Df Kareler Ort. F Sig. 
Gruplar arası 9,465 5 1,893 5,125 ,000 
Gruplar içi 151,439 410 ,369   
Total 160,904 415    

 
Tukey HSD ve Sheffe testleri sonuçlarına göre (Tablo 9) bazı gruplar arası farkın 

anlamlı olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farkın yorumlanabilmesi için grupların sertlik 
boyutuna verdikleri cevapların ortalamalarına bakılmıştır. 

 
Tablo 9. Gruplar Ortalaması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sertlik boyutunun paydaş gruplar arasında nasıl algılandığını gösteren ortalama 

sonuçları Tablo 13’de gösterildiği gibidir. Sheffe ve Tukey testlerinin sonuçlarına göre, 
öğrenciler ile öğrenci yakınları-STK’lar-mesleki kuruluşlar arasında anlamlı farklılığın 

Paydaşlar N Ortalama 
Öğrenci 209 2,2703 
İdari Pers. 29 1,9741 
Akademik Personel  35 2,3500 
Kamu 66 2,0530 
Özel 41 2,0305 
Öğrenci Yakını, STK ve Mesleki Kuruluşlar 36 1,8611 
Toplam 416 2,1629 
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bulunduğu görülmektedir. Ortalamalar dikkate alınırsa öğrencilerin (2,27) sertlik 
boyutunu öğrenci yakınları-STK-mesleki kuruluşlarına (1,86) kıyasla daha olumlu 
algıladıkları görülmektedir.  

Tablo 10. Tukey HSD ve Sheffe Test Sonucu (Sertlik Boyutu) 

TUKEY HSD SHEFFE 

(I)Paydaş (J) Paydaş 

Ort. 

Fark 

 (I-J) 

Std. 

Hata Sig. (I)Paydaş (J) Paydaş 

Ort. Fark  

(I-J) 

Std. 

Hata Sig. 

Öğrenci İdari Pers. ,29620 ,12043 ,139 Öğrenci İdari Pers. ,29620 ,12043 ,304 

Akad.Pers. -,07967 ,11100 ,980 Akad.Pers. -,07967 ,11100 ,991 

Kamu ,21730 ,08581 ,117 Kamu ,21730 ,08581 ,270 

Özel ,23985 ,10381 ,192 Özel ,23985 ,10381 ,378 

Öğr. Yakın-

STK-

Mesl.Kur. 

,40922* ,10967 ,003 Öğr. 

Yakın-STK-

Mesl.Kur. 

,40922* ,10967 ,017 

Akad. 

Pers. 

Öğrenci ,07967 ,11100 ,980 Akad. 

Pers. 

Öğrenci ,07967 ,11100 ,991 

İdari Pers. ,37586 ,15261 ,138 İdari Pers. ,37586 ,15261 ,302 

Kamu ,29697 ,12708 ,182 Kamu ,29697 ,12708 ,364 

Özel ,31951 ,13986 ,203 Özel ,31951 ,13986 ,391 

Öğr. Yakın-

STK-

Mesl.Kur. 

,48889* ,14427 ,010 Öğr. 

Yakın-STK-

Mesl.Kur. 

,48889* ,14427 ,045 

Öğr. 

Yakın., 

STK, 

Mesl.Kur. 

Öğrenci -,40922* ,10967 ,003 Öğr. 

Yakın., 

STK, 

Mesl.Kur. 

Öğrenci -,40922* ,10967 ,017 

İdari Pers. -,11303 ,15165 ,976 İdari Pers. -,11303 ,15165 ,990 

Akad.Pers. -,48889* ,14427 ,010 Akad.Pers. -,48889* ,14427 ,045 

Kamu -,19192 ,12592 ,649 Kamu -,19192 ,12592 ,803 

Özel -,16938 ,13881 ,827 Özel -,16938 ,13881 ,914 

*=Gruplar arası anlamlı sonuç 

5. Sonuç ve Değerlendirme 
Marka algısı sadece işletme/ kurumun kullanıcılarına sunduğu hizmetlerden 

oluşmamaktadır. Marka ile ilgili algıyı tüketicinin ya da kullanıcının kendisine özgü 
faktörleri de etkiler. Marka ve markaya dair birçok konu ( marka sadakati, marka 
bilinirliği, marka kişiliği vb) ulusal ve uluslararası literatürde incelenmiştir.  

Bu kapsamda gerçekleştirilen bu çalışmada 2008 yılında kurulan Ardahan 
üniversitesinin iç ve dış paydaşları tarafından marka kişiliğinin nasıl algılandığı, 
paydaşlar arasında ve paydaşların kendi içinde algılanan özelliklerde fark olup olmadığı 
belirlenmeye çalışılmıştır. Analizler sonucunda marka kişiliği ölçeği dört ana faktör 
altında toplanmıştır. Bunlar “Samimiyet-Yetkinlik (alt faktörleri; dürüst, gerçekçi, 
güvenilir, samimi, özgün, çalışkan, sağlam, ayakları yere basan, yararlı, kurumsal, sıcak 
kanlı, duygulara hitap eden, yetenekli, çağdaş ve başarılı ), Coşku-Gelişmişlik ( alt 
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faktörleri; heyecan verici, canlı, çekici, modern, trend, hayal gücü yüksek, benzersiz, 
göz kamaştırıcı, üst sınıf görünümlü), Sertlik (alt faktörleri; sert, zorlu, batılı ve 
maskülen) ve Genç-Sade-Dışa Dönük ( alt faktörleri; genç, sade, dışadönük)” olarak 
gruplanmıştır. Bu faktörlerin ortalamalarına bakıldığında Coşku-Gelişmişlik 2,137, 
Sertlik 2,17, Samimiyet-yetkinlik 1,74 ve Genç-sade-dışa dönük 1,54 tür. Özetle ilk iki 
faktörde katılımcılar yargılara ilişkin kararsız iken son iki faktörde bu iki kişilik özelliği 
ile ilgili yargılara katılmamaktadır.	   Paydaşlar açısından bu faktörlere katılımları 
arasında farklılık olup olmadığına göre yapılan analizlerde ise Coşku-Gelişmişlik ve 
Sertlik boyutunda öğrencilerin diğer gruplara kıyasla daha olumluya yakın algıladığı 
görülmüştür. Samimiyet ve Yetkinlik ile Genç-Sade-Dışa Dönük boyutunda paydaşlar 
arasında bir farklılık bulunmamıştır. Bir başka deyişle iç ve dış paydaşların bu faktöre 
ve onu oluşturan alt faktörlere algıları benzerdir. 

Ardahan Üniversitesinin marka kişiliği algısının güçlenmesine yönelik şu 
önerilerde bulunulabilir. İç ve dış paydaşların beklentileri araştırılmalı, bu beklentileri 
karşılayacak sosyal aktiviteler, bilimsel etkinlikler ve toplumla etkileşim sağlayan 
çalışmalara ağırlık verilmeli, kurumsallaşmaya önem verilmeli, sosyal- duygusal aidiyet 
duygusunu geliştirilmeli, paydaşlara ulaşılabilecek her türlü iletişim kanalını ve halkla 
ilişkiler çalışmalarını etkin bir şekilde kullanılmalı, ilgili kesimlerle kesintisiz ve 
düzenli ilişki içerisinde olmalıdır. Ayrıca bu kurulan iletişimin paydaşlar tarafından 
nasıl algılandığı ve dönüşlerinin ne ölçüde olduğu takip edilmelidir. Buna ek olarak 
üniversitenin marka kişiliğinin hangi özelliği ile ön plana çıkması gerektiğine de karar 
verilmelidir. Bu karar sonrasında marka stratejisini oluşturmalıdır. 

Analiz sonuçlarının bu şekilde çıkmasına neden olabilecek faktörler farklı 
olabilir. Ancak Ardahan Üniversitesi kurumsal ve fiziki yapı taşlarını 2014 yılından bu 
yana tamamlamaya başlamış ve halen de devam etmektedir. Anket çalışmasının 2016-
2017 döneminde yapıldığı dikkate alındığında marka kişiliği ve marka algısına ilişkin 
net ve olumlu bir yargı oluşmaması beklenen bir sonuç olarak kabul edilebilir. Yapılan 
bu çalışmanın, sonraki yıllarda yeniden yapılması ile üniversiteye ilişkin algıların 
durumunu daha net bir şekilde analiz edilmesinde fayda vardır. 
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Ek- Anket çalışmasında kullanılan ölçeğe ilişkin örnek form 

İFADELER	   �	   �	   �	   �	  
Ardahan	  üniversitesinde	  sunulan	  eğitim	  ve	  çalışma	  ortamı	  saygındır	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesinin	  hak	  ettiği	  saygınlığı	  gördüğüne	  inanıyorum	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesinin	  itibarının	  yüksek	  olduğunu	  düşünüyorum	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  aile	  ortamına	  sahiptir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  sade	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  ayakları	  yere	  basan	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  samimi	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  dürüst	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  gerçekçi	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  özgün	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  yararlı	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  keyifli	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  duygulara	  hitap	  eden	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  sıcakkanlı	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  cesur	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  trend	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  heyecan	  verici	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  canlı	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  genç	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  benzersiz	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  hayal	  gücü	  yüksek	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  modern	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  özgür	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  çağdaş	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  güvenilir	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  çalışkan	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  sağlam	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  yetenekli	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  teknik	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  kurumsal	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  başarılı	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  lider	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  kendine	  güvenen	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  üst	  sınıf	  görünümlü	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  göz	  kamaştırıcı	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  iyi	  görünümlü	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  çekici	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  feminen	  (bayansı)	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  hoş	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  dışa	  dönük	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  maskulen	  (	  erkeksi)	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  batılı	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  sert	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
Ardahan	  üniversitesi	  zorlu	  bir	  üniversitedir	   	   	   	   	  
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Extensive Summary 

1. Introduction 

A brand is a feature that distinguishes between product, firm or person 
alternatives and gives an organization its identity. Many factors can be influential in the 
choice of brand. The brand sense depends on or changes according to the factors and 
expectations that are important to the consumer. Therefore, the perception of a brand 
may differ among consumers. Brand perception contains all of the sensory codes that 
are formed in the consumer's mind. These codes are passed through the sense of organs, 
that are reflected in the mind of the person; and the consumer receives a sense of that 
brand. This sense of feeling that is formed in the mind is always strong and real. When 
this sensation reaches its individual happiness point, in other words when it triggers the 
sense of loyalty, it becomes the most important building stone of the brand perception( 
Moralıoğlu,2016). 

During the period when the globalization process has developed rapidly, 
Everything and everyone is face to face with the pressure of change and competition. 
These two factors, which were previously thought to be valid in the private sector, now 
affect public institutions and organizations, and even individuals. Today, worldwide  
branded companies are regularly examining their products and customers' changing 
expectations. It responds fully to changing expectations, making both existing 
customers profitable for them and developing strategies for attracting the customers of 
other competitors in the market or dragging hesitant customers to their own brand.	  It is 
necessary for an institution to question how their brand is perceived by public or 
segments that it serves and shares in order to manage the alteration process properly. 
This questioning is the fundamental step in the creation of a customer-focused 
management approach.	   As the customer satisfaction increases, the company believes 
that it is the brand that it can choose, in this way it starts to introduce the product or 
institution voluntarily.	  Thus institutional branding efforts start to find direct and fast 
response on the customer base. 

Universities, which have a very important role in shaping the future of countries, 
are beginning to be heavily influenced by this change and competition.	  As education 
becomes more widespread and facilitation of access to education through technology 
support has increased, universities have begun to increase their qualifications and 



	  
	  

A.	  Kılıç	  –	  Ş.	  Altay	  –10/3	  (2018)	  670-‐692	  

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

692 

encourage students to choose for themselves. Today, there are approximately 181 
universities in our country, including state and foundation schools.	  According to data 
from 2013, 5.5 million people are educated in organized and non-formal education 
institutions. Each university in our country conducts a lot of publicity work so that 
student candidates choose to be their students.	   In addition, many universities in our 
country are investing in academics, technical systems and their infrastructure to 
compete with international educational institutions.	  Briefly , each university wants to 
make its name as a trademark and aims for student candidates to choose itself.	  They also 
want to know how they are perceived by internal stakeholders and external 
stakeholders. This study was conducted to measure the perception of the brand 
personality by internal and external stakeholders of Ardahan University, which was 
established in 2008.	  The information that will be obtained at the end of the research can 
help Ardahan University's branding strategy. 

2.Method 

Survey’s primary data was provided by questionnaire. The study is carried out 
within the university, clustering sampling method was applied in the questionnaire for 
the students due to the constraints related to time, cost and accessibility.	  Questionnaires 
were conducted by the interviewers to public institutions and organizations in the 
provinces and districts of Ardahan. 

The measurement of brand perception is based on the "Aaker's brand personality 
scale".	  Aaker developed a scale in the USA that measures the brand personality and 
difference of dimensions; and in this study, the brand personality can be defined by 5 
general dimensions. These dimensions are sincerity, excitement, competence, 
sophistication and robustness. However, the scale used was changed according to the 
conditions of this research. Aaker classified sub-dimensions under these general 
dimensions. These include adjectives such as dignified, honest, honorable, cheerful, 
eye-catching, agile, vibrant, creative, timely, reliable, intelligent, successful, top-class, 
impressive, sporty and harsh.	  The validity of this scale has also been examined in Japan 
and Spain. The questionnaire about the parents of the students was done by phone and 
face to face interview. The questionnaire of the student parents was carried out by the 
interviewers. 

The research model used in the study is given (Figure 1) and the data obtained in 
the study is interpreted by analyzing it in the SPSS 17.0 statistical program. 
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3. Conclusion and Suggestions 

In the questionnaire, respondents were asked to identify the university's brand 
personality. As a result of the analysis, brand personality scale was collected under four 
main factors.	   These are: "Sincerity-Competence (sub-factors: honest, realistic, 
trustworthy, sincere, original, hardworking, solid, straighthead, helpful, corporate, 
warmblooded, emotional, talented, contemporary and successful), Enthusiasm - 
Development (sub-factors: exciting, vibrant, attractive, modern, trendy, imaginative, 
unique, dazzling, top class appearance), Hardness (sub-factors: rigid, tough, western and 
masculine), Young-simple-extrovert (sub-factors: young, plain, extrovert). When we 
look at the average of these factors, enthusiasm-development is 2,137, hardness is 2,17, 
sincency-competence is 1,74 and young-plain-extrovert is 1,54.	   In summary, 
participants in the first two factors were found to be hesitant about the judgments, 
whereas in the last two factors, it was seen that they did not participate in the judgments 
related to these two personality traits.	  In terms of stakeholders, it was examined whether 
there was any difference between their participation in these factors and the following 
results were obtained: 

The following suggestions can be made about strengthening the brand personality 
perception of Ardahan University. The expectations of internal and external 
stakeholders should be investigated and the social activities that will meet these 
expectations should be emphasized, the activities that provide scientific activities and 
interaction with the society should be given importance, institutionalization should be 
developed, social and emotional sense of belonging should be developed, all kinds of 
communication channels that can be reached to stakeholders and public relations 
activities should be used effectively should be in uninterrupted and regular relationship 
with the groups. It is also necessary to follow how this established communication is 
perceived by stakeholders and the extent of their return. In addition to this, it should be 
also decided which characteristic of the brand personality of the university should come 
to the forefront. 

Generally speaking, the results of the judging survey participants on perceived 
brand personality are "uncertainty" and "disagree".	  The interpretation that can be drawn 
from this general distribution is that there is no distinctive element regarding the brand 
of the university in terms of participants.	  The factors that may cause this result to be 
different may be different. However, Ardahan University began to complete its 
institutional and physical building blocks since 2014 and is still continuing.	  Considering 
that the survey was conducted in 2016-2017, an uncertain and unfavorable outlook on 
brand personality and brand perception can be regarded as an expected result.	  It would 
be useful if this work was done again in the following years and the situation of the 
university perceptions was analyzed more clearly. 
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Abstract 
Non Performing loans (NPLs) are important variables on a macro scale for the 

financial stability of the country as well as microscale for banks profitability itself. 
Since 2008 global crisis, NPLs are monitored worldwide and became systemically 
important. In this research, by using a data set between 2000-2016, the macroeconomic 
determinants of NPLs have been investigated for Turkey and Saudi Arabia. By using 
NPL ratio as the dependent variable and estimating through beta regression analysis, it 
is found that market capitalization and inflation variables are pozitively related with 
NPL for Turkey while GDP, inflation, debt, market capitalization and money supply 
have positively related with NPL for Saudi Arabia and unemployment and 
transparencey variables are negatively related with NPL for Saudi Arabia . It has been 
found that the NPL ratios are well explained by some macroeconomic variables. 
Countries with different macroeconomic conditions have different determinants of 
NPLs  
Keywords: Non Performing loans,bad loans, Saudi Arabia, Banking, Financial Crisis, 
macroeconomic determinants. 

1. INTRODUCTION
Importance of sound financial institutions and financial system to any developed

or developing economy cannot be ignored as economic growth and financial sector 
development are interrelated with each other. There is a huge strand of literature 
developed investigating such interconnection (Ang, 2008; De Gregorio & Guidotti, 
1995; Demetriades & Hussein, 1996). Although financial sector is the primary hub for 
economic growth, we have to highlight its significance during the high global 
volatilities where vulnerabilities are at the peak. We refer such times as the crisis times. 
Most of the time, banking crisis are associated with NPLs in the related literature 
(Brownbridge, 1998; Demirguc-Kunt & Detragiache, 1998; González-Hermosillo, 
1999; Yang, 2003) and local economic conditions explain the variation in NPL (Keeton 
& Morris, 1987). That is the reason that a strand of the NPL literature developed to 
analyze the association between financial crisis and NPLs and determinants of NPLs.  

DOI: 10.20491/isarder.2018.495
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In order for a loan to be considered as “non-performing” it should meet certain 
conditions. The conditions for a loan to be qualified as NPL are that i) it is not earning 
income and ii) principal payment in full and interest is no longer awaited iii) delinquent 
principal or interest  90 days or more, or iv) non-payment until the maturity date (Hou 
& Dickinson, 2007).i The financial crisis have a potential to convert performing loans in 
the banking system to non-performing ones.  

The last global financial crisis started in the US not only was exposed 
vulnerabilities of the banking system of the US but also it had similar effects on other 
countries all over the world. Gulf Cooperative Council countries (GCC) have been 
affected by the crises to varying degrees. Mashal (2012) classifies Arab countries into 
three groups and the first is GCC characterized by open financial systems. They trade 
with other countries freely and they have a close connection with the global financial 
system and global markets. These connections were the main channels for the extension 
of the global crisis to their economies. The other two groups of Arab countries were not 
affected by the crisis as much as GCC countries did.  

Saudi Arabia is among the first group and a local power in the region as well as it 
is a global power. As a GCC country, Saudi Arabia has witnessed a boom in its 
economy during 2003-2008, preceding the crisis, as a result of increases in oil revenues 
and foreign capital inflows. As Mashal (2012) indicates, in 2009, NPLs increased 
sharply and credit stagnated because of the 2008 crisis. Such relation shows us the 
importance of the macroeconomic conditions to the overall economy, particularly to the 
financial system and banking sector.  

2008 financial crisis emphasized the importance of linking the macroeconomic 
environment to the health of the banking system (Espinoza & Prasad, 2010). Financial 
crisis cause falling asset prices and it results in borrower defaults through the financial 
system (von Peter, 2009). Therefore, a banking distress, characterized by NPLs is going 
to deteriorate the bank assets (Caprio & Klingebiel, 2002). Increasing interest rates or 
deteriorating economic conditions lead to increased credit risk. Such increase in credit 
risk cause deterioration in banks’ balance sheet that can lead to tightened credit 
conditions through a feedback channel into the economy (Espinoza & Prasad, 2010). 
The degree of such reciprocal dependence may slow down the flow of funds in financial 
system, mainly banking sector.   

The banks are multichannel financial service providers. One of their main 
function is to collect the deposit and distribute loans. However, the aggressive push of 
the banks to increase their client bases to escalate their gains has been replaced by 
losses in turbulent market conditions. As Tracey (2011) quotes, “the cost of financial 
intermediation has increased as evidenced by an increase in the cost resulting from 
higher capital costs and loan losses.”  

Understanding the importance of NPL for the growth of the country or for the 
banking sector to function properly together with the risks associated with, it is essential 
to analyze the causes of the NPLs for the countries. The aim of this paper is to analyze 
the main macroeconomic determinants of banks’ NPL in Turkey and Saudi Arabia over 
the period 2000- 2016. The initial assumption here is that two countries that their 
economic cycles are different due to their macroeconomic conditions including but not 
limited to being oil producer/exporter for Saudi Arabia and oil consumer/importer for 
Turkey can affect their NPL determinants differently. Ali and Daly (2010) found in their 
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cross-country study that the macroeconomic determinants of credit risk differentiate 
means that corresponding macroeconomic variable sets display dissimilar default rates 
for the two separate countries. That result signifies that the changes in macroeconomic 
variables may have different adverse or favoring impacts from one country to another.  

This research will be in 5 sections. After the introduction, there will be a literature 
review. Section three will provide data and empirical methodology. Section four will 
have empirical results and related discussion while the last section concludes the 
research.  

2. LITERATURE REVIEW 

There is an extensive literature regarding macroeconomic performance and bank 
loans in general. The widespread research on NPLs both in samples used and methods 
implemented to understand the macro and micro determinants of the NPLs and their 
effects on the relevant economies employ firm-specific and/or macroeconomic variables 
as systemic shocks can derive from both firm-specific factors and from macroeconomic 
imbalances (systemic shocks) (Espinoza & Prasad, 2010). This research concentrates 
only on the strand of the literature of NPLs related with determinants of NPLs to 
capture the analyzed independent variables at macroeconomic level.  

Baum, Caglayan Ozkan (2002) investigated the macroeconomic uncertainty and 
bank lending connection by using U.S bank-level data. They found that macroeconomic 
uncertainty will narrow cross-sectional distribution of loan-to-asset ratios of the banks.  

Calza, Gartner and Sousa (2003) identified in their study a cointegration 
relationship linking real loans, GDP and interest rates for the loans to the private sector 
in the euro area by using Johansen methodology. The findings signify that real loans 
and GDP are positively related in the long-run and negatively related to real short-term 
and long-term interest rates.  

Ranjan and Dhal (2003) explored if terms of credit, bank size and macroeconomic 
shocks influence NPLs in Indian public sector banks. The empirical finding of panel 
regression suggest that positive conditions lead to lowering of NPL. Babouček and 
Jančar (2005) analyzed the Czech banking between 1993-2006 and found a positive 
correlation of NPLs with the unemployment rate and consumer price inflation. The 
study of IMF (2006) for Spain shows that the exchange rate, unemployment, asset and 
house prices can also be particularly important. 

Hou (2007) applied threshold regression for bank statistics from 1998 to 2005 for 
some selected countries. The bank level investigation of the research found that NPL 
level reduces banks’ aspiration to lending while different countries have different 
threshold locations for their aspiration to lending.  

Masood and Aktan (2009) investigated NPL in large state-owned commercial 
banks over the period 1999-2001 and 1996-1998 for Turkey and Pakistan respectively. 
They applied a questionnaire to credit managers and found that NPL in Turkey is 
influenced by poor credit risk assessment, loans to insiders and external government.  

That paper, in a sense, concentrates on subjective dimensions of NPL 
determinants rather than quantitative macroeconomic variables. Omar Masood, 
Bellalah, Mansour and Teulon (2010) also investigated if personal interest and political 
corruption are influencing factors of the credit managers decision making. Although 
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these papers are not related to macroeconomic determinants it is a part of NPL literature 
regarding Turkey and included in our literature review in that sense. Moreover, this 
strand of the NPL literature exhibit that the reasons of NPL can be social, institutional 
and relational factors leading us to the crony capitalism.  

Khemraj and Pasha (2009) analyzed Guyanese banking sector by employing a 
panel dataset to ascertain the determinants of NPL. They found that real effective 
exchange rate has a positive impact on NPL while GDP growth is inversely related to 
NPLs.  

Espinoza and Prasad (2010) estimated a dynamic panel data over 80 banks for the 
years 1995 to 2008 in the GCC region. They find that economic growth lowers when the 
NPL ratio worsens. The results defend the view that both macro-factors and bank-
specific characteristics determine the level of NPL.  The research also evidence that 
there is an inverse relationship between real GDP (non-oil) and NPLs.  

While Karabulut and Bilgin (2011) analyze the relationship between deposit 
insurance and NPL relation for Turkey and claims that unlimited deposit insurance 
causes an increase in NPL in addition to other several factors. Yücememiş and Sözer 
(2011) propose a model approach regarding the management of NPL and refer to a 
stock problem of NPL. 

Bofondi and Ropele (2011) found for Italian banks that new bad loans (NBL) 
arising from the household lending alter inversely with the real GDP growth rates and 
house prices. NBL also varies with the short-term nominal interest rate and the 
unemployment rate directly. NBL ratio, for the firms, increases with the ratio of net 
interest expenses to gross operation profits and unemployment rate. NBL also 
diminishes when the consumption of durables increases.   

Louzis, Vouldis and Metaxas (2012) examined the determinants of NPL in the 
Greek banking sector for each separate loan category. Their findings confirm that NPLs 
can be clarified in the banking system of Greece by macroeconomic variables, namely 
interest rates, unemployment, public debt and GDP. 

Zeng (2012) report on a utility function and model by using optimal control 
theory that the equilibrium value of the bank NPLs in China depended on micro-
economic factors but influenced by macroeconomic factors.  

Mileris (2012) has validated that NPLs in banks highly builds upon 
macroeconomic changes in a country. The research investigates 22 EU countries for 3 
years by employing different techniques from clustering analysis to factor analysis, 
multiple regression, and polynomial regression. The research confirms that the NPLs 
ratio highly depends on macroeconomic changes in a country.  

Siddiqui, Malik and Shah (2012) investigated the relationship between interest 
rate volatility on NPL for Pakistan for the period 1996Q4 to 2011Q3 through GARCH. 
NPL in their research is effected by the interest rate volatility but other macroeconomic 
variables are suggested to be studied.  

Saba, Kouser and Azeem (2012) analyzed the case of US Banking sector for the 
years from 1985 to 2010 and found that real GDP per capita, inflation and total loans 
have a significant impact on the dependent variable.  
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Ahmad (2013) controlled corruption as a determinant of NPL both at economy 
and institution level for Pakistan over the period of 2001 to 2010 by OLS and found no 
vital association of information sharing and corruption with NPL.  

Murumba (2013) look at NPL and real GDP relation for Nigeria from 1995 to 
2009 and found by applying time series analysis that there is a significant and positive 
relationship between real GDP and NPLs in Nigerian banking industry.  

Badar and Javid (2013) studied long and short-run dynamics of NPLs and 
macroeconomic variables for Pakistan from January 2002 to December 2011. They 
employed Johansen and Juselius multivariate cointegration and found a long run 
relationship between NPL and inflation, exchange rate, interest rate, GDP and money 
supply. They further investigate if there is any causality and found that inflation and 
exchange rate Granger caused NPLs.  

Klein (2013) studies Central, Eastern and South-Eastern Europe (CESEE) 
countries for the period of 1998-2001 to investigate the NPL determinants. It is found in 
the research that main macroeconomic variables such as GDP growth, unemployment 
and inflation were found to respond to macroeconomic conditions. The analysis also 
revealed that there are strong feedback effects from the banking system to the real 
economy.  

Messai and Jouini (2013) investigated tree countries, namely Italy, Greece and 
Spain for the period of 2004-2008 for a sample of 85 banks. By employing panel data 
regression they found that NPL varies negatively with the growth rate of GDP and 
positively with the unemployment rate and the real interest rate.  

Warue (2013) investigated NPL and effects of bank-specific and macroeconomic 
factors on the NPLs. It was found that bank-specific factors contribute to NPLs 
performance more than macroeconomic factors. 

Ćurak, Pepur and Poposki (2013) tried to understand the factors of NPL for 
Southeastern European banks for the period from 2003 to 2010 by using GMM 
estimator for dynamic panel models. They found that lower economic growth, higher 
inflation rate and higher interest rate are associated with higher NPL.  

Jakubik and Reininger (2013) analyzed CESEE countries and confirm that the 
main driver of a country’s development, economic growth, is inversely correlated with 
NPL as well as the stock index. 

Škarica (2014) analyses NPL in selected European emerging markets on quarterly 
data between 2007 and 2012. Their findings suggest that the primary cause of high NPL 
levels is the economic slowdown due to significant and large coefficients on GDP, 
unemployment and the inflation rate.  

Şahbaz and İnkaya (2014) investigated NPLs and their relation with real GDP, 
total private consumption expenditures and private fixed capital expenditures for 
Turkey. Granger causality test and VAR method for 1998Q2-2012Q3 and cointegration 
analysis indicated a long-term relationship between NPLs and the macroeconomic 
variables while Granger causality test shows that the relationships are bi-directional.  

Makri, Tsagkanos and Bellas (2014) study NPL for Eurozone’s banking system 
for the period of 2000 to 2008. They found strong correlations between NPLs and 
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various macroeconomic (public debt, unemployment, annual percentage growth rate of 
gross domestic products) and bank-specific factors.  

Abid, Ouertani and Zouari-Ghorbel (2014) estimated NPLs for Tunisia for the 
years over 2003-2012 for 26 Tunisian banks. Although they attribute GDP, inflation and 
interest rates as the significant macro determinants of NPLs for Tunisia they also 
emphasize bad management quality of the banks as determining factors of NPLs.  

Beck, Jakubik and Piloiu (2015) used a novel panel data set and study 75 
countries covering a decade. Their dynamic panel estimates found a significant effect of 
real GDP, share prices, the exchange rate and the lending interest rate on NPL ratios.  

Ghosh (2015) examined NPL for 50 US states and the District of Columbia for 
1984-2013. Implementing fixed effects and dynamic GMM estimations, it was found 
that real GDP and personal income growth rates and changes in state housing price 
index reduce NPLs. Inflation, state unemployment rates and US public debt 
significantly increase NPLs.  

Tanasković and Jandrić (2015) investigated NPL determinants for some selected 
CEEC and SEE countries for the period of 2006-2013. They found a negative 
relationship between increases in GDP and rise of the NPL ratio. Foreign currency loans 
ratio and level of exchange rate are positively related with the NPL ratio.  

Vatansever and Hepşen (2015) investigated NPL and determining macroeconomic 
and bank-level indicators from January 2007 to March 2013 for Turkey. They found 
that industrial production index, Istanbul Stock Exchange 100 Index negatively affect 
NPL ratio while the unemployment rate has a positive effect on NPL. 

İslamoğlu (2015) investigated on the quarterly basis from 2002 to 2013 the NPLs 
and macroeconomic variables for the banks in BIST (Borsa Istanbul). The findings 
confirm that macroeconomic variables employed can be used to explain the NPLs.  

Yağcılar and Demir (2015) analyzed 26 commercial banks for 42 periods between 
2002Q4 and 2013Q1 in Turkey. Their results suggest that growth, interest rates, capital 
adequacy ratio are in a positive relation with NPLs. 

Abdioğlu and Aytekin (2016) examined the years between 2002 and 2014 for 
Turkish deposit banks. System-GMM and Difference GMM results showed that lagged 
value of NPLs, net interest margin, capital adequacy and solvency ratio have negative 
effects on NPLs while interest applied to loans has positive effects on NPLs.  

Dimitrios, Helen and Mike (2016) tried to identify the main determinants of NPL 
in the euro-area banking system for the period 1990Q1 to 2015Q2 using GMM 
estimation. In addition to already used explanatory variables, they added income tax and 
output gap for the first time and found the variables to be significant.  

Us (2016) analyzed Turkish Banking System and NPLs by also adding a dummy 
regarding global financial crisis for 2008. He found that NPLs are mostly shaped by 
bank-specific factors before the crisis, whereas they have a reduced effect after the 
global crisis, an indication of the global financial conditions.  

Beaton and Myrvoda (2016) investigates NPLs in the Eastern Caribbean Currency 
Union (ECCU) countries and confirm that bank asset quality can be attributed to both 
macroeconomic and bank-specific factors.  
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A current study of Miyajima (2017) approaches the topic from a different angle. 
In the research, determinants of bank-level credit growth are investigated by applying a 
panel approach to data spanning over 2000-2015. The results suggest that strong bank 
balance sheet conditions, economic activity, and oil prices support bank lending.  

NPLs are still a center of attraction due to its unambiguous nature of the 
determining factors and country-specific circumstances.  For instance, a recent study of 
Saif-Alyousfi, Saha and Md-Rus (2018) investigates the oil and gas prices shocks on 
NPL for Qatar over the period 2000-2016. They found that such variables do not have 
direct effect, they have indirect effects through country-specific macroeconomic and 
institutional factors. Baldini ve Causi (2018) investigates the dynamics of Loans and 
Bad Loans in the Italian non-financial sector for 1998:4 to 2014:4. Their conclusions are 
that new bad loan entry rate cause loan variations when structural economic factors are 
removed and there is a negative relation between GDP variation and bad loan flows.  

3. DATA AND EMPIRICAL METHODOLOGY 
3.1 Data 

Our dependent variable is NPLs ratio and independent variables are some 
macroeconomic indicators which were given in detail in Table 1. Although it is 
theoretically possible NPLs to be zero, the values in our sample are 0> y <1 meaning 
that there is no year in that NPLs ratio of one of the countries has 0 percent NPLs value. 
Such a nuance is fundamental in our analysis as the beta regression estimation only 
allows if the dependent variable hold this condition for the estimation to be consistent. 
(Stata, 2015) 

NPLs ratio is the NPLs divided by the total value of the loan portfolio in the 
banking sector for a specific year. NPLs data and other variables are not the data that 
are collected on bank level and aggregated later on. Rather, they are the annually 
available data collected from the related sources. Therefore it is not possible to 
differentiate if there are any variation between banks (Islamic vs conventional or small, 
medium or big banks or private or public etc.)  

Table 1: Variables and Data Sources 
Variable Source 

Non-Performing Loans, (% ratio) World Bank, World Development Indicators  
GDP growth (annual %) World Bank, World Development Indicators 
Consumer Prices (annual %) World Bank, World Development Indicators 
Unemployment (% of total labor force) International Labor Organization, ILOSTAT database  
Exchange Rate (national currency per USD) OECD National Accounts Statistics 
Debt (% of GDP) International Monetary Fund 
Market capitalization (% of GDP) World Bank, World Development Indicators,  

World Fed of Exc. Db. 
Corruption Index Transparency International 
M3 Money Supply  SAMA Annual Statistics 2016, 2010=100 and OECD 
Oil Price U.S. Energy Information Administration 
Crisis Dummy =1 for crisis years 

Dependent and independent variables have the 17 cases except for two variables 
(market capitalization and corruption) where some cases for Saudi Arabia are missing 
due to unavailability of data. 

Some macroeconomic indicators like GDP growth, Consumer Prices, 
Unemployment, Exchange Rate Market Capitalization and M3 Money Supply are used 
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as they reflect the general state of the economy. As it appears in the literature, the 
above-given variables are closely related to borrower’s capacity to meet their debt 
obligations.  

Debt to GDP ratio, as indicated in our analysis, is also an important indicator in 
understanding the relation between NPLs and debt. Market capitalization, an indicator 
which is also known as market value, is “the share price X the number of shares 
outstanding for listed domestic companies”.  

Corruption index is a control variable to see if the institutional dimension has any 
relation with NPLs. In addition to above, again, two more dummies are added to the 
analysis to see if there is any effect of oil price or crises on NPLs ratio.  

3.2 Empirical methodology 

Ordinary Least Square (OLS) modeling has a problem if the dependent variable in 
a regression model is a proportion or percentage. The first problem is that the model can 
predict values below 0 or above 1 that are not possible as the real data, the ratio, is 
between 0 and 1. The second problem is that the relationship is not linear but sigmoidal, 
a flattened S shape, linear in the middle but flattened on the ends.  

 
Figure 1: Sigmodial (Beta) Distribution 

In case of the dependent variable as rate or proportion, there are a variety of 
methods for modeling. If the dependent variable is greater than 0 and less than 1, beta 
regression is a widely used technique (Stata, 2015). Beta regression models were first 
proposed by Ferrari and Cribari-Neto (2004) and extended by Smithson and Verkuilen 
(2006).  

The model specifies the mean of dependent variable y, denoted as µx, conditional 
on independent variables x since y is in (0,1) µx must also be in (0,1). In order to restrict 
the linear combinations of covariates to (0,1) a link function for the conditional mean 
denoted as g(.) is used (Stata, 2015). 

The coefficients of beta regression do not allow for determining the magnitude of 
the effects. Interpretable effect sizes for the covariates can be obtained by margins in 
Stata. Rather than policy implementation, this research focus on the direction of the 
significant covariates. Therefore the results are reported as it is.  

The null hypothesis H0: β = 0, means that there is no statistically significant 
relationship between dependent variable (NPL ratio) and other independent variables. 
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The alternative hypothesis is H1: β ≠ 0 means that there is a statistically 
significant relationship between dependent variable (NPLs ratio) and others independent 
variables.  

Our model consists of two different single regression equations for each country.  

NPLKSA= β0 + β1gdp + β2cpi + β3unemploy +β4fx + β5debt + β6marketcap + β7corrupt  
                    + β8m3+ β9oilprice+ β10crisis+ ɛ (1) 

NPLTR= β0 + β1gdp + β2cpi + β3unemploy +β4fx + β5debt + β6marketcap + β7corrupt  
                    + β8m3+ β9oilprice+ β10crisis+ ɛ (2) 

 
Beta regression implements maximum likelihood estimators and by default it 

works with the logit link  (Dorta, 2016) which is shown in equation (1) and (2).  
ln[µx /(1- µx )] = xβ (1) 

µx =exp(xβ)/(1+exp(xB)) (2) 

Although the default link function is logit, there are probit, cloglog and loglog 
functions available. In order to decide about the model selection a post-estimation test 
which includes the Akaike information criterion (AIC) and the Bayesian information 
criterion (BIC) is used. As these measures are also appropriate for maximum likelihood 
models and beta regression model also computes maximum likelihood estimators, there 
will be no model selection problem in our estimations by choosing the models with 
smaller values of an information criterion. 

4. EMPIRICAL RESULTS 

As mentioned in methodology part, there are two regression models separately run 
for each country. Using a pooled regression, i.e. combining the data for both countries 
and running only one regression equation, could be a method to implement as long as 
there is no need to see the country-specific differences as the determinant factors of 
NPLs ratio.  

For Saudi Arabia, we run the beta regression for all of the link functions namely 
logit, probit, cloglog and loglog. Than we estimated their AIC and BIC criterion as 
shown below for Saudi Arabia.  

Table 2: AIC and BIC Values for Models (KSA) 

Model Df AIC BIC 
Blogit1 2 -3.2 -3.2 
Bprobit1 8 -566 -565.70 
Bcloglog1 3 -3.49 -3.49 
Bloglog1 7 -288 -287 

From the AIC and BIC values, it appears that logit link function is the appropriate 
selection for the model. (The 1st column)  Table 3 shows the regression results for each 
model run for KSA. 
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Table 3: Beta Regression Models for KSA 

 (1) logit (2) probit (3) cloglog (4) loglog 

NPLs, % ratio NPLs, % ratio NPLs, % ratio NPLs, % ratio NPLs, % ratio 

     

GDP growth (annual %) 0.326*** 0.144*** 0.319*** 0.096*** 

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Inflation, CPI (annual %) 0.066*** 0.031*** 0.064*** 0.022*** 

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Unemployment,(% of labor 
force) 

-366.958*** -162.653*** -359.742*** -108.468*** 

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Exchange Rates 1USD to 
LCU 

0.000 0.000 0.000 0.000 

 (.) (.) (.) (.) 

Debt % of GDP 0.012*** 0.005*** 0.012*** 0.004*** 

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Market CAP (% of GDP) 0.069*** 0.030*** 0.068*** 0.020*** 

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Transparency Int. CPI Index -0.191*** -0.085*** -0.187*** -0.057*** 

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

M3 Money Supply 2010=100 0.027*** 0.012*** 0.026*** 0.008*** 

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Oil (EU Brent Spot FOB 
USD) Price 

0.000 0.000 0.000 0.000 

 (.) (.) (.) (.) 
Dummy for crises of 2001 
and 2008 

0.000 0.000 0.000 0.000 

 (.) (.) (.) (.) 

constant 16.082*** 6.799*** 15.679*** 4.539*** 

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

constant 48.950 35.490*** 48.951*** 34.321 
 (.) (0.01) (0.00) (.) 
BIC -3.3e+08 -565.7 -3.5e+08 -287.6 
N 8.0 8.0 8.0 8.0 
ll 1.6e+08 291.2 1.7e+08 151.1 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Then the same procedure is applied to data for Turkey and as link function loglog 
is accepted depending on AIC and BIC criteria. Below is the result of all link functions 
for Turkey. Depending on Table 4 results of AIC and BIC, it appears that loglog model 
is the appropriate model to be selected for Turkey.  

Table 4: AIC and BIC Values for Models (Turkey) 

Model Df AIC BIC 
Blogit1 12 -97.53 -89.04 
Bprobit1 12 -96.95 -88.45 
Bcloglog1 12 -97.59 -89.09 
Bloglog1 12 -96.39 -87.90 

 
Table 5 shows the regression results for each model run for Turkey. On both 

tables for KSA and Turkey, the bold column indicates the chosen model for the related 
country. 
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Table 5: Beta Regression Models for Turkey 

 (1) logit (2) probit (3) cloglog (4) loglog 
NPLs, % ratio NPLs, % ratio NPLs, % ratio NPLs, % ratio NPLs, % ratio 
GDP growth (annual %) 0.021 0.008 0.021 0.005 
 (0.01) (0.01) (0.01) (0.00) 
Inflation, CPI (annual %) 0.022 0.011 0.021 0.008* 
 (0.01) (0.01) (0.01) (0.00) 
Unemployment,(% of labor 
force) 

3.830 1.612 3.754 1.044 

 (7.81) (3.48) (7.64) (2.36) 
Exchange Rates 1USD to LCU -0.006 -0.011 -0.002 -0.013 
 (0.55) (0.22) (0.55) (0.14) 
Debt % of GDP 0.026 0.010 0.025 0.006 
 (0.03) (0.01) (0.03) (0.01) 
Market CAP (% of GDP) 0.022* 0.009* 0.021* 0.006* 
 (0.01) (0.00) (0.01) (0.00) 
Transparency Int. CPI Index -0.004 -0.003 -0.004 -0.002 
 (0.04) (0.02) (0.04) (0.01) 
M3 Money Supply 2010=100 0.002 0.001 0.002 0.001 
 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 
Oil (EU Brent Spot FOB USD) 
Price 

-0.003 -0.001 -0.003 -0.001 

 (0.01) (0.00) (0.01) (0.00) 
Dummy for crises of 2001 and 
2008 

0.313* 0.129 0.310* 0.081 

 (0.16) (0.07) (0.15) (0.05) 
constant -6.115* -2.944* -6.105* -1.909** 
 (2.81) (1.15) (2.78) (0.72) 
constant 7.356*** 7.317*** 7.360*** 7.280*** 
 (0.37) (0.37) (0.37) (0.37) 
BIC -89.0 -88.5 -89.1 -87.9 
N 15.0 15.0 15.0 15.0 
ll 60.8 60.5 60.8 60.2 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
 

As indicated above, the original coefficients provided in the tables are not very 
useful and the margin command is required in order to compute average marginal 
effects. As the first dimension of the research focus on to find if there is any relation 
between NPLs and independent variables and the direction of the relation between 
dependent variable and independent variables and as the second dimension of the 
research question if the significant independent variables for NPLs ratio are same or 
different for the countries in our analysis, computing average marginal effects are not 
required at this step of the analysis. 
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Table 6: Comparison of regression coefficients for Turkey and KSA 
 (1) logit (4) loglog 
NPLs, % ratio NPLs, % ratio 

KSA 
NPLs, % ratio 

TUR 
GDP growth (annual %) 0.326***  
 (0.00)  
Inflation, CPI (annual %) 0.066*** 0.008* 
 (0.00) (0.00) 
Unemployment,(% of labor force) -366.958***  
 (0.00)  
Exchange Rates 1USD to LCU   
   
Debt % of GDP 0.012***  
 (0.00)  
Market CAP (% of GDP) 0.069*** 0.006* 
 (0.00) (0.00) 
Transparency Int. CPI Index -0.191***  
 (0.00)  
M3 Money Supply 2010=100 0.027***  
 (0.00)  
Oil (EU Brent Spot FOB USD) Price   
   
Dummy for crises of 2001 and 2008   
   
constant 16.082*** -1.909** 
 (0.00) (0.72) 
BIC -3.3e+08 -87.9 
N 8.0 15.0 
ll 1.6e+08 60.2 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

The intuition behind this research is to analyze if macroeconomic determinants for 
NPLs ratio and their direction in effecting NPL is same or not for Turkey and Saudi 
Arabia.  

5. CONCLUSION 
This paper investigated the macroeconomic determinants of the NPLs ratio from 

2000 to 2016 for Turkey and Saudi Arabia. Choosing these two countries is a timely 
preference due to structural changes in their economies. KSA is having a “saudization 
policy”, the policy that Saudi companies and enterprises are required to fill up their 
workforce with Saudi nationals and such a scheme is going to have immense effects on 
the macroeconomic variables of the country. Turkey, having a devaluation in its 
currency due to local and international fluctuations based on mainly political and 
economic uncertainty in 2018, has the potential that NPLs can be influenced by the 
changing macroeconomic variables due to mainly increases in foreign exchange rate 
and country risk. 

The initial assumption in the introduction of this paper was that the determinants 
for NPLs can be dissimilar for Saudi Arabia and Turkey depending on primarily 
country-specific factors. The results of our beta regression analysis confirms our 
primary assumption that the determinants of NPLs are different for the two countries.  

Interpreting the results, the analysis shows that while GDP, inflation, debt, market 
capitalization and money supply has a positive effect in determining NPL for KSA, 
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unemployment and transparency has a negative effect on it. So, if we change positive 
effect variables 1 unit, we would expect NPLs to increase by a unit of corrected 
coefficients after applying the margin command. Exchange rates, oil price and a dummy 
variable for the crises has no effect on NPL ratio for KSA.  

It appears that there is a contagion channel between macroeconomic variables and 
NPLs ratio for KSA and NPLs can be easily affected by current value of its 
macroeconomic variables. 

From the results for Turkey, it appears that only the current value of inflation and 
market capitalization of listed companies have a positive effect on NPLs. While results 
of analysis for KSA are easier to explain, the results of analysis for Turkey requires 
more elaboration. Turkey’s current macroeconomic variables have little effect on 
determining current levels of NPLs ratio except inflation and market capitalization of 
listed companies. As it is known that Turkey has struggled in two different crisis and 
resilient banking sector has the ability to keep the NPLs ratio low with high-level credit 
management policies. That may be the result of the disconnection between many of the 
macroeconomic variables and NPLs ratio for Turkey for the current values. It appears 
from our results that increases in inflation in Turkey is a cause of increase in NPLs for 
Turkey. Therefore inflation rate is a collective transmission channel probably covering 
other macroeconomic effects in it. Another significant result for Turkey is market 
capitalization ratio. Increases of the market value of BIST companies outstanding shares 
as a percentage of GDP also increases the NPLs ratio. Although we do not have the 
breakdown of NPL data for BIST or non-BIST companies, the results shows that BIST 
companies also covers a part of NPLs in the banking system.  

Another explanation for Turkey’s macroeconomic data and NPLs disconnection 
can be lag effects. This research did not analyze if there is any lagged effect between 
independent variables and dependent variable. Therefore it is possible for Turkey that 
there may be a relation between NPL ratio of time t and Independent Variables of time 
t-1, or t-2. For future analysis, the lag effect of macroeconomic variables on current 
NPLs needs investigation. Moreover, there may be other variables which are not 
included in our analysis that may be determining factors for NPLs.  
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Abstract 

Social media has become a major issue for companies. Nonetheless, few studies 
specifically researched the determinants of social media adoption and the barriers 
against it, at a small and medium entreprises (SMEs) level aspect. This study addresses 
the gap by focusing in furthering the theory in social media adoption at SMEs level. 
Small to Medium Enterprises (SMEs) are not well equipped to use Social Media (SM) 
and struggle to utilise its full potential in the context of adding value to the business. 
The main aim of this study is to investigate the adoption and use of social media by 
Turkish small and medium enterprises, on the basis of Technology Acceptance Model 
(TAM), Network Externality, and Innovation Diffusion Theory (IDT) models by adding 
the related constructs. The research model is empirically assessed SMEs’ adoption 
behavior of the social media using a primary data set of 473 users of social media 
gathered from a web-based questionnaire survey. Partial Least Squares (PLS) method is 
a variance based Structural Equation Model (SEM) used for the analyse of the data in 
order to reveal the relationship of the attitudes of SMEs regarding social media and to 
evalaute the harmony of the model. The results demonstrate that the revised social 
media model proposed in this study supports all the hypotheses of social media usage 
behavior. 

Keywords: Social media, Tehnology Acceptance Model (TAM), Structural Equation 
Model (SEM), Partial Least Squares (PLS), Small to medium sized enterprises 

1. Introduction

In recent years, social media (SM) has penetrated people’s daily life with amazing
rapidity to become a significant social platform for web based communication as a new 
communication systems between people and organizations, which is probably the most 
influential development the origination of the social media (SM) (Correa et al., 2010; 
Hoffman and Novak 1996; Powell, 2009; Tapscott, 2008; Willis, 2008; Zhou, 2011). 
Theoretically, SM can be accepted as another class of information technology (IT), a 
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cluster of people connected for a specific reason, given that they unify a shift of new 
capacities enabling them to arise from the group and adopt their own particular space in 
the web applications (Kane et al., 2012; Ryan, 2011a; Ryan, 2011b). SM has conduced 
to augmenting lists of connections between users sharing mutual concerns and to the 
constitution of online communities and digital social networks. SM is considered of 
tremendeous substantial both for individuals and organizations, since they reinforce the 
retainance of existing social ties and the disposition of new connections between both 
users and organizations by means of the Internet (Boyd and Ellison, 2007; Ellison et al., 
2007; Kang and Lee, 2010; Kaplan and Haenlein, 2010; Pempek et al., 2009). SM 
supplies a new approach of communicating, utilizing PCs as a collaborative means to 
accelerate group constitution and intensification group extent and leverage (Kane et al., 
2009). Hence, Pai and Arnott (2013) stated that a SM as Web based technologies that 
allow to create a virtual portrayal (profile) of a user or organization to constitute 
connections with other users and organizations for communications.  

Based on author’s review of existing scientific literature on social media, few 
empirical studies have been conducted to scientifically evaluate and explain the usage 
behavior of social media in context of SMEs. The present study fills the existing 
research gap by developing a new research model used for the assessment of SMEs’ 
adoption of SM, which is a relevant undertaking that will make a valuable contribution 
to both science and organizations (Jussila et al., 2014; Leonardi, 2014; Malik et al., 
2016; Wu, 2013). Due to their primary inception, social media (SM) has been gaining a 
significant quantity of community notice, to prompt of having millions of registered 
users and a billion hits per day (Agarwalet al., 2008; Kane et al., 2012; Kim et al., 
2010). TAM, as one of the most common models, was proposed by Davis (1986) and 
Davis (1989) and it is an adaptation of the theory of reasoned action (Fishbein and 
Ajzen, 1975). It is well-established as a powerful and robust model for predicting user 
adoption of new technology like social media (Davis et al, 1989; Doll and Torkzadeh, 
1988; Venktatesh and Davis, 2000; Zhang, Zhu and Liu, 2012). 

While most studies so far have investigated the consumer side of social media 
adoption, the company adoption of social media remained largely under-researched 
(Jussila, Kärkkäinen, and Aramo-Immonen 2014; Michaelidou, Siamagka, and 
Christodoulides 2011). This study addresses this gap and contributes to literature mainly 
in two ways. The overall main aim of this study is two-fold: first, it aims to test the 
Technology Acceptance Model (TAM), Network Externality, and Innovation Diffusion 
Theory (IDT) and the TAM model and extend it to incorporate additional constructs 
from related literature in context of SM (Davis, 1986). In order to benefit professionals 
in developing best practices and researchers, who are interested in developing theories 
related to social media, researcher revisits and extends TAM (Davis, 1986) to explain 
organizational social media usage behavior. TAM has become so popular, because of 
fulfilling the theoretical attributes of being straight forward, supported by data, and 
being pertinent to predict adoption and usage of new technologies in respective 
disciplines (Hoof et al., 2005; Lee et al., 2003). To carry out the first aim, the 
fundamental sides of the TAM on social media is retained in the current study (Davis, 
1986). However, TAM was developed based on the design of system traits and ignores 
to consider some distinguishing attributes of social media. Despite extensive research 
has examined the factors that lead people to adopt and use the SM through TAM (Lee, 
2010; Shin, 2008; Shin, 2010;Shin and Kim, 2008; Willis, 2008). However, few 
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approaches have focused on the influence of trust and perceived risk in this adoption 
process (Dwyer et al., 2007; Shin, 2010), since both variables are essential when 
uncertainty is present (Luhmann, 1979; Mayer et al., 1995), like the online 
environments. In the present paper the emphasis is to analyse the online consumer 
behaviour, hence its implications are applicable. Moreover, while this issue is of vital 
importance for better understanding the importance of SNS for theory and practice there 
is very little search based on data representing broad populations. Therefore, a second 
aim of current study is to revise the TAM model with additional constructs. To 
empirically investigate the new dimensions of TAM for a social media user proposed in 
the current study, used primary data collected from the SMEs users of social media. 
Based on the review of existing scientific literature on social media, few empirical 
studies have been conducted to scientifically evaluate and explain the usage behavior of 
social media using social media in context of Turkey. The proposed framework is tested 
within the context of Turkish SMEs addressing the lack of studies relating to social 
media adoption in emerging economies and SMEs. Turkey is a particularly active 
country in terms of social media usage and penetration. For example, it is the fourth 
largest country on Facebook in terms of number of profiles created and third country in 
terms of time spent per visit (Marketing Charts 2013; Social Bakers 2013). Driven by 
the significant online activity of Turkish consumers, many Turkish companies have 
started to adopt SM marketing. In addition, SMEs play a vital role in the Turkish 
economy; they comprise 98%–99% of all firms, represent 81% of all employment, and 
contribute 36% of the total gross domestic product (Kavcioglu, 2009). Consequently, 
Turkish SMEs constitute a good context for the investigation of social media adoption 
in SMEs. Although the situation is rapidly changing, scholars still have a limited 
understanding of acceptance of SNS. A validated instrument of usage behavior of social 
media can provide usability experts and practitioners with a validated tool to assess 
social media acceptance and usage behavior. This can help us gain a better 
understanding of who is and who is not using these sites, why, and for what purposes, 
especially in context of SMEs in Turkey. Such questions will require large-scale 
quantitative and qualitative research (Boyd and Ellison, 2007). 
 2. Review of Literature and Hypotheses Development 

Very few studies have investigated at SM adoption from the aspect of SMEs (Lee, 
2002; Simpson and Docherty, 2004). As previously mentioned, there is a shortage of 
studies examining the factors affecting the adoption especially in developing countries 
(Kawaljeet et al., 2014; Poorangi et al., 2013). With respect to its adoption in business 
contexts, a major part of the literature focuses on large enterprises (Meske and Stieglitz, 
2013) and little research has been devoted to the study of social media adoption and use 
by SMEs. 

Perhaps as a result of the lack of literature on social media adoption within the 
SMEs context (He, Wang and Zha, 2014; Durkin, McGowan and McKeown, 2013), 
little is known about why small firms engage in or avoid the use of such technologies 
(Beier and Wagner, 2014). The significance of social media to SMEs (Mannonen and 
Runonen, 2008) requires further investigation (He, Wang and Zha, 2014) and thus more 
research into the adoption and use of social media technology is needed (Aral, 
Dellarocas and Godes, 2013; Andzulis, Panagopoulos and Rapp, 2012; Constantinides, 
2009; Kim, Lee and Lee, 2013). 
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According to Nasco et al., (2008) the adoption of SM is very important to any 
economic system. Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) are recognised as the 
backbone of any economy (Bahaddad, AlGhamdi and Houghton, 2012; Fong, 2011). 
SMEs play a major role in the national and global economy, and it is undeniable that 
they represent the highest percentage of organizations in almost all developed countries 
(Al-Mahdi, 2009). They play an important role in job creation as well as ensuring a 
country’s economic stability. In fact, the Small and Medium-sized Enterprises are 
viewed as an essential component of modern industrialised societies (Rahayu and Day, 
2015; Elasrag, 2011). Crucially, the utilization of SM is one of the latest examples of 
the vital role of technology in supporting and changing the business environment 
(Jagongo and Kinyua, 2013; Tapscott and Williams, 2007). SM is being considered as 
one of the effective mediums to reach target audiences of not just business 
organizations, but any governments, communities, or types of society (e.g. political or 
social) (Terblanche, 2011). Although many research studies have investigated SM and 
its significance to business, there is still only a vague understanding as to how SMEs 
can utilize SM adoption effectively (Durkin et al., 2013), particularly as SMEs may not 
have the budget nor the experience to copy international or large business approaches 
and strategies (Abed, 2015). Some SMEs tend to adopt a new technology, such as SM, 
for its perceived opportunities and to copy the market trend, yet do not have appropriate 
how-to-knowledge (Drury, 2008). Such under-utilization of technology might lead to 
problems in terms of ineffective adoption and results. Therefore, it is important to 
explore the impact of a new technology on SMEs as well as how to effectively adopt it 
in order to avoid any problematic implementation and results (Durkin et al.,2013). 
Therefore, SMEs need to prepare for SM adoption by extensively planning operations 
including finance, marketing, human-resource-management and production (Demirbas  
et al., 2011). Derham  et al., (2011) and Constantinides et al., (2010) posit that SMEs 
can strongly benefit from using SM as it requires minimal cost, simple participation and 
low technological skills. Whereas Constantinides et al., (2010) suggest SM adoption can 
improve customer relations and business networks, Durkin et al., (2013) asserts that 
SMEs believe it is “a must” to adopt SM in business. Drew (2003) affirms that the “wait 
attitude” toward internet technologies adoption decision is no longer valid. As such 
these points support the argument that SM adoption is a necessary element for SMEs. 
For Dahnil et al (2014), the trend of social media usage by companies offers a clear 
research opportunity. For these authors, it is fundamental to understand the factors that 
support the adoption of social media marketing among companies. For Kuikka and 
Akkinen (2011), there is a vast literature, on a firm level, of barriers faced by 
organizations adopting a new enterprise system but very few studies specifically 
researched social media adoption and usage by companies. Moreover, before practical 
guidelines can be defined to support managers, overall social media adoption 
phenomenon needs to have more research and empirical evidence (Jobs & Gilfoil, 
2014). 

On a broader perspective, the implementation of new internet-based technologies 
has been identified as a relevant process for moving a company toward electronic 
business. In this direction, business attitudes regarding the adoption of internet related 
innovation have been acknowledged as a critical factor for executing e-business 
strategy. There is limited research on business-level technology adoption when 
compared to research examining individual-level technology adoption (Yu & Tao, 
2009). Similar results are indicated by Harris, Rae, and Grewal (2008). The authors 
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surveyed 400 SME owner/managers in the United Kingdom by phone and case study 30 
small firms that they categorize as early adopters using Web 2.0 in the form of blogs, 
RSS feeds, or online networking tools. Sinclaire and Vogus (2011), studied U.S. fast 
growing companies, the main factor for companies’ adoption of social media was the 
mass adoption of social media by consumers. Michaelidou, Siamagka and 
Christodoulides (2011) researched social media adoption in the context of SMEs 
companies in the B2B space. The author identified five key barriers: lack of relevance 
of SNS within the industry the company operates in (a major challenge in this study, but 
may be very specific to B2B companies), uncertainty of benefits from using SNS, 
unfamiliarity and lack of technical skills of staff, large investment in terms of time and 
competitors do not use SNS. Similarly, Gligorijevic and Leong (2011) analyzed four 
small Australian companies using in-depth interviews and study how they utilize online 
consumer groups to connect to, communicate with, and maintain their customer base. 
Derham, Cragg, and Morrish (2011) and Stockdale, Ahmed, and Scheepers (2012) also 
highlighted the fact that SMEs are using SM for its interactive nature to facilitate 
information flow. Stockdale, Ahmed, and Scheepers (2012) investigated five SMEs in 
the United States from different industries that have successfully integrated more than 
one form of SM into their marketing strategy; resulting in 400% increase in website 
traffic, increase in revenues, and 70% decrease in marketing expenses. Serra, Storopoli, 
Pinto and Serra (2013) identified that companies’ social media adoption is facilitated by 
its easiness of access and the possibility to use it as selling benefit and client 
relationship channel in Latin America (Brazil). The same year, Kim, Lee, and Lee 
(2013) investigated why SMEs utilize social media with using as the three main drives 
SM, which includes networking, collaboration, and information sharing. And also, 
Durkin, McGowan, and McKeown (2013) choose an in-depth case analysis method with 
eight Irish SMEs to investigate the SMA process. As a recent study, Wamba and Carter 
(2014) assessed social media adoption by SMEs in context of both organizational and 
individual factors. Their results indicated that manager’s age; firm size; innovativeness; 
and industry sector had a positive relation to adoption. In sum, the existing literature 
presents multiple angles over adoption factors and supporting theories that are 
employed to explain social media adoption.	  	  

Author drew upon three theories (TAM, Network Externality, and IDT) to 
develop a research model which explains why SMEs use SM (Figure 1). The proposed 
research model consists of eight constructs. 

Critical Mass (CM) 
In this study critical mass is defined as users of social media as the extent of the 

membership of people that matters most in a user’s social media network. Extending the 
economic theory of positive externalities, the theory of CM states that once a certain 
number of users (CM) have been, use and usage should spread rapidly throughout the 
community (Cameron and Webster, 2005). This user’s group or the CM is responsible 
for collectively generating and exchanging information. Also, the psychological concept 
of social influence is rooted from the assumption that a person’s behavior is heavily 
influenced by the behavior and presence of others. Therefore, the mass of users in social 
media connected to a user could be a critical component to explain the social media 
usage behavior. Therefore, a second objective of this study is to revise the Technology 
Acceptance Model (TAM), Network Externality, and Innovation Diffusion Theory 
(IDT) models with additional constructs, such as critical mass (CM) of a user that past 
literature have recognized as a significant factors influencing usage behavior of a 
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technology. Author therefore propose: H1 “Critical Mass” has a positive significant 
effect on “Perceived Usefulness” 

Compatibility (COMP) 
Compatibility is defined as “the degree to which an innovation is perceived as 

consistent with the existing values, past experiences, and needs of potential adopters”. 
SM provides many complementary services for users to enjoy in virtual worlds through 
various social applications (Lin and Lu, 2011). In other words, compatibility may 
explain adoption on SM, where users want to reflect their lives into virtual sites. Thus, 
author put compatibility into the research model and hypothesized as below. 

H2 “Compatibility” has a positive significant effect on “Perceived Usefulness” 
Perceived Usefulness (PU) and Intention to Use (IU) 
Perceived Usefulness is defined as “the degree to which a person believes that 

using a particular system would enhance his or her job performance the word from 
useful” (Davis, 1989). Many researches (e.g., Davis et al., 1989; Agarwal and Prasad, 
1997; Venkatesh, 1999) have claimed that PU has a direct influence on the IU. TAM 
assumes that beliefs or attitudes about PU determine IU the technology which, then, 
leads to actual usage (Davis, 1989; Venktatesh and Davis, 2000). Furthermore, Lee et 
al. (2003) indicate that the relationship between the perceived usefulness and intention 
to use in the context of the TAM is statistically supported, since there are 74 studies that 
show a significant relationship between both variables. For this current study on social 
media, IU utilized as the continued intention to perform social media-related activities 
using the social media site (Fishbein and Ajzen, 1975). Further, actual use (AU) is 
defined in terms of the frequency of social media used by the user. The TAM model 
based the relationship of PU, IU, and AU from the TRA model (Ajzen and Fishbein, 
1980). For this reason author considered PU as a construct in the research model and 
hypothesized as below. 

H3 “Intention to use” has a positive significant effect on “Actual Use”. 
H6  “Perceived Usefulness” has a positive significant effect on “Intention to Use”. 
Members (M) 
“Members” is defined as “the degree to which a person use particular technology 

or system because of other people’s use (e.g., friends, family, and etc.)”. This construct 
was derived from Network Externality 

Theory. Sledgianowski and Kulviwat (2009) suggested that a user intend to use 
SM once its participants reach a significant number. In order to attract more users, SM 
provides users with the supporting tools such as social games, message function, page 
function, etc. (Lin and Lu, 2011). In other words, users can interact with each other 
actively using the supporting tool provided by SM. From the reason, “Members” was 
added to the research model and hypothesized as. H4 “Members” has a positive 
significant effect on “Perceived Usefulness” 

Perceived Ease of Use (PEU) 
Perceived ease of use is an important determinant of the use of technology or 

systems along with perceived usefulness in TAM (Davis 1989, Davis et al., 1992). 
Davis (1989) defined Perceived Ease of Use as “the degree to which a person believes 
that using a particular system would be free of effort the word from ease”. This concept 
has been widely used to explain user’s adoption to system (e.g., Davis et al., 1989; 
Agarwal and Prasad, 1997). Since many systems can be explained by PEU, author put 
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PEU into the research model and expected that PU is a good predictive variable. In the 
context of social media, the user may assess the site based on how easy it is to use and 
how effective it is in helping them accomplish their social-media-related needs. To 
support such wide demographics of users on these social media sites, the design of 
modules, applications, and tools, needs to be user-centric. The importance of perceived 
ease of use has been reinforced in TAM because of the poor user interface impact on the 
rejection of the technology in IT (Venkatesh and Davis, 2000). The site needs a clear 
and simplistic overview of services, fluent navigation, and smooth user interaction. The 
social media site should be intuitive for the first time user, and should be efficient in 
getting tasks done. On the other hand, the ease of use can also be instrumental, 
contributing to increase the performance. This increase means less effort, thanks to the 
ease of use, allowing getting more work done with the same effort (Davis et al. 1992). 
Past studies (Rauniar et al., 2009; Molla and Licker, 2001; Yoo and Donthu, 2001; 
Zeithaml, 2000) indicate that an easy to use web site can enhance the user’s experience. 
Most studies about TAM assume also that PEU is directly linked to PU (Davis, 1989; 
Nysveen et al., 2005a; Nysveen et al., 2005b). This instrumental effect on the attitude 
occurs via perceived usefulness, as the original TAM model postulates. Furthermore, 
this effect has been amply demonstrated in empirical studies (Davis 1989, Davis et al. 
1989; Agarwal and Prasad 1997; Venkatesh 2000; Venkatesh and Davis 2000). In 
addition, Based on the original TAM, perceived ease of use have a positive significant 
effect on perceived usefulness, thus, author put the hypothesis H5 into the model. H5 
“Perceived Ease of Use” has a positive significant effect on “Perceived Usefulness” 

Trustworthiness (TW) 
Trust, is one of the determinants of intention to use and the antecedents of 

perceived usefulness, especially in an online environment, which is a significant 
construct to the TAM model for social media. Social media is collecting information 
about a user’s physical and social context, when a user create a profile on a SM. 
Therefore, the confidentiality of information and not to misuse of information are 
significant for users. A user intent to participate in a social media site with the CM fully 
and freely, user has not worries related to privacy or safety concerns. Trust plays a key 
role in new technology adoption because it impacts on users’ intentions (Palvia, 2009; 
Gefen and Straub, 2003). In addition to the PU of social media, author suggests that IU 
social media will also be influenced by the extent to which the user finds such a social 
media site trustworthy.	   In summary, theories in social psychology, economics, and 
diffusion of innovations support the notion that a perceived CM is a key variable for 
new technology acceptance (Lou et al., 2000). Therefore: H7 “Trustworthiness” has a 
positive significant effect on “Intention to Use”. 

 3.RESEARCH METHOD  

3.1.MEASURES OF THE CONSTRUCTS 
A structured questionnaire was developed to explore the various drivers of social media 
adoption. The survey was primarily developed in English language and then translated 
into Turkish. A pilot study was conducted with 48 social media users and two experts of 
information systems. Finally, a modified structured questionnaire was developed based 
on the pilot study and the opinions of the experts. Pilot test’s respondents were not used 
in the further analysis. All constructs in the study involved multiple items. The items 
were measured using a five-point Likert-type scale for all constructs. 
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Figure 1. Proposed research model 

In this study, the variables and scales to measure these constructs are adapted 
from prior researches to ensure the content validity of the scales. The measurement 
items of intention to use (IU), actual usage (AU), perceived ease of use (PEU) and 
perceived usefulness (PU) were adapted from (Davis, 1986; Davis, 1989; Mathieson, 
1991; Moore and Benbasat, 1991; Taylor and Todd, 1995; Venkatesh and Davis, 1996). 
And the measurement items of Member (M) was adapted from Lin and Lu’s (2011). 
The variables of Compatibility (COMP) construct was adapted from Wu and Wang 
(2005). Similarly, the measurement items of critical mass (CM) was adopted from the 
study Rouibah and Abbas (2006). The measurement items of trustworthiness (TW) was 
adapted from from Fogels and Nehmad (2009) and Telzrow et al. (2007). 

The descriptive statistics of the sample showed that females account for 41.9 and 
males 58.1 percent of the social network users. Half of the respondents were between 
21-30 years of age, the percent of 38.5 was in the age group below 20 years of age, 18 
percent of respondents were 31 + years of age. In this context, younger generation 
prefers to use social network websites compared to older age groups (30 years old 
above). In addition, majority respondents claimed that they use social network sites for 
one to five hours weekly (44 percent), followed by six to ten hours (21.5 percent), for 
eleven to fifteen hours weeky (14.9), fifteen hours above with 19.3 percent. The 
majority of respondents were high school degree and represented 40%. followed by 
vocational school degree (32.1 percent), bachelor degree (18.2 percent), master and 
Ph.D. degree (9.7 percent). The respondent enterprises 18% 0-1 years age, 1-3 years 
%48, 3-5 years age, %34 more than 5 years age. The industry type of respondent 
enterprises %30 manufacturing, %20 wholesale and retail, %10 construction, %40 other 
sectors. The market scope of respondent enterprises %80 local, %85 national, %18 
regional.  

3.2.DATA COLLECTION PROCESS 
To reach social media users, a web-based survey was used. It was decided that 

purposive sampling would be the most appropriate sampling strategy to be used in this 
phase of the research. However, later in the phase another sampling method, 
convenience, was used. At the beginning of the phase, the researcher made a list of the 
SMEs identified as promising candidates, using the criteria explained below. The 
candidates were approached via different means (including email, phone calls and social 
media), yet some were reluctant to participate and others decided not to participate. 
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Considering the context of the study, SMEs in Turkey, it is essential that the key 
informants are the decision makers in those enterprises. In the SME setting, the 
literature suggests that business owner-managers are often responsible for the decision-
making process. Therefore, recruiting participants from these well-informed and high-
status individuals as participants should ensure accurate and rich information and 
provide a clearer picture of social media adoption among Turkish SMEs. In both 
sampling methods, the identified candidates were contacted and provided with detailed 
information about the study and the participation process. In total, a group of 856 SMEs 
were selected as potential candidates. The 856 SMEs were selected from different 
sectors and were expected to meet the following sampling criteria:  SMEs should be 
registered and classified as SMEs with the Chamber of Commerce and Industry. If 
possible, selected enterprises should belong to different sectors. This condition was 
perceived as important because including enterprises that operate in different sectors 
would lead to richer data than limiting the sample to a single sector. Selected enterprises 
should have a presence on at least one social media platform. This criterion was used as 
the study was interested in determining factors that influence the adoption of social 
media among SMEs.  

Determining a right sample size is very crucial for ensuring quality and rigour of 
any study. For this purpose, Hair et al. (2017:20) have suggested the use of 10 times 
rule, which was proposed by Barclay et al. (1995) for determining minimum sample 
size in a PLS-SEM analysis. This rule states that minimum sample should be “10 times 
the largest number of structural paths directed at a particular construct in structural 
model”. Structural model of this study involves eight constructs (i.e. seven independent 
and one dependent variable) and according to this 10 times rule criterion, our minimum 
sample size should be 80 respondents. However, author has adopted a more rigorous 
criterion proposed by Westland (2010). A total of 546 surveys were collected from the 
participants, of which 473 were found to be usable in the data analysis. These valid 
responses were analyzed to assess reliability, validity, and appropriateness for 
hypotheses testing. 

3.3.DATA ANALYSIS AND RESULTS 

This study utilizes the Structural Equation Modeling (SEM) approach with Partial 
Least Square (PLS) as a second generation multivariate analytical tool using SmartPLS 
2.0 M3 (Fornell and Larcker, 1981; Hair et al., 2012; Ringle et al., 2005; Ringle, 
Sarstedt, & Straub, 2012; Ringle et al., 2015; Wong, 2013). In this study, Hair et al.’s 
(2014a) four-step approach is utilized to measure structural model. (1) the assessment of 
the significance of the path coefficients, (2) the test of the level of the R2 value, (3) the 
measurement of the f2effect size, and (4) the evaluation of the prediction relevance (q2). 
The Structural model has been assessed based on the R2 for the endogenous variables 
(Henseler et al., 2009; Tenenhaus, Vinzi, Chatelin, & Lauro, 2005). The details of each 
step appear below. Furthermore, the structural model (complete) was assessed by 
applying a two-stage approach (Anderson & Gerbing, 1988; Henseler, Ringle, and 
Sinkovics, 2009) using SmartPLS 2.0 M3 (Ringle et al., 2005). The first step the 
measurement model was examined to test the reliability and validity of constructs using 
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the structural model, then the second step was utilized the structural model and 
hypotheses (Henseler, Ringle, and Sinkovics, 2009). 

3.4.EVALUATION OF THE MEASUREMENT MODEL 

First, the reliability and validity of the measurement instrument assessed by means 
of content validity, reliability and convergent validity criteria. All the results of these 
criteria are presented in Table 1.  

The composite and indicator reliabilities are better options with acceptable 
loadings of above 0.70 and 0.60, respectively. In addition, convergent validity with the 
average variance extracted (AVE) higher than 0.50 is equally acceptable. The current 
instrument met all these criteria (Bagozzi and Yi, 1988; Hair et al., 2011; Hair et al., 
2013; Wong, 2013) and Cronbach’s alpha (Nunnally and Bernstein, 1994), respectively. 
The reliability of all items was identified using Cronbach’s alpha. The reliability 
analysis showed a Cronbach’s alpha greater than .73. According to Rovai et al. (2013), 
a Cronbach’s alpha of .90 indicates high reliability, .70 to <.90 indicates high reliability, 
and .50 to <.70 indicates moderate reliability. The result of the reliability analysis shows 
that all items are within the acceptable range for reliability. Finally, discriminant 
validity is measured by examining the correlation between the measures of the potential 
overlapping constructs (Fornell & Larcker, 1981). According to Compeau et al. (1999) 
the average variance shared between each construct and its measure should be greater 
than the variance shared between the constructs and other constructs. The results for 
discriminant validity analysis showed that each indicator’s outer loading on the 
associated construct was greater than all of its loadings on other constructs that the 
measure is discriminant (Hair et al., 2011; Wong, 2013). The result for discriminant 
validity is presented in Table 1 below. 

Table 1. Evaluation of the reflective measurement model. 
 Inter-construct correlationsd 
LC Range of 

factor 
loadings 

CRa Ab AVEc 
AU CM COMP IU MEMB PEU PU TRUST 

AU 0.755-
0.851 0,85 0,73 0,65 1        

CM 0.794-
0.852 0,87 0,76 0,68 0,46 1       

COMP 0.837-
0.897 0,90 0,83 0,74 0,56 0,44 1      

IU 0.791-
0.866 0,87 0,78 0,69 0,53 0,53 0,58 1     

MEMB 0.855- 
0.910 0,91 0,85 0,77 0,26 0,55 0,50 0,40 1    

PEU 0.807- 
0.851 0,91 0,86 0,70 0,36 0,45 0,61 0,43 0,64 1   

PU 0.824- 
0,864 0,89 0,81 0,72 0,44 0,46 0,67 0,56 0,55 0,62 1  

TRUST 0.755- 
0.894 0,91 0,87 0,71 0,38 0,29 0,47 0,47 0,27 0,35 0,35 1 

aComposite reliability (CR)=(square of the summation of the factor loadings)/{(square of the summation of the factor 
loadings)+(square of the summation of the error variances)}. 
b, Cronbach’s alpha. 
cAverage variance extracted (AVE)=(summation of the square of the factor loadings)/{(summation of the square of the factor 
loadings)+(summation of the error variances)}. 
dThe square roots of the constructs’ AVE values are shown in the diagonal line (in bold); non-diagonal elements are latent variable 
correlations. 
 



	  
	  

Y.	  Akgül	  10/3	  (2018)	  710-‐731	  

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 720	  

Table 2. Results of hypothesis testing and predictable power. 
 

Hypotheses and path 𝛽path coef. t-valuea 1  f2 R2 2 q2 Q2 

H1 CM -> PU 0,095224 1,99** 0,013015 
  0,008199 

  

H2 COMP -> PU 0,404355 8,42*** 0,210412 
 0,54 0,112093 

 0.717 

H3 IU -> AU 0,525045 14,60***  0,28  0.301 

H4 MEMB -> PU 0,149245 3,18*** 0,023861 
  0,014039 

  

H5 PEU -> PU 0,235957 4,21*** 0,058568 
  0,035207 

  

H6 PU -> IU 0,452824 10,15***  0,39  0.686 

H7 TRUST -> IU 0,305490 7,59*** 0,132013 
  0,079563 

  
a t-values for two-tailed test: 
* 1.65(sig. level 10%). 
** 1.96 (sig. level=5%). 
*** t-value 2.58 (sig. level = 1%) (Hair et al., 2011). 
Notes:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 (two-sided). 
effective size: 0 – none, 0.02 – small, 0.15 - medium, 0.35 – large (Cohen, 1988). 
Effect sizes calculated using the following formulas 
1f²= R²included - R²excluded / 1- R²included (1) 
2q2 = Q²included - Q²excluded / 1- Q²included (2) 

3.5.EVALUATION OF THE STRUCTURAL MODEL 
The evaluation of reflective inner models involve the assessment of the coefficient 

of determination (R2), path coefficients, predictive relevance (Q2), and the effect size 
(f2) (Hair et al., 2013). In addition, standard error was obtained using bootstrapping 
procedure was used 473 cases, 5000 samples to test the significance and the no sign 
changes option were selected to evaluate the significance of path coefficients and the 
strength of each path in the PLS model (Hair, Sarstedt, Ringle and Mena, 2012). The 
results of the structural model indicated that, as listed in Table 2, 7 hypothesized paths 
were statistically significant. Also, H1, H2 H3, H4, H5, H6 and H7 were supported.  

The results of structural model showed that as the endogenous latent construct the 
R2 value for perceived usefulness is 0.539 with a Q2 value of 0.714, which is relatively 
high. Intention to use R2=0.394, Q2=0.710, actual use R2=0.276, Q2 = 0.300 also show a 
large effect size. Thus, the explanatory power of perceived ease of use, critical mass, 
compatibility and members variables explained %54 of the variance in perceived 
usefulness is moderate. Perceived ease of use, perceived usefulness, critical mass, 
compatibility, members and trustworthiness variables explained %39 of the variance in 
intention to use is moderate. Perceived ease of use, perceived usefulness, critical mass, 
compatibility, members trustworthiness and actual use variables explained %28 of the 
variance in actual use is moderate. R2 values are described 0.67, 0.33 and 0.19 as 
substantial, moderate and weak, respectively (Chin, 1998; Henseler, Ringle, and 
Sinkovics, 2009). According to the guideline by Cohen (1988), the evaluation criteria 
for R2 range from 0 to 1 and values of 0.25, 0.13 or 0.02 present good, moderate, and 
weak levels, respectively, of predictive accuracy of the constructs in the model (Gaur 
and Gaur, 2006; Griffith, 1996). However, Hair et al. (2012) suggested that the 
judgment of R2 value is high/low depends on the specific research context. To evaluate 
the structural models’ predictive power, R squares (R²) were calculated. R squares (R²) 
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indicates the amount of variance explained by the exogenous variables (Barclay et al., 
1995). The second step of the inner model evaluation involved the assessment of Q2 
(Hair et al., 2014a; Hair et al., 2014b;  Wong, 2013). This procedure used the 
blindfolding in the PLS software (Henseler et al., 2012; Tenenhaus et al. 2005). It 
assessed the inner model’s predictive relevance (Hair et al., 2014b; Henseler et al., 
2009). the assessment of Q2 based on the Stone–Geisser’s Q2 can be applied for the 
predictive sample reuse technique can be applied as a criterion for the predictive 
relevance besides looking at the magnitude of the R2 (Geisser, 1975; Stone, 1974; Hair 
et al., 2014a; Wong, 2013). This procedure used the blindfolding in the PLS software 
(Henseler et al., 2012). It assessed the inner model’s predictive relevance (Hair et al., 
2014b). Q2 value greater than zero indicates the path model’s predictive relevance for 
that construct, which depicts the path model’s predictive relevance for that construct, 
which supports the model’s (Fig.1) predictive relevance for the seven endogenous 
constructs. (Geisser, 1974; Hair, Ringle, and Sarstedt, 2011; Hair et al., 2013; Henseler, 
Ringle, and Sinkovics, 2009; Rigdon, 2014; Stone, 1974; Wong, 2016). 

The finally step of the inner model assessment involved effect size (f2) 
evaluation, which shows the impact of a specific predictor construct on an endogenous 
latent construct, and the q2 effect size for the predictive relevance are presented in Table 
2. Besides measuring the values of R2 and Q2, the literature further suggests evaluating 
both effect size f2 and q2 for the R2-values and Q2-values, respectively. Whereas the 
effect size is the practical significant contribution each of the latent variables, the effect 
size q2 evaluates the predictive relevance of the exogenous variables for a certain 
endogenous variable (Hair et al., 2013; Hair, Ringle, and Sarstedt, 2011). In order to 
determine these effect sizes, Chin (1998) and Henseler, Ringle, and Sinkovics (2009) 
define values of 0.02, 0.15 and 0.35, which indicate small, medium and large effects, 
respectively. Considering the underlying research model, the exogenous variable CM 
has small effect size on endogenous variable PU (f2 =0,013015) and COMP has medium 
effect size on PU (f2=0,210412). Meanwhile, all other f2-values constitute small effect 
size. 

The q2-value of 0,112093 for the variable COMP determines small effect on the 
predictive relevance for PU in terms of the prediction relevance of individual exogenous 
variables. For all other q2-values, the analysis reveals a weak contribution for the 
prediction relevance. Table 2 presents an overview of all relevant criteria for assessing 
the quality of the structure model. 

An important part of the model evaluation is the examination of fit indexes 
reflecting the predictive power of the estimated inner and outer model relationships. The 
goodness-of-fit (GoF) represents an operational solution to this problem as it is meant as 
an index for validating the PLS globally. A general criterion for evaluating GoF is to 
calculate the geometric mean of the average communality and the average R2. The 
results of the GoF = √[(0.704)X(0.403)] = 0.532, which can be considered as 
satisfactory (Tenenhaus, Vinzi, Chatelin, & Lauro, 2005). GoF (0.53) observed is 
greater than the 0.36 recommended by the research of Wetzels et al. (2009). Wetzels, 
Odekerken-Schröder, and Van-Oppen (2009) recommended threshold values of the 
effect of the GoF as small (GoF = 0.1), medium (GoF= 0.25), and large (GoF = 0.36). 
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4.DISCUSSION AND CONCLUSION 

This study has contributed to the understanding as well as to the limited 
knowledge on social media adoption, as it has examined the adoption of these 
technologies using a mixed method approach, in a highly important type of businesses, 
SMEs, in a context with limited studies, namely developing countries context.  

A revised TAM framework was proposed and used for enhancing in order to have 
a better understanding of a social media user’s attitudes toward usage factors that 
influence the adoption of social media by SMEs. The Research model was developed 
based on TAM, Network Externality and IDT. The proposed model consists of eight 
constructs; Perceived Usefulness (PU), Perceived Ease of Use (PEU), Members (M), 
Compatibility (C), critical mass (CM), trustworthiness (TW), intention to use (IU) and 
Actual Use (AU). PU, PEU, M, TW, CM and C affect the AU significantly and 
positively by using PLS as a statistical package as well as that the results of this study 
are usable and reasonable. As these new technologies are gaining popularity and wide 
acceptance among businesses, it is believed the research into the adoption and 
implementation of these technologies will become increasingly important. It can be 
said, therefore, that this study is a step in that direction as it had an exploratory 
objective to generate a comprehensive picture about social media adoption among 
SMEs in Turkey. 

There are limitations to this current study. First of all, our results are based on 
small set of interviews (n=473), thus cannot be extrapolated to apply to all companies in 
the process of adopting and using social media. The interviewees were also handpicked 
from the researcher professional network and may as such be biased. The limitation to 
generalise the findings and conclusions from studies using non-probability sampling 
methods such as purposive and convenient sampling has been argued by some early 
researchers and focus on a larger sample to validate our research model and to examine 
the differences among SMEs (Babbie, 2007; Ogah, 2013). There are many behavioral 
theories and variables to be assessed to improve the prediction of social media 
acceptance and usage behavior suggested by our revised TAM model. Future studies 
can help in determining other factors and extending our research model. Moreover, 
future studies can add more constructs such as self-efficacy, altruism, and etc. to 
consider other aspects and factors and extending current research model. It is believed 
that there are many research questions regarding the SMEs behavior on social media 
sites and we therefore encourage future researches to contribute in developing a better 
understanding of social media in context of Turkish SMEs. Despite these limitations, 
we remain confident that the current empirical study on the revised TAM model can be 
helpful for future researchers, practitioners, and educators in the area of social media. 
The authors intend to follow up on this research by extending the study with a 
quantitative phase of it to further explore the propositions and relations identified. Other 
potential interesting research topics include evaluating barriers to adopt in other group 
of organizations such as big business. 
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Abstract 

This study aims to investigate some individual antecedents of impulsive behavior. 
Within the literature, studies suggest that dark side of personality and self-efficacy 
belief considered an effective factors on employees’ impulsive behaviors. For this 
purpose, the data were collected via survey method from 201 employees who are 
working in four and five star hotels in Antalya and Bursa provinces. Accordingly 
exploratory and confirmatory factor analyses, correlation and structural equation 
modelling were used for the data analyses. The results of the study indicate that while 
psychopathy has a significant and positive effect on employees’ impulsive behaviors, 
narcissism has a significant and negative effect on the impulsivity. However, 
Machiavellianism has no significant effect on impulsive behaviors. On the other hand, it 
is found that self-efficacy has a significant and negative effect on employees’ impulsive 
behaviors.  

Keywords: Impulsive Behavior, Dark Personality Traits, Self-Efficacy 
1. INTRODUCTION

In recent years, it is observed that impulsivity has become the center of the
applied psychological research and behavioral sciences (Massie, 2006: 2). Due to the 
impulsivity regarded as a trigger component of many psychiatric disorders and clinical 
concerns, it has drawn researchers’ attention (Farmer and Golden, 2009:12). In 
particular, because of the vital role of controlling impulses, impulsivity has been 
recognized by many of psychological areas including abnormal psychology, cognitive 
psychology, developmental psychology, neurogenetics, psychopharmacology and social 
psychology (Stahl et al., 2014: 850). However, impulsivity plays a crucial role in daily 
life of humans such as decision-making process, personality disorders, substance use 
disorders, attention deficit, hyperactivity disorder and etc. (Herman et al., 2018: 29). 
Scholars suggested that impulsivity reproduces the psychological factors which may 
lead to individuals’ crime tendency, risk-taking, anti-social and aggressive behaviors. 
Therefore, based on the huge importance of impulsivity in several disciplines, 
researchers have difficulty in conceptualization of this construct. While some of them 
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defines impulsivity as a risk-taking behaviors, others have conceptualized as a specific 
personality trait (Lynam and Miller, 2004: 319-320). As a trait, impulsivity refers to the 
enduring and distinct characteristics of individuals, which effect individuals’ daily 
activities in their lives in a consistent manner and lasting over time. On the other hand, 
it is seen that impulsivity examined as a state which refers to the changing attitudes and 
momentary responses based on the internal and external stimulus (Nguyen et al., 2018: 
67). In literature, it is suggested that internal and external stimulus or response 
tendencies lead to the spontaneous behaviors, which are labelled as impulsive attitudes. 
Besides, it is asserted that impulsivity generally characterized as a harmful behavior in 
society and has a mutual interaction with the psychological disorders (Stahl et al., 2014: 
850).  

While impulsive behaviors cause some unfavorable conditions, several 
psychopathic personality traits may lead to the impulsivity at the same time as well. In 
this context, it can be said that there are some underlying reasons of the impulsivity 
which are called as individual differences such as gender, age, education level and 
marital status and several personality characteristics like big five, dark traits, self-
efficacy, locus of control and self-esteem. Accordingly, it is possible to express that 
there are some individual components, which are considered as antecedents of 
impulsive behaviors. Therefore, in this study, scope of the individual antecedents’ dark 
personality traits and self-efficacy are investigated. The aim of this study is to determine 
the individual antecedents of the impulsive behaviors of hotel employees. Specifically, 
hotel industry requires employees to have favorable personality traits and positive 
attitudes, and behaviors which are crucial at interacting with customers. Thus, it can be 
inferred that understanding the importance of personality traits and behaviors are 
considerable in the hotel industry. Because, for providing service quality and customer 
satisfaction needed to employ individuals who possess positive traits and behaviors. 
Due to the harmful and unfavorable behaviors have a key role on the hotel industry, this 
research tested on this sample. Thus, this study aims to fill this gap in the literature by 
investigating the antecedents of impulsive behaviors of employees in the hotel industry. 

2. LITERATURE REVIEW 
2.1. Impulsive Behaviors 

Impulsivity has been evaluated as a complex and multidimensional construct by 
the researchers. However, researchers have difficulty in defining impulsivity due to both 
it’s viewed as specific personality trait and reflects some aspects of individual behaviors 
at the same time (Herman et al., 2018: 31). In the literature, it is seen various definitions 
of impulsivity exist, and one of the widely accepted definition is given “as a tendency to 
rapidness, to response with an unplanned activities based on the internal and external 
stimuli and to ignore the unfavorable consequences (Stanford et al., 2009: 385;	  Garofalo 
et al., 2018: 187). According to this definition, impulsivity represents making decisions 
quickly, lack of planning, proactivity and foreseeing and a consciousness to risk-taking 
(Herman et al., 2018: 31). In other words, it is also defined as an incapability to wait, a 
predisposition to act without thinking and forethought, insensitivity to the probable 
consequences (Reynolds et al., 2006: 306). However, researchers suggested that 
individuals are obliged to exhibit impulsive actions under some conditions. For 
example, individuals may suddenly break and maneuvering a car while driving in order 
to avoid an object on the road. These actions are regarded as impulsive behaviors, which 
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include a little proactivity and forethought. On the other hand, these behaviors can be 
considered adaptive and useful in many complex situations due the necessity of sudden 
and quick response. For this reason, researchers have suggested that impulsivity 
includes some positive characteristics such as sensation-seeking, risk taking, excitement 
and reward seeking, venturesomeness, adventurousness and hyperactivity. Conversely, 
it is asserted that impulsive behaviors emerge based on the certain traits as lack of 
planning, lack of future orientation, lack of attention, recklessness, eagerness, 
desperateness, low anxiety and low self-control	  (Farmer and Golden, 2009: 12-13). 

From this point of view, it can be inferred that impulsivity may be conceptualized 
as both dysfunctional and functional. While dysfunctional impulsivity involves lack of 
self-control and unplanned actions, functional impulsivity comprises of a tendency to 
having thrill-seeking, excitement seeking, sensation-seeking and extroversion (Justice, 
2006: 7-8). In this context, it is possible to express that functional impulsivity represents 
the spontaneous behavior, which may be useful to making quick decisions in the case of 
scant time and restricted resources (Herman et al., 2018: 31). In literature, there are 
various attempts that have been done by the scholars to clarify classification of 
impulsivity. For instance, Eysenck and Eysenck (1977) examined impulsivity under 
four dimensions which are labelled as narrow impulsiveness, risk-taking, lack of 
planning, and liveliness. Zuckerman and colleagues (1991) have evaluated impulsivity 
in scope of the general model of personality. They determined that impulsivity involves 
lack of planning, a tendency to act without forethought and thrill-seeking (Whiteside 
and Lynam, 2001: 670-671). Moreover, Whiteside and Lynam (2001) subdivided 
impulsivity a four dimensions such as urgency or impatience, lack of 
premeditation/planning, lack of perseverance, and sensation-seeking. Urgency or 
impatience refers to the individuals’ predisposition to act on strong responses when they 
faced with negative situations. Lack of premeditation or lack of planning is called as 
actions of individuals that includes	   indiscretion and unpredictability. Lack of 
perseverance refers to an individual’s incapability to remain focused on when they 
encounter with the complex and boring tasks. The last dimension, sensation-seeking, 
shows a tendency to look for adventure experiences, which may be exciting, risky and 
hazardous (Churchill and Jessop, 2011: 259).  

2.2. Dark Personality Traits 
Due to the fact that personality traits have a crucial role in influencing the 

attitudes and behaviors of the individuals in the organizational processes, it is needed to 
take consideration of the positive and negative aspects of personality. Nowadays, 
organizations and researchers are aware that they should not only assess the positive 
aspects of personality but also focus on the negative aspects of it due to its harmful 
effects. In particular, as to the increase in unethical practices in business life over time, 
researchers in the management field have begun to focus on the dark side of personality 
(Heijnis, 2009: 4). However, because of the public scandals such as Enron, Lehman 
Brothers, Worldcom, Freddie Mac, Bernie Madoff, researchers have drawn attention to 
the dark personality traits in working life (Jonason et al., 2015: 112). Dark personality 
traits are regarded as significant characteristics that are undesirable and unfavorable in 
the social life because of its negative effects on individuals’ attitudes and behaviors 
(Jonason et al., 2010: 373). In literature, there is no universally accepted classification 
of the dark trait personality in organizational and management research. For example, 
while Kowalski (2001); Paulhus and Williams (2002); Wu and LeBreton (2011); 
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O’Boyle et al. (2012) examined dark personality traits under three distinct dimensions 
such as narcissism, machiavellianism, and psychopathy. Hogan and Hogan (2001); 
Moscoso and Salgado (2004) classified dark traits based on the DSM IV- Axis II 
disorder, which is one of personality disorders (Kaiser et al., 2013: 4).  

Majority of the researches have evaluated these traits commonly as a 
machiavellianism, narcissism, and psychopathy. Machiavellianism is defined as a 
manipulative personality, which represents lack of empathy, low affect, low empathy, 
having an unethical thought and views, and having a tendency to deception and 
exploitation of others and being self-obsessed (Spain et al., 2014: 42). In addition, 
machiavellianism refers to the some certain characteristics such as blaming others, 
emotional coldness and self-seeking. Narcissism is defined as being self-centered and 
possessing some features like arrogance, grandiosity, superiority and selfishness (Wai 
and Tiliopoulos, 2012: 794-795). Narcissist individuals need for attention and 
admiration by others, like vanity and uniqueness, strive to obtain high status, power and 
prestige (Rauthmann and Kolar, 2013: 582). Due to the its characteristic such as lacking 
trust, paying no attention and caring others, narcissists have difficulty in building social 
relationships (Spain et al., 2014: 43). The ultimate dimension of psychopathy refers to 
the antisocial behaviors and emotions, and psychopaths also show tendency to have low 
affect, low remorse, low fear, low empathy, high egocentrism, impulsivity and 
aggression (Jonason et al., 2012: 194). Moreover, psychopathy can be examined as a 
predisposition, which leads to exhibit self-interested attitudes and behaviors for 
achieving individuals’ goal in their both social and work life (Koehn et al., 2018: 1). 
Consequently, the dark traits, which represent undesirable features of individuals, are 
considered distinctive and also it has overlapped components which lead to some 
behaviors such as unethical, manipulative, impulsiveness, egocentric, accusing and etc. 
(Modic et al., 2018: 2). Besides, it is suggested that dark personality traits lead to 
several negative attitudes and behaviors like aggression, hostility, deviance, violence 
and deception (O’Boyle, Jr. vd., 2012: 557).  

2.3. Self-Efficacy 

Self-efficacy is regarded as a specific personality trait or a characteristic, which is 
derived from the Bandura’s social cognitive theory. Social cognitive theory reveals that 
self-efficacy is considered a self-regulatory mechanism that facilitates handling the 
motivation levels and actions of individuals (Kanten, 2014: 117). However, self-
efficacy refers to the self-perceived capabilities and confidence to perform tasks and 
activities effectively and achieving goals smoothly (Bausch et al., 2014: 172). In 
addition, Bandura (1997) defined self-efficacy as an individual’s belief in his or her 
capacity to regulate the cognitive, motivational, and behavioral resources, which are 
required to perform successfully (Song and Chon, 2012: 799). In other words, because 
self-efficacy represents the confidence that leads to exercising control over both social 
and work life of individuals, it is considered a vital component in the development of 
human behaviors (Borgogni et al., 2013: 130). Besides, researchers suggested that self-
efficacy may have significant effect on individuals’ thoughts, feelings, views and 
emotional reactions. For example, when individuals have a high self-efficacy, they may 
take actions and act in order to solve problems. Moreover, they manage their actions 
and do not react immediately to their environment based on the high self-efficacy 
(Simosi, 2012: 95).  
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In the literature, it is expected that self-efficacy may have significant influence on 
individuals’ choices, success levels, performances and persistence of their actions. 
Otherwise, prior researchers emphasized that self-efficacy affects some organizational 
outcomes such as work performance, finding job, organizational productivity, learning, 
choice of career and career advancement (Iskandar and Sanusi, 2011: 32). Together with 
its benefits, it is possible to express self-efficacy as an important determinant of all 
organizational behaviors. Because it is viewed as a self-regulatory mechanism which 
influence behavior and attitudes, perception of problematic situations and challenges. 
Due to the self-efficacy reflects individuals’ confidence which makes them easier to 
cope with problems, to lead managing emotions, stress, anger and anxiety in a good 
manner. Besides, individuals do not have a tendency to withdraw from the difficult 
situations that they encountered (Borgogni et al, 2013: 130). As a result, self-efficacy 
triggers individuals to put more effort forth, to explore opportunities in their 
environment and facilitates to handle stressful conditions effectively so it provides 
positive outputs both for individuals and organizations (Kanten, 2014: 117).  

3. RESEARCH MODEL AND HYPOTHESES 
In hotel industry, due to the global and competitive conditions, employees need to 

maintain face-to- face communication with the customers for the survival and success 
of organizations. Hotel employees are considered an important component for handling 
the customers’ requests, complaints and demands (Karatepe, 2012: 495). However, 
hotel employees also play a vital role for attaining customer satisfaction, customer 
loyalty and service quality. By enabling employees to provide favorable outcomes and 
providing to exhibit positive attitudes, they should be managed effectively (Jha and 
Nair, 2008: 147). Besides, the desirable behaviors and attitudes, which are expected 
from the employees, highly depends on the personality characteristics. In other words, it 
is required to determine effectively which personality traits are suitable in order to 
obtain service quality. To increase customer satisfaction and organizational 
performance, personality traits should match with the demands of hotel industry. 
Moreover, recognizing personality characteristics leads to anticipating, estimating and 
controlling of attitudes and behavior of employees (Jovičić et al., 2011: 119-122). In 
particular, it is suggested that the dark side of personality plays a crucial role on the 
attitudes and behaviors of individuals in work and social life. Therefore, it can be 
inferred that individuals with dark personality traits are expected to exhibit negative 
attitudes and behaviors. Nevertheless, it is inevitable to encounter individuals who have 
dark or unfavorable personality traits. In this context, negative attitudes and behaviors 
should be eliminated for the succession of the organizations (Kanten et al., 2015: 367).   

Impulsivity is one of the negative and undesirable behaviors in the society, which 
emerges based on individual differences. Frequently, it is suggested that impulsive 
behaviors are related with the symptoms of several disorders such as hyperactivity, 
attention-deficit, borderline personality disorder, anti-social personality disorder and 
dark traits (Stanford, 2009: 385). In literature, some studies Jones and Paulhus (2011); 
Crysel et al., (2013); Justice (2016); Malesza and Ostaszewski (2016) indicated that 
dark trait personality components which are called narcissism, machiavellianism, and 
psychopathy have significant effect on impulsivity behaviors of individuals. Specially, 
psychopathy is generally characterized as high impulsivity and a tendency to behave 
inappropriately, and in an unethical manner (Wai and Tiliopoulos, 2012: 795). While 
psychopaths easily exhibit impulsive acts, are not concerned with their social 
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environment and do not care their reputations, machiavelists give greater importance to 
their reputation and avoid actions which may affect them harmfully. Therefore, because 
machiavelists are more strategic than psychopaths, it is expected them to control their 
behaviors and have a little disposition to act in an impulsive manner (Jones and Paulhus, 
2014: 29). However, Jones and Paulhus (2011) suggested that while psychopathy is 
related with dysfunctional impulsivity, narcissism issignificantly correlated with the 
functional impulsivity. Besides, due to the machiavelists have strong self-interests and 
self-control, they refrain from exhibiting impulsive behaviors. (Malesza and 
Ostaszewski, 2016: 198). In this context, since it is possible to express that dark trait 
elements such as narcissism, machiavellianism, and psychopathy are considered 
antecedents of impulsive behaviors, and the following hypotheses are proposed: 

H1: Narcissism influences employees’ impulsive behaviors. 
H2: Machiavellianism influences employees’ impulsive behaviors. 
H3: Psychopathy influences employees’ impulsive behaviors. 

Self-efficacy represents a mental process, which directs thoughts, attitudes, and 
behaviors, and also has a vital role on individuals’ motivation levels, attainment of the 
objectives and their resilience and tolerance levels in the face of challenges 
(Vasconcelos et al., 2018: 1). However, self-efficacy is called as individual differences, 
which plays a significant role on achieving tasks, work-relatedness and cognitive task 
performance (Rosen, 2010: 9). In other words, individuals who show high self-efficacy 
have a more positive affect towards their work roles and also possess strong belief that 
they can control outputs. On the other hand, individuals who have high self-efficacy are 
less likely to exhibit negative behaviors such as deviant and etc. (Tüzün et al., 2017: 
394). In the literature, it is observed that self-efficacy may have some adverse effects. 
For example Gambin and Święcicka (2015) asserted that self-efficacy belief has a weak 
correlation with hyperactivity, attention deficit and impulsivity.	  Simmen-Janevska et al., 
(2012) suggested that self-efficacy which is considered a self-regulatory mechanism 
facilitates individuals’ problems solving and suppresses their impulsive reactions. 
Therefore, it can be said that self-efficacy is examined as one of the antecedents of 
impulsive behaviors, the following hypothesis is proposed:  
H4: Self-efficacy belief influences employees’ impulsive behaviors. 
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Figure 1. Research Model 
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4. RESEARCH METHOD 

4.1.Sample And Procedures 
The sample of the present research was composed of four and five star hotels, 

which are located in Bursa and Antalya. The participants of this study consist of 201 
employees who have been working for four different hotels which are determined via 
convenient sampling method. Out of 280 questionnaires that have been sent out, 250 of 
them have returned, representing a response rate of 83%. After the elimination of the 
cases such as incomplete data and outliers, 201 questionnaires (71%) have been 
accepted as valid and were included in the evaluations. However, questionnaire survey 
method was used for data collection in this study. The questionnaire form contains three 
different measures related to research variables. 

4.2. Measures  

The measures used in the questionnaire forms have been adapted from the 
previous studies in the literature. All measures have been adapted to Turkish by the 
lecturers and a pilot study has been conducted for the validity of these measures. Before 
the distribution of the survey to the actual sample, a pilot study was conducted in order 
to determine whether the questions would be understood properly and to check the 
reliability of the scales. As a result of the pilot study, some corrections were made in the 
questionnaire forms. A Likert-type metric, that is, expressions with five intervals has 
been used for answers to the statements of survey. Anchored such; "1- strongly 
disagree, 2- disagree, 3- agree or not agree, 4- agree, 5-strongly agree". Moreover, 6 
demographic questions were included in the questionnaire form. All of the research 
scales were subjected to the exploratory factor analyses to check the dimensions, and 
then confirmatory factor analyses were applied to all scales. 

• Dark Personality Traits Scale: Employees’ dark personality trait tendencies were 
measured with 25 items from Jones ve Paulhus (2014) study. Exploratory factor 
analysis using principle component analysis with varimax rotation was applied to the 
adapted scale to check the dimensions. As a result of the varimax rotation of the data 
related to the dark personality traits variables, 14 items were removed from the analysis 
due to the factor loading that are under 0.50. Additionally, three factor solutions; 
(machiavellianism, narcissism, and psychopathy) were obtained in accordance with the 
theoretical structure. Some examples of the items asked to the employees are as follows: 
“Avoid direct conflict with others because they may be useful in the future”; “I know 
that I am special because everyone keeps telling me so”; “People often say I’m out of 
control”.  
 
• Self-Efficacy Belief Scale: Employees’ self-efficacy belief levels were measured 
with 10 items that were developed by Schwarzer and Jerusalem (1995). As a result of 
the exploratory factor analysis related to the self-efficacy variables, three items were 
removed and one factor solution was obtained per theoretical structure. Some examples 
of the items asked to the employees are as follows: “I can always manage to solve 
difficult problems if I try hard enough”; “I can usually handle whatever comes my 
way”.  

 
• Impulsive Behavior Scale: Employees’ impulsive behavior levels were measured 
with 25 items which were taken from Magid and  Colder’s (2007); Cyders et al’s., 
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(2014) studies. As a result of the exploratory factor analysis related to the impulsive 
behavior variables, 4 items were removed from the analysis due to the factor loadings 
under 0.50 and four factor solutions (negative urgency, lack of perseverance, lack of 
premeditation, and sensation-seeking) were obtained per theoretical structure. Some 
examples of the items asked to the employees are as follows: “I welcome new and 
exciting experiences and sensations, even if they are a little frightening and 
unconventional”; “When I am upset I often act without thinking”; “I enjoy taking risks”.  

Table 1: Summary Table of Exploratory Factor and Reliability Analyses 
 

Dark Personality 
Traits (remaining  
11 items)     
KMO: .793 
Variance: 57% 

Cron. 
Alpha 
 

Impulsive 
Behavior 
(remaining  
21 items)     
KMO: .774 
Variance: 54% 

Cron. 
Alpha 
 

Self-Efficacy 
(remaining  
7 items)     
KMO: .839 
Variance: 55% 

Cron. 
Alpha 
 

1. 1. Factor:  
2. Machiavellianism 

.797 3. 1. Factor: 
Negative Urgency 

.855 4. 1. Factor: Self-
Efficacy 

.859 

2.Factor: 
Narcissism 

.757 2.Factor:	  
Sensation-seeking 

.821  

3.Factor: 
Psychopathy 
 

.745 3.Factor: Lack of 
Premeditation 

.743 

 4.Factor: Lack of 
perseverance 

.725 

After the exploratory factor analysis, the confirmatory factor analysis has been 
conducted by Lisrel 8.8 for all scales. Goodness of fit indexes is presented in Table 2.  It 
can be seen that all of the fit indexes fall within the acceptable ranges (Schermelleh-
Engel et al., 2003: 52; Meydan and Şeşen, 2011: 35). 

 
Table 2. Goodness of Fit Indexes of the Scales 

4.3. Data Analysis 

SPSS for Windows 20.0 and Lisrel 8.80 programs were used to analyze the 
obtained data. After the exploratory and confirmatory analyses, descriptive statistics 
such as means, standard deviations and pearson correlation analysis of the study 
variables were examined. Following that, structural equation modelling (SEM) was 
used to conduct a test of the variables in the research model to examine to what extent it 
is consistent with the data. 

 

 
 

Variables               χ²      d.f.    χ²/df    GFI     AGFI     CFI      IFI     NNFI     RMSEA 
                                                   ≤ 5      ≥ .85    ≥ .80       ≥ .90    ≥ .90   ≥ .90      ≤0.08 
Dark Trait           47.75   32    1.49     0.95      0.92       0.98      0.98    0.97        0.050 
Personality 
Self-Efficacy         12.34    8    1.54     0.98      0.95       0.99      0.99    0.99        0.052   
Impulsive           116.29   97   1.19     0.93      0.90       0.97      0.98    0.97         0.032  
Behavior 
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5. RESEARCH FINDINGS 

5.1. Respondent Profile 
53% of the employees were male and 47% were female. 49% of the employees 

were between the ages 17-25, 34% of them were between the ages 26-34. Whereas 17% 
of them were older than 35. In terms of education level, 41% had a high school and 
primary school education, 36% of them had a bachelor’s and graduate degree, %23 of 
them had a vocational school education. From the working unit perspective, 35% of the 
employees were working in front office department, 25% of them were working in other 
units such as guest relation, technical, human resource and accounting. %19 of them 
were working in food and beverage department and %11 of the employees were 
working in housekeeping department. 47% of the participants have been working for 
between 1-3 years and 37% of them have been working for more than 4 years, while 
16% of them have been working for less than 1 year in the same hotel. 

5.2. Descriptive Analyses 
In the scope of the descriptive analyses, means, standard deviations and 

correlations have been conducted which are related to dark trait personality, self-
efficacy and impulsive behaviors. The values are given in Table 3. 

Table 3. Means, standard deviations and correlations of the study variables 
 

        **p<0.01 * p<0.05 

As can be seen in Table 3, the results of correlation analysis show that the 
dimensions of dark personality traits which are labeled as psychopathy (r=.257, 
p<0.01); are positively related to the employees’ impulsive behavior levels. Whereas 
narcissism is negatively related to the (r=-.123, p<0.05) employees’ impulsive behavior 
levels, machiavellianism has no significant relationship with the impulsive behaviors 
(r=.013, p>0.05). On the other hand self-efficacy belief of employees (r=-.209, p<0.01) 
are negatively related to impulsive behaviors. In this context, it can be expected that 
employees individual characteristics such as narcissism, psychopathy and self-efficacy 
may affect their impulsive behavior levels.  

5.3. Measurement Model 
For the verification of the model, two step approach by Anderson and Gerbing 

(1988) has been used. According to this approach, prior to testing the hypothesized 
structural model, first the research model needs to be tested to reach a sufficient 
goodness of fit indexes. The results of the measurement model were; x²: 518.93; df: 
348; x²/ df; 1.49; RMSEA: 0.050; GFI: 0.85; IFI: 0.96; CFI: 0.95; NFI: 0.94; NNFI: 
0.95. These values indicate that measurement model is acceptable (Schermelleh-Engel 
et al., 2003: 52; Meydan and Şeşen, 2011: 37).  

 
 

                                       Mean       S.S         1            2           3           4            5                     
Machiavellianism            2.91       .85          1 
Narcissism                       3.22       .86       .438**      1 
Psychopathy                    2.78       .87       .423**   .367**      1 
Self-Efficacy                   3.93       .72       .277**    .466**  .162*       1 
Impulsive Behavior         2.45       .47       .013**  .-123*      .257** .-209**     1 



	  
	  

P.	  Kanten	  10/3	  (2018)	  732-‐746	  

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

741	  

5.4. Structural Equation Model 

After demonstrating that the measurement model is acceptable, structural equation 
modeling was applied to test the hypotheses for the causal relationships in the research 
model. The results of the structural equation model were; x²: 383.66; df: 214; x²/ df; 
3.16; GFI: 0.86; RMSEA: 0.063; IFI: 0.94; CFI: 0.94; NFI: 0.93; NNFI: 0.94. These 
results indicate that structural model is acceptable (Schermelleh-Engel et al., 2003: 52; 
Meydan and Şeşen, 2011: 37). According to the results of structural equation model, the 
path parameter and significance levels show that narcissism has a negative and 
significant effect on employees’ impulsive behaviors (γ=-0.52; t-value=-2.09), so H1 
hypothesis was supported. However, research resulsts indicate that psychopathy has a 
positive and significant effect on employees’ impulsive behaviors (β=0.43; t= 2.32; 
p<0.01) and H3 hypothesis was supported. It was also found out that employees’ self-
efficacy belief levels has a negative and significant effect on impulsive behaviors (β=-
0.57; t= -3.04; p<0.01), so H4 hypothesis was supported. On the other hand, 
machiavellianism has no significant effect on employees’ impulsive behaviors and H2 
hypothesis was not supported.  

 
Figure 2.  Supported Structural Model and Path Coefficients 
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6. CONCLUSION 
Impulsive behaviors are considered as unfavorable and antisocial attitudes and 

actions which likely to have a harmful effect on individuals and their social 
environment. These behaviors emerge from based on the internal and external stimuli 
that individuals encounter in their work and social lives. In other words, if individuals 
are exposed to some internal and external stimuli, they may behave in an unplanned 
manner, be lack of perseverance, and act impulsively and imprudently that lead to 
impulsive behaviors. In today’s modern working area, impulsive behaviors are 
considered as one of most frequently occurring problems in organizational and social 
environment due to the changing in employment conditions, quality of life, values, 
relationships and individual characteristics. In some cases, individuals are forced to 
exhibit impulsive acts because of the complex situations or actions, which requires 
spontaneous decisions and needed to be handled in a quick manner. However, it can be 
inferred that impulsive behaviors depend on the present conditions that individuals 
encountered in their work lives and social environments. Besides, it is asserted that also 
impulsive behaviors emerge based on the individual characteristics such as personality 
traits, predisposition to take risk, self-esteem levels, internal and external locus of 
control and self-efficacy belief and etc. Accordingly, as the scope of the study, it is 
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aimed to examine some individual antecedents of impulsive behaviors such as dark trait 
personality traits and self-efficacy belief. Based on the importance of adverse human 
behaviors and attitudes on organizational outcomes, it is needed to identify the 
antecedents of impulsive behaviors as for understanding how could be decreased these 
behaviors.  

As a result of the research findings, it has been found that some dimensions of 
dark personality trait and self-efficacy belief have impact on impulsive behaviors of 
employees. In other words, one of the dimension of dark personality trait which labelled 
as a narcissism has a significant and negative effect on employees’ impulsive behaviors. 
According to this result, it is possible to express that employees who have a narcissism 
trait have no tendency to exhibit without thinking and planning or suddenly due to the 
desiring a positive image on others and also need to acquire power, prestige and status. 
In contrast, employees who possess a psychopathy have a tendency to exhibit impulsive 
behaviors. Because psychopathic employees have some features such as insensitivity, 
thoughtlessness, low level of anxiousness, and disloyalty, it is expected them to be more 
thrill seekers. However, research results indicate that self-efficacy beliefs have 
decreased employees’ impulsive behavior levels. Therefore, based on the analysis 
results of employees who are self-confidence and self-sufficiency, it can be said that 
these people are more self-conscious. As a result, they refrain from acting without 
planning and thinking or they refrain from immediate responses. Besides, research 
results revealed that the dimension of dark personality trait which is addressed as a 
machiavellianism has no significant effect on impulsive behaviors. Based on the 
machiavellianism have a disposition to behave in a self-interested and deceptive way, 
they demonstrate more thoughtful and foreseen attitudes instead of being unplanned and 
impatient.  

As it can be seen from the results, dark traits of narcissism and psychopathy, and 
self-efficacy belief affect employees’ impulsive behaviors. These results indicate that, 
while psychopathy leads to	   an increase in impulsive behavior, narcissism and self-
efficacy leads” to a decrease in this behavior under the scope of hotel establishments.  
Since dark personality trait is regarded as an inevitable component of today’s working 
environment and viewed as one of the frequently encountered problems, organizations 
need to reduce impulsive behaviors by maintaining favorable employment conditions. 
In other words, it is suggested that impulsive behaviors of psychopathic employees may 
be diminished through some positive work-life components such as rewards, well 
compensation, promotion and self-development opportunities. For future studies, it is 
recommended that the research model can be tested on other service sectors which 
human attitudes and behaviors have greater importance such as health, education and 
transportation. Moreover, the research model can be redesigned by adding some other 
variables which are tought to be organizational antecedents of impulsive behaviors such 
as organizational climate, quality of work life and human resource management 
practices and etc. Besides, it can be questioned whether some factors like self-esteem, 
locus of control and risk aversion may be mediating variables or not.  
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Özet 
Çalışmanın amacı, havacılık sektöründe istihdam edilen kabin personelinin 

sosyal kaygı düzeylerinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada, 
havacılık sektörünün önde gelen şirketinde görev yapan 130 kabin personeline yönelik 
uygulamalı bir araştırma yapılmış ve anket formu ile toplanan veriler analiz edilmiştir. 
Araştırma grubunda yer alan kabin personelinin demografik faktörleri incelenmiştir. 
Cinsiyette ve öğrenim durumunda, sosyal kaygı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark olmadığı görülürken; medeni durum, çalışma süresi, yaş ve görevde fark olduğu 
tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, kabin personelinin sosyal kaygı düzeylerinin 
düşük olduğu ve örgütsel bağlılıklarının da yüksek olduğu belirlenmiştir. Sosyal 
kaygının örgütsel bağlılığın alt boyutları olan duygusal ve devamlılık bağlılığı üzerinde 
negatif yönlü bir etkisi olduğu görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Kabin Personeli, Örgütsel Bağlılık,  Sivil Havacılık, Sosyal Kaygı. 

Abstract 
The aim of the study is to determine whether the levels of social anxiety of cabin 

personnel employed in the aviation sector on organizational commitment. In the study, 
an applied research was carried out on the 130 cabin personnel working in the leading 
enterprises of the aviation sector and the collected data were analyzed by the 
questionnaire form. The demographic factors of the cabin staff in the research group 
were observed. While there was no statistically significant difference in social anxiety in 
terms of gender and education, there was statistically significant difference in social 
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anxiety in terms of marital status, duration of study, age and duty. As a result of the 
study, it was detected that the level of social anxiety of cabin personnel is low and 
organizational commitment of cabin personnel is high. It has been found that the social 
anxiety has a negative effect on the subordinate dimensions of emotional and 
organizational commitment.  
Keywords: Cabin Staff, Civil Aviation, Organizational Commitment, Social Anxiety. 

Giriş  
Küreselleşmenin etkisiyle örgütlerin çalışana olan bakış açısı oldukça değişmiştir. 

Geçmişte maliyet olarak görülen çalışanlar artık hissedar, iç müşteri ve en değerli 
sermaye olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda, örgütler açısından çalışanın örgüte olan 
bağlılığı son derece önemli hale gelmiştir. Havacılık sektöründe faaliyet gösteren 
örgütlerin çalışanları örgütün bir nevi aynası durumundadır. Çalışanın örgüte olan 
bağlılığı ne kadar yüksek ise örgütün verimliliği ve etkinliği o kadar artacaktır. 
Özellikle emek yoğun havacılık sektöründe çalışanın örgüte olan bağlılığı hizmet 
kalitesini ve müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkilemektedir. İşgörenler örgütün 
misyon ve vizyonunu içselleştirdikleri ve kendi amaçları ile birleştirdikleri taktirde 
örgüte karşı yüksek bağlılık sergilemektedirler. Orta seviye örgütsel bağlılık gösteren 
çalışanlar, örgüt ile ilgili konularda fikir verme, özveri gösterme ve örgütün amaçları ile 
ilgili konularla paralel davranış gösterme eğilimi içerisinde olduklarından örgütte 
yaşanılacak beklenmeyen durumlar karşısında çaba gösterebilmektedirler. Fakat örgüt 
içerisinde bu davranışları sergileyen çalışanlar örgütü dışarıda temsil etme konusunda 
yeteri kadar performanslı olamamakta ve örgüte karşı sadakat konusunda da sıkıntı 
yaşamaktadırlar (Bayram, 2005, s.136).  

Dünyada ve ülkemizdeki örnekler incelendiğinde iletişimin kilit rol üstlendiği 
havacılık sektöründe kabin personelinin sosyal kaygı düzeyi önem arz etmektedir. 
Sosyal kaygı yaşayan işgören yabancıların yanında kendini rahatsız hissetmekte ve 
kalabalık ortamlarda bulunmaktan çekinmektedir. Konuşurken kekeleme, titreme, 
terleme, hatta baygınlık hissi oldukça sık yaşanan kaygı belirtileridir (Koyuncu, 2014, 
s.60). Kabin personelinin yolcular ile göz teması kurması ve etkili bir iletişim sağlaması 
hizmet kalitesi açısından kilit rol oynamaktadır. Bu denli insan ilişkilerinin yoğun 
yaşandığı havacılık sektöründe çalışanların sosyal kaygı düzeylerinin belirlenmesine 
yönelik bir çalışma yapılmamış olması oldukça dikkat çekicidir. Çalışmanın amacı, 
havacılık sektöründe faaliyet gösteren kabin personelinin sosyal kaygı düzeylerinin 
örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini incelemektir. 

Çalışmada, havacılık sektöründe faaliyet gösteren bir havayolu şirketinde görev 
yapan 130 kabin personeline yönelik uygulamalı bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada, 
frekans analizi, t-testi, pearson korelasyon katsayısı, regresyon analizi yapılmış ve elde 
edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Çalışmada belirlenen sosyal kaygı düzeyleri, örgüte 
olan bağlılık ile ilişkilendirilerek sosyal kaygı düzeyi örgütlerin en değerli sermayesi 
olan çalışan açısından incelenmiştir. Araştırma grubunda yer alan kabin personelinin 
demografik faktörleri incelenmiş olup, cinsiyette ve öğrenim durumunda, sosyal kaygı 
üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Sosyal kaygının 
medeni durum, çalışma süresi, yaş ve görev değişkenlerinde anlamlı farklılık tespit 
edilmiştir. Yapılan anket ve analizler sonucunda kabin personelinin sosyal kaygı 
düzeylerinin düşük olduğu ve örgütsel bağlılıklarının da yüksek olduğu belirlenmiştir. 
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1. Literatür Taraması 

1.1.Sosyal Kaygı Kavramı 
Kaygı sözcüğünün kökü eski Yunanca’da “anxsietas” olup sözcük, endişe, korku, 

merak olarak ifade edilmektedir (Kaya ve Varol, 2004, s.32). Kaygı, olumsuz olayların 
olacağı düşüncesinin yoğunlaşması sonucu ortaya çıkan huzursuzluk hali ve iç yada dış 
dünyadan kaynaklanan bir tehlike olasılığına yönelik algıdan kaynaklanan çok yönlü bir 
duygu durumudur (Tektaş, 2014, s.245). Bilimsel öğeleri, öznel duyguları, fizyolojik 
belirtileri ve davranışları kapsamaktadır. Köknel (1997) kaygıyı normalde korku 
duygusu uyandırmayacak nitelikteki uyarıların birtakım korku tepkilerine yol açması 
olarak tanımlamıştır. Kaygı deneyimi, çok boyutlu ve karışık bir yapıya sahiptir. Kaygı 
durumu farklı zamanlarda ve kişiden kişiye anlamlı değişiklikler göstermektedir 
(McReynolds, 1986, s.134). Hembree’ye (1990) göre kaygı, çok yönlü bir yapıdan 
oluşmaktadır ve farklı durumlara ilişkin alt yapıların ortaya çıktığı bir durumdur. Kaygı; 
heyecanlanma, nefesin kesilmesi, kekeleme, ter basması, göz teması kuramama vb.” 
şeklinde görülmektedir (Koyuncu, 2014, s.20). Kaygı süresince kişi, kötü bir şey 
olacakmış gibi bir duygu durumu içerisinde hisseder (Taşğın vd., 2007, s.14).  

Gümüş (2006) sosyal kaygıyı, sosyal ortamlarda topluluk önünde kötü bir konuma 
düşeceği ve bu durumun iyi olmayan bir izlenime neden olacağı düşüncesiyle yaşanan 
rahatsızlık olarak tanımlamıştır. Kişinin dikkat çekme, diğer insanlar tarafından 
olumsuz değerlendirilme ve değersiz olarak algılanmasına yönelik olarak hissettiği, 
abartılmış bir korkudur (Beck ve diğ. 2011, s.565). Watson ve Friend (1969) sosyal 
kaygının “ortamlardan kaçınma”, “huzursuzluk duyma” ve “olumsuz 
değerlendirilmekten korkma” boyutlarını ele almıştır.  Spielberger ve diğ. (1973) 
kaygıyı 2 başlık altında sürekli ve durumluluk kaygısı olarak irdelemektedir. Sürekli 
kaygı kişinin kaygı durumuna olan yatkınlığı, durumluluk kaygısı ise kişinin içinde 
bulunduğu durumdan dolayı hissettiği öznel korku olarak ifade edilmiştir. Sürekli kaygı 
çevresel bir tehdit ortamı olup olmadığına bakılmaksızın, içten kaynaklanan, bireyin 
kendisinin tehdit edildiğini hissetmesi ve bulunduğu ortamı stresli olarak 
yorumlamasına yol açan kaygı türüdür. Durumluluk kaygısı, tehlike ya da acil 
durumlarda ortaya çıkan ve tehlike durumu geçene kadar bireyde sıkıntı, gerginlik, 
endişe gibi duyguları yaşamasına neden olan duygusal reaksiyonlardır (Schwarzer ve 
diğ. 1982, s.15). 

Karabulut ve diğ. (2013) çalışmalarında, sporcuların yüksek kaygı düzeyine sahip 
olduğunu ancak durumluluk ve sürekli kaygı düzeylerinde anlamlı farklılık 
yaratmadığını tespit etmişlerdir. Civan ve diğ. (2012) çalışmalarında, örneklemde yer 
alan katılımcıların başarılarının devam ettirebilmek için çaba sarf ettiklerini ve sürekli 
kaygı seviyelerinde yükselme görülebildiğine vurgu yapmaktadır. Ceylan (2011) 
çalışmasında, başarısızlık faktörünün sosyal kaygıyı arttıran en önemli etken olduğunu 
ve takibinde kötü düşünme, onaylanma isteği, bağımlı olma, farklı davranılma isteği, 
baskı, duygusal eksiklik faktörlerinin de diğer etkenler olduğunu belirtmiştir. Öztürk’ün 
(2004) çalışmasında, bireylerdeki sosyal kaygı artışında onaylanmama düşüncesi ve 
olumsuz değerlendirilmenin en büyük ve doğrudan etkili olduğu görülürken, 
yabancıların ve geçmişteki başarısızlıkların dolaylı etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Den Boer (1997) sosyal kaygının sosyal ilişkilerden kaçınmaya neden olduğunu 
belirtmekte ve bunun yanısıra sosyal kaygıyı; utangaçlık, yetersiz hissetme ve küçük 
düşme olarak ifade etmektedir. 
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1.2. Örgütsel Bağlılık Kavramı 

Örgüt, bireylerin birlikte ortak bir amaç etrafında toplanarak, maddi, manevi, 
bilgi, birikim ve benzeri kaynakları istenilen düzende ve düzeyde paylaştıkları sosyal 
bir birimdir (Robbins ve Judge, 2013’den çeviri: Erdem, 2013). Örgütsel bağlılık ise, 
kişinin kurumsal amaçlar çerçevesinde faaliyet göstermesi ve örgütün başarılı olması 
için çaba göstermesi ve örgüte sadakatle bağlı olmasıdır (Camp,1992, s.281). 
Çalışanların sadece örgütte görev alan bireyler olmadığını aynı zamanda çalıştıkları 
örgütlere ait olduklarını yansıtmaktadır (John ve diğ. 1997, s.22).  

Grusky (1996) çalışmasında,  örgütsel bağlılığı, “bireyin örgüte olan bağının 
gücü” olarak tanımlamıştır. Günümüzde entellektüel sermaye olarak tanımlanan 
çalışanın, örgüte olan bağlılığının arttırılması için örgütler tarafından birçok çalışmalar 
yapılmaktadır. Örgütsel bağlılık, insanların özel hayatlarından uzaklaşarak vakitlerinin 
çoğunu geçirdikleri çalışma hayatlarındaki kaliteyi arttırdığı gibi bireylerin sosyal 
hayattaki streslerinin ve ailede yaşanabilecek olan çatışmaların azalmasına da yardımcı 
olmaktadır (Sabuncuoğlu, 2013, s. 35).  

Örgütsel bağlılık üç başlık altında ele alınmaktadır. Duygusal bağlılık, tamamen 
çalışanın isteği sonucunda oluşurken; devam bağlılığı, ihtiyaçlardan dolayı; normatif 
bağlılık ise zorunluluk ve minnet borcundan oluşmaktadır. Bu bağlamda duygusal 
bağlılık pozitif yönlü bağlılıkken; devam ve normatif bağlılıklar ise negatif yönlü 
bağlılıklardır (Brown, 2003, s.40). Duygusal bağlılık kavramında, işgörenlerin örgütle 
ilgili tüm ilişkilerinde, gereksinim duyduklarından değil, istedikleri için örgütte kalmaya 
devam etmektedirler. Çalışan,  kendisini örgütün ayrılmaz bir parçası olarak görmekte 
ve örgütle oldukça güçlü bir duygusal bağının olduğunu hissetmektedir. Duygusal 
bağlılık aynı zamanda tutumsal bağlılık olarak da anılırken, literatürde bireyin duygusal 
olarak örgüte olan bağlılığı ve çalıştığı örgütle kendini bütünleştirmesi olarak da 
tanımlanmıştır (Meyer ve Allen, 1988: 196). Çalışanın örgüte olan duygusal bağlılığı iş 
arkadaşları, iş çevresi ve görevi ile ilgili sahip olduğu doyumla ilişkilidir. Çalışan, 
örgütte kendisini mutlu ve huzurlu hissettiği sürece örgüte karşı duygusal bağlılık 
hissedecek, aksi bir durumda ise hissedilen duygusal bağlılık azalacaktır (Huselid ve 
Day, 1991, s.381). 

Devamlılık bağlılığı, çalışanın o güne kadar örgüt için yapmış olduğu yatırımlar 
sebebiyle oluşan bağlılıktır. Devam bağlılığında esas olan örgütte kalma ihtiyacıdır 
(Yalçın ve İplik, 2005). Devam bağlılığı negatif duygular sonucu oluşan bir bağlılık 
türüdür.  Bazen çalışanın işinden memnun olmamasına rağmen sahip olduğu statü, para 
ve imkanlardan dolayı işine devam etmesine neden olmaktadır. Obeng ve Ugboro, 
(2003, s.87) çalışmasında; devamlılık bağlılığını çalışanların örgütte çalıştığı süre 
içerisinde harcadığı emek, zaman ve çaba ile edindiği statü, para gibi kazanımlarını 
örgütten ayrılmasıyla birlikte kaybedeceği düşüncesiyle oluşan bağlılık olarak ifade 
etmektedir. 

Normatif bağlılık,  çalışanın kendisini örgütte çalışma konusunda mecbur 
hissetmesi durumudur. Çalışanın örgütten ayrılması durumunun ahlaki olmayacağı 
yönündeki düşüncesi, bunun dışında örgüte olan minnet borcu hissetmesi normatif 
bağlılığı doğurmaktadır. Sosyal çevrenin etkisi, ailevi nedenler, yapılan staj, alınan burs 
gibi durumlar normatif bağlılığa neden olmaktadır. Çalışanın, örgütte almış olduğu 
eğitimlerin sonucunda edinmiş olduğu becerileri başka bir örgütte kullanmak, çalışan 
tarafından etik görülmemekte ve örgütten ayrılmasını engellemektedir. Normatif 



	  
	  
	  

	  G.	  Yangınlar	  –	  F.	  Karacan	  10/3	  (2018)	  747-‐766	  

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

751	  

bağlılıkta sadakat oldukça fazladır. Çalışan bu süre zarfında kesinlikle kendisini örgüte 
karşı borçlu hissetmektedir. İşgören örgütün tüm kurallarına uymayı kendisine görev 
edinmekte ve örgütte kalmayı zorunluluk olarak görmektedir. Normatif bağlılık, 
çalışanın borcunu ödediğine inanması sonucunda son bulmaktadır (Meyer ve Allen, 
1997, s.30). 

Öztürk’ün (2013) çalışmasında, cinsiyet değişkeninin duygusal ve normatif 
bağlılık düzeyine etkili olmadığı anlaşılırken devam bağlılığında etkili olduğu tespit 
edilmiştir. Kadın çalışanların daha yüksek düzeyde devam bağlılığı gösterdiği ve kıdem 
yılının bağlılık düzeyinde etkili olduğu belirtilmiştir. Durna ve Eren (2005), duygusal, 
sürekli ve normatif bağlılık yaklaşımlarını eğitim ve sağlık alanında çalışan personel 
üzerinde araştırmışlardır. Duygusal bağlılığın, çalışan başarısını normatif ve sürekli 
bağlılıktan daha fazla etkilediği tespit edilmiştir. Çalışmada cinsiyetin üç bağlılık 
türünde de etkili olmadığı görülmüştür. Çalışan yaşının üç bağlılık türü arasında anlamlı 
bir farklılık gösterdiği, eğitim düzeyinin ise üç bağlılık türünde negatif etkiye neden 
olduğu anlaşılmıştır. Kıdem yılının sürekli bağlılık düzeyini etkilediği, kıdem yılı 
artışının sürekli bağlılık düzeyini arttırdığı görülmüştür. Boylu ve diğ. (2007), Gazi 
Üniversitesinde akademisyen olarak görev yapan personelin örgütsel bağlılık 
düzeylerini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda akademisyenlerin birimlerine 
duydukları duygusal bağlılığın yüksek çıktığı görülmüştür. Yaş ve cinsiyetin bağlılık 
düzeyinde anlamlı bir farklılığa neden olmadığı ancak evli olan personelin örgüte daha 
yüksek oranda duygusal bağlılık hissettiği belirlenmiştir. Tekin ve Çelik (2017) 
çalışmalarında, katılımcılarda en çok görülen örgütsel bağlılık boyutunun duygusal 
bağlılık olduğu, en az görülenin ise devamlılık bağlılığı olduğu sonucuna varmışlardır. 
Memişoğlu ve Kalay (2017) çalışmalarında, araştırmaya katılan öğretmenlerin örgütsel 
bağlılık düzeylerinin düşük olduğuna dikkat çekmektedir. Örneklemdeki öğretmenlerin 
en fazla bağlandığı bağlılık türü duygusal bağlılık iken, en az bağlandığı bağlılık 
türünün ise devam bağlılığı olduğu belirlenmiştir. 

1. 3 Sivil Havacılık Sektörü ve Kabin Personeli Kavramı  
Belirli bir hat üzerinden bir ücret karşılığı yük veya yolcu taşıyan yada ticari 

olmayan faaliyetlerle operasyonlar gerçekleştiren veya eğitimini veren işletmeler 
havayolu işletmeleri olarak tanımlanmaktadır (SHGM, 2018). Genel olarak bir uçağın 
kiralanması ya da ücret karşılığında yolcu, kargo veya posta taşımacılığının yapılması 
ticari havayolu taşımacılığı olarak adlandırılmaktadır( ICAO, 2018).  

Küreselleşmenin etkisiyle artan rekabet ortamında, havayolu taşımacılığı yirminci 
yüzyılın başlarından itibaren devrim niteliğinde çok büyük gelişmelere sahne olmuştur. 
Havayolu işletmeleri sadece fiyat ile rekabet etmenin uzun vadede yeterli bir unsur 
olmadığını kavramışlardır. Havayolu işletmelerinin rekabet avantajı elde etmeleri, 
müşterilerinin algıladığı hizmet kalitesinin yüksekliğiyle ilişkilidir (Chen ve diğ., 2011, 
s. 2854). Sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin hizmet kalitesini 
etkileyen unsurların başında nitelikli insan gücü gelmektedir. Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü tarafından kabin memuru; “yolcu taşımacılığı yapan hava araçlarında 
gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasından, uçak güvenliği ve 
emniyetinin sağlanmasından, yolcu konforundan sorumlu personel”  olarak 
açıklanmıştır (SHGM, 2018). Havayolu yolcu taşımacılığı ekipler halinde yürütülen bir 
etkinlik olduğu için, yapılacak faaliyetlerde görev alan kabin personelinin sosyal kaygı 
düzeyi ve örgütsel bağlılığı havayolu işletmesi için önem arz etmektedir. Sürekli kaygı 
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Bağımlı Değişken Bağımsız Değişkenler 

yaşayan kabin personeli olumsuz durumları yönetmede ve stresle başa çıkmada yetersiz 
kalabilmektedir. Sürekli kaygı düzeyi yüksek olan kabin personelinin kolaylıkla 
incindikleri ve karamsarlığa düştükleri gözlenmektedir. Yaşanan bu durum etkileşimde 
olduğu müşterileri de olumsuz etkileyebilme potansiyeline sahiptir. Seyrüsefer 
esnasında ya da öncesinde istenmeyen ve tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldığında 
kabin personeli durumluluk kaygısı taşır. Bunun sonucu terleme, titreme ve kızarma 
gibi fiziksel değişimler yaşanırken; çalışanın özgüveni, koordinasyon ve karar verme 
yeteneği de azalabilmektedir (Bingöl ve diğ. 2012, s.135). Sürekli ve durumluluk 
kaygısı kabin personelini güçsüzleştiren ve yapabileceklerini yapamayacak hale getiren 
duygusal reaksiyonlardır (Mash ve Wolfe, 2002, s.18). Kabin personelinin örgüte karşı 
bağlanma ve kendilerini adama dereceleri havayolu işletmesinin amaç ve hedeflerine 
ulaşmasında anahtar rol üstlenmektedir. Örgütsel bağlılığı yüksek olan işgörenler 
örgütün değerleri benimser ve örgütün bir üyesi olmaktan memnunluk duyarlar (Meyer 
ve Allen, 1998, s. 198).  

3. Yöntem 
3.1 Araştırmanın Amacı ve Örneklem 
Bu araştırma, Türkiye’nin önde gelen sivil havacılık kuruluşunda görev alan kabin 

personelinin sosyal kaygı düzeylerini ölçmek ve bu kaygının örgütsel bağlılığın alt 
boyutları ile arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma evrenini, uçuş 
emniyeti, güvenirliği ve hizmet kalitesi açısından tercih edilen, küresel ölçekte faaliyet 
gösteren bir havayolu işletmesindeki kabin personelleri oluşturmaktadır. Araştırma 
analizi rastlantısal olarak belirlenen 130 kabin personelinin yapmış olduğu anketler 
üzerinden yapılmıştır. 

3.2 Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 
Araştırmanın amacı çerçevesinde bir model geliştirilmiş olup, Şekil 1’te yer 

almaktadır.  
 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 
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Araştırmanın amacı doğrultusunda geliştirilen hipotezler şu şekildedir; 
Hipotez 1: Kabin personelinin sosyal kaygı düzeyi ile duygusal bağlılık düzeyi arasında 
negatif yönlü bir ilişki vardır. 
Hipotez 2: Kabin personelinin sosyal kaygı düzeyi ile devamlılık bağlılığı düzeyini 
arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 
Hipotez 3: Kabin personelinin sosyal kaygı düzeyi ile normatif bağlılık düzeyi arasında 
negatif yönlü bir ilişki vardır. 

3.3 Verilerin Toplanması 
Araştırma verilerinin değerlendirilmesi “SPSS” istatistik paket programı ile 

yapılmıştır. Araştırmada uygulanan her iki ölçekte de 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. 
Ölçekte kullanılan puanlamada maddeler 1’ den 5’e doğru derecelenmektedir. 
Katılımcılar tarafından “1: Hiç Katılmıyorum”, “2: Katılmıyorum”, “3:Kararsızım”, “4: 
Katılıyorum”, “5: Tamamen Katılıyorum” cevapları seçilmektedir.  

Araştırmada, kabin personelinin sosyal kaygı düzeyleri saptamak amacıyla 17 
sorudan oluşan Spielberger, C. D. (1973), Leary ve Kowalski (1993) ve Beck (1961) 
tarafından geliştirilen Sosyal Kaygı Ölçekleri kullanılmıştır. Meyer ve Allen (1997) 
tarafından geliştirilen 11 sorudan oluşan (4 madde duygusallık, 4 madde devamlılık, 3 
madde normatif) Örgütsel Bağlılık Ölçeği ele alınmıştır.  

4. Bulgular 
4. 1 Demografik Bulgular 
Araştırmaya katılan kabin personelinin sırasıyla cinsiyet, medeni durum, yaş, 

eğitim durumu, işletmede çalışma süresi ve işletmedeki görev/ünvanına ait frekans 
dağılımları ve bu dağılımların karşılığı olan yüzde değerleri tablo halinde aşağıda yer 
almaktadır.  

Tablo 1:  Çalışan Kabin Personelin Demografik Özelliklerinin Frekans Dağılımı 
Demografik Değişkenlere Ait Frekans Dağılımları 

Cinsiyet Frekans % Öğrenim Durumu Frekans % 
Kadın 64 49,6 Lise 22 17,3 
Erkek 64 50,4 Yüksekokul 33 25,2 

Toplam 128 100,0 Üniversite 54 42,5 
Görevleri Frekans % Yüksek lisans 19 15,0 

Kabin memuru 37 29,4 Toplam 128 100,0 
Kabin amiri 48 36,5 Medeni Durum Frekans % 

Purser (Sorumlu Kabin 
Amiri) 43 34,1 Evli 68 52,4 

Toplam 128 100,0 Bekar 60 47,6 
Yaş Frekans % Toplam 126 100,0 

20 yaşın altında 2 1,6 Çalışma Süreleri Frekans % 
20-29 35 27,6 1 yıldan az 1 0,8 
30-39 62 48,8 1-2 yıl 12 8,7 
40-49 27 20,5 3-5 yıl 25 19,7 

50 ve üzeri 2 1,6 6-10 yıl 22 17,3 
Toplam 128 100,0 11-15 yıl 24 18,9 

 
16-20 yıl 34 26,8 

21 yıldan fazla 10 7,9 
Toplam 128 100,0 
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Tablo 1’de araştırmaya katılan çalışanların cinsiyete göre dağılımı yer 
almaktadır. Frekans analizinde erkek ve kadın personel sayısının eşit olduğu 
görülmüştür. Araştırmanın sonucunda erkek ve kadın personel sayısının eşit çıkmış 
olması son derece anlamlıdır. Günümüzde kabin personeli olmak erkekler açısından da 
son derece cazip hale gelmiştir. Katılımcıların çoğunluğunun evli olduğu görülmekte 
olup, evli personel ile bekar personel sayısı arasında çok fazla bir fark olmadığı 
gözlenmiştir. Katılımcıların yaşa göre dağılımı yer almakta olup, katılımcıların en 
büyük kısmı 30-39 yaş arasında çalışandan oluşmaktadır. 20 yaşın altında olan personel 
sayısının daha az olduğu tespit edilmiştir. 50 yaş üzerinde çalışan sayısı ise mesleğin 
doğası gereği en az çalışandan oluşmaktadır. Yaşa göre frekans analizi sonucu 
deneyimli personel sayısının daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılan 
çalışanların büyük çoğunluğunun üniversite mezunu olduğu görülmektedir.  

Çalışanların büyük bir kısmı 16-20 yıl arasında meslekte görev yaptığı 
belirlenmiştir. Bu sonuçlar ışığında araştırma yapılan işletmede, işgücü devir hızının az 
olduğu anlaşılmaktadır. Çalışanların görev dağılımı incelenmiş ve görev dağılımlarının 
birbirini takip eder nitelikte oldukları tespit edilmiştir. Çalışanların daha çok kabin amiri 
olarak görev yaptığı anlaşılmakta ise de purser (sorumlu kabin amiri) olarak görev 
yapan personel ile arasında çok fazla fark olmadığı da görülmüştür.  

4.2 Araştırmanın Güvenirlik ve Faktör Analizi 

Saha araştırmasında kullanılan anket literatürde yer alan çalışmalardan 
faydalanılarak oluşturulmuştur. Alınan sorular örneklem doğrultusunda güncellenmiş 
olup, anketlere ilişkin güvenirlik çalışması yapılmıştır. Kullanılan ölçeklerin 
güvenirliğini incelemek amacıyla Cronbach’s Alpha analizi uygulanmıştır. 

Tablo 2. Güvenirlik ve Faktör Analizi Tablosu 

 Cronbach’s 
Alpha KMO Bartlett’s Test 

Sosyal Kaygı Ölçeği 0,96 0,95 0.0005 
Örgütsel Bağlılık Ölçeği 0,87 0,86 0.0005 

Örgütsel bağlılık ölçeği alt faktörleri 
Duygusallık 0,71 0,69 0.0005 
Devamlılık 0,82 0,77 0.0005 
Normatif 0,84 0,72 0.0005 

Yapılan analizin sonucuna göre Sosyal Kaygı Ölçeği 17 maddeden, Örgütsel 
Bağlılık ölçeği 11 maddeden oluşmaktadır. Tablo 2’te bilgileri yer alan, KMO ve 
Bartlett’s test analizleri sonucunda sosyal kaygı ölçeğinin KMO değeri 0.95, Örgütsel 
Bağlılık Ölçeği’nin KMO değeri 0.86, duygusallık bağlılığının KMO değeri 0.69, 
devamlılık bağlılığın KMO değeri 0.77, normatif bağlılığın KMO değeri 0.72 olarak 
belirlenmiş olup, kabul edilebilir düzeydedir. Ölçeğin örnekleminin yeterliliği 
konusunda Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterlilik testi uygulanmış olup, p=0.0005 
olarak bulgulanmıştır. Tablo 2’te de görüleceği üzere, anlamlılık düzeyi p<0.05 
olduğundan örneklem sayısının ölçeği test etme açısından yeterli olduğu sonucuna 
varılmıştır. Bartlett’s test sonucu (p = 0.0005) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 
Bu bilgiler ışığında ölçeklerin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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4.3. Kabin Personelin Sosyal Kaygı Düzeyleri 

Sosyal kaygı ölçeği puanlarının cinsiyet ve medeni durumun değişkenine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla bağımsız grup t-Testi uygulanmıştır. 

Tablo 3: Kabin Personelinin Cinsiyet Ve Medeni Durumu Değişkenlerine Göre 
Sosyal Kaygı Puanlarının Karşılaştırması 

 n 𝒙 s.s t p 
Cinsiyet Kadın 63 2,152 1,059 

0,005 0,806 Erkek 64 2,106 1,028 
Medeni 
Durum 

Evli 66 1,656 0,587 
35,981 0,000 Bekar 60 2,648 1,185 

Tablo 3’de yer alan analizin sonucuna göre; kadın ve erkek kabin personelinin 
sosyal kaygı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit 
edilememiştir (p<0,05). Araştırmaya katılan erkek kabin personelin sosyal kaygı 
ortalama puanı, kadın kabin personelinin sosyal kaygı düzeyleri ortalama puanından 
daha düşüktür. Medeni durum değişkenine ilişkin yapılan bağımsız grup t- testi 
sonucuna göre sosyal kaygı ölçeği puanları medeni duruma göre farklılaşmaktadır. Evli 
olan kabin personelinin sosyal kaygısının daha düşük olduğu saptanmıştır. 

Tablo 4: Kabin Personelinin Yaş Değişkenine Göre Sosyal Kaygı Puanlarının 
Karşılaştırması 

Yaş n 𝒙 s.s f p Anlamlı Fark 

20 yaşın altında 2 4,294 0,665 

10,000 0,000 

(20 yaş altı)-  
(20-29 yaş) 
(40-49 yaş) 
(30-39 yaş) 
(50 yaş ve üzeri) 

20-29 35 2,736 1,293 
30-39 62 1,732 0,706 
40-49 26 2,160 0,771 
50 ve üzeri 2 1,235 0,0831 
Total 127 2,129 1,040 

Tablo 4’de yer alan analizin sonucuna göre gruplar arası varyans istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark göstermektedir. Yaşa göre sosyal kaygı düzeyleri 
karşılaştırıldığında, en yüksek ortalamanın 20 yaş altında çalışan kabin personelerine ait 
olduğu görülmektedir. Katılımcıların sosyal kaygı düzeylerinin anlamlı bir şekilde 
farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacıyla tek yönlü varyans analizi 
uygulanmıştır. Varyans analizi sonucunda f (127)= 10,000, (p<0.05) istatiksel olarak 
anlamlı farklılık hesaplanmıştır.  
Tablo 5: Kabin Personelinin Öğrenim Durumuna Göre Sosyal Kaygı Puanlarının 

Karşılaştırması 
Öğrenim Durumu n 𝒙 s.s f p 

Lise 22 1,970 1,120 

0,481 0,696 

Yüksekokul 32 2,058 ,783 
Üniversite 54 2,252 1,212 

Yüksek lisans 19 2,080 ,796 
Total 127 2,129 1,040 
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Tablo 5’de örnekleme katılan kabin personelinin öğrenim durumu ile sosyal kaygı 
paunları arasında anlamlı istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir. 

Tablo 6: Kabin Personelinin Görev Değişkenine Göre Sosyal Kaygı Puanlarının 
Karşılaştırması 

Görev n 𝒙 s.s f p Anlamlı Fark 

Kabin Memuru 37 2,666 1,308 

8,800 0,000 

Kabin Memur- 
(Kabin Amiri, 

Purser) 
Kabin Amiri 46 2,069 0,900 
Purser 43 1,751 0,697 
Total 126 2,135 1,041 

Tablo 6 ‘da yer alan analizinde görev değişkenine göre sosyal kaygı düzeyleri 
karşılaştırıldığında, en yüksek ortalamanın kabin memuru olarak çalışan katılımcılara ait 
olduğu görülmektedir. Tek yönlü varyans analizi sonucunda f (126)= 8,800, (p<0,05) 
istatiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Tablo 7: Kabin Personelinin Çalışma Sürelerine Göre Sosyal Kaygı Puanlarının 
Karşılaştırması 

 Çalışma Süresi n 𝒙 s.s f p Anlamlı Fark 

1-2 yıl 12 2,676 1,448 

5,898 0,000 

(3-5 yıl)-  
(11-15 yıl) 
(16-20 yıl) 
(6-10 yıl) 
(21 yıldan fazla) 

3-5 yıl 25 2,901 1,279 
6-10 yıl 22 1,732 ,576 
11-15 yıl 24 1,926 ,842 
16-20 yıl 34 1,897 ,803 
21 yıldan fazla 10 1,688 ,537 

Total 127 2,129 1,040 

Tablo 7’ de yer alan analizin sonucuna göre gruplar arası varyans 
göstermektedir. Çalışma sürelerine göre sosyal kaygı düzeyleri karşılaştırıldığında, en 
yüksek ortalamanın 3-5 yıl arasında çalışan kabin personellerine ait olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların sosyal kaygı düzeylerinin anlamlı bir şekilde farklılaşıp 
farklılaşmadığını test etmek amacıyla istatistiksel testlerden parametrik bir test olan tek 
yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Varyans analizi sonucunda f (127)= 5,898, 
(p<0,05) istatiksel olarak anlamlı farklılık hesaplanmıştır 

4.4 Sosyal Kaygı ile Örgütsel Bağlılığın İlişkisini Ölçen Analizler 
Araştırmada kullanılan sosyal kaygı ölçeği ile örgütsel bağlılık ölçeği alt 

boyutları (duygusal, devamlılık, normatif) arasındaki ilişkiyi incelemek için Pearson 
Korelasyon analizi uygulanmıştır. Sosyal kaygı sorularının düşük puan olması sosyal 
kaygının düşük olduğunu gösterirken, örgütsel bağlılık sorularının düşük puan olması 
ise örgüte olan bağlılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sebeple pozitif yönlü 
bağlantıda sosyal kaygının düşük olması durumunda örgütsel bağlılığın yüksek, sosyal 
kaygının yüksek olması durumunda örgütsel bağlılığın düşük olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 8. Sosyal Kaygı ile Örgütsel Bağlılık Alt Faktörleri Korelasyon Analizi 
 Duygusal Devamlılık Normatif Sosyal kaygı 

Duygusal 1    

Devamlılık 0,452** 1   
Normatif 0,740** 0,357** 1  

Sosyal kaygı 0,825** 0,528** 0,628** 1 
**. Korelasyon, 0.01 seviyesinde anlamlıdır (2-kuyruk). 

Tablo 8’de sosyal kaygı ölçeği ve örgütsel bağlılık ölçeği alt faktörleri 
(duygusal, devamlılık, normatif) arasındaki korelasyon analizine ilişkin bilgiler yer 
almaktadır. Sosyal kaygı ile duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve devamlılık bağlılığı 
arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunmuştur. Veriler 
değerlendirildiğinde, basit regresyon modelinde sosyal kaygı ile örgütsel bağlılık 
arasında ortaya çıkan neden-sonuç ilişkisi analiz edilmiştir. Bu modelin veriye uyumu 
istatistiksel olarak anlamlıdır. Modeldeki R2 değerine göre; örgütsel bağlılık, bağımlı 
değişken olan sosyal kaygının % 65 ini açıklamaktadır. Örgütsel bağlılığın (p=0,001) 
sosyal kaygıyı etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırma kapsamındaki hipotezlerin testi amacıyla çoklu regresyon analizi 
modeli oluşturulmuştur. Çoklu regresyon modelinde H1, H2, H3 değerlendirilmiştir. 

Tablo 9: Sosyal Kaygı ile Örgütsel Bağlılığın Alt Boyutları Arasındaki Neden-
Sonuç İlişkisini İnceleyen Regresyon Analizi 

Katsayılar 

Bağımsız Değişkenler β T P 

Duygusal Bağlılık 0,716 9,540 0.0005* 

Normatif Bağlılık 0,028 0,390 0.697* 

Devamlılık Bağlılığı 0,195 3,605 0.0005* 

Tablo 9’daki veriler değerlendirildiğinde,  modelin veriye uyumu istatistiksel 
olarak anlamlıdır, çoklu regresyon analizinde örgütsel bağlılığın üç alt boyutu sosyal 
kaygı puanlarını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde açıklamaktadır. Duygusal 
bağlılık ve devamlılık bağlılığı ile sosyal kaygı arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur ve 
anlamlı t – değerinden de bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. 
Normatif bağlılığın sosyal kaygı puanlarını istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 
belirlenmiştir. Çoklu regresyon modelinde sosyal kaygı ile duygusal bağlılık, devamlılık 
bağlılığı ve normatif bağlılık arasında ortaya çıkan neden-sonuç ilişkisiyle birlikte 
araştırma hipotezi H1, H2 desteklenirken, H3’ün desteklenmediği anlaşılmıştır. R2 
değeri ise (belirlilik veya tanımlayıcılık katsayısı) bağımlı değişkendeki değişimin, 
bağımsız değişkenler tarafından ne kadar tanımlanabildiğini gösteren bir ölçüdür. 
Modeldeki R2 değerine göre; duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı, normatif bağlılık, 
bağımlı değişken olan sosyal kaygının %71,20’sini açıklamaktadır. Duygusal bağlılık 
(p=0,0005), devamlılık bağlılığının (p=0,001) sosyal kaygıyı etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır. Ancak normatif bağlılığın (p=0,697) sosyal kaygıyı etkilemediği 
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anlaşılmıştır. Bağımsız değişkenler içerisinde duygusal bağlılığın en iyi tahminleyen 
olduğu görülmüştür.  

Araştırmaya ilişkin istatistik tekniği kullanılarak yapılan analizlerin sonrasında 
araştırmanın başında sunulan hipotezler incelenmiş olup, Tablo 10’de bilgileri yer 
almaktadır. 

Tablo 10: Hipotezlerin Değerlendirilme Sonuçları 
Hipotezler Durumu 
H1: Kabin personelinin sosyal kaygı düzeyi ile duygusal bağlılık düzeyi 
arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 

Desteklendi 

H2: Kabin personelinin sosyal kaygı düzeyi ile devamlılık bağlılığı düzeyi 
arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 

Desteklendi 

H3:Kabin personelinin sosyal kaygı düzeyi ile normatif bağlılık düzeyi 
arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 
 

Desteklenmedi 

Sosyal kaygı sorularının düşük puan olması sosyal kaygının düşük olduğunu 
gösterirken, örgütsel bağlılık sorularının düşük puan olması örgüte olan bağlılığın 
yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sebeple pozitif yönlü bağlantıda sosyal kaygının 
düşük olması durumunda örgütsel bağlılığın yüksek, sosyal kaygının yüksek olması 
durumunda örgütsel bağlılığın düşük olduğu anlaşılmaktadır. Kabin personelinin sosyal 
kaygı düzeyi ile duygusal bağlılık düzeyi arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. Sosyal 
kaygı ölçeği ile örgütsel bağlılık ölçeğinin 1-4 nolu soru grubu arasındaki ilişki çoklu 
regresyon testi ile incelenmiştir. β = 0.72, t = 9,54, p = 0.005 ve bu değer 0,05’ten küçük 
olduğu için hipotez 1 desteklenmiştir. Duygusal bağlılık ile sosyal kaygı puanları 
arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur ve anlamlı t – değerinden de bu ilişkinin 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Duygusal bağlılığın yüksek olması 
(ölçekten bu sorulardan katılımcıların düşük puan alması) sosyal kaygı puanını 
düşürmektedir.   

Sosyal kaygı çalışma hayatını olumsuz etkileyen bir durum olup, özellikle 
insanlarla iletişimin yoğun olduğu mesleklerde çalışan bireylerin bu duyguyu yaşıyor 
olması örgüt açısından son derece olumsuz bir durum yaratacaktır. Sosyal kaygı ölçeği 
ile örgütsel bağlılık ölçeği β = 0.20, t = 3,61, p =0.005 ve bu değer 0,05’ten küçük 
olduğu için hipotez 2 desteklenmiştir. Devamlılık bağlılığı ile sosyal kaygı puanları 
arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur ve anlamlı t – değerinden de bu ilişkinin 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Analizin sonucunda araştırmaya katılan 
çalışanların sosyal kaygı düzeyleri arttıkça devamlılık bağlılıklarının azaldığı 
anlaşılmaktadır. Araştırmanın sonucunda sosyal kaygı düzeyinin artmasının devamlılık 
bağlılığını negatif etkilediği görülmektedir. 

Sosyal kaygı ölçeği ile örgütsel bağlılık ölçeği, β = 0.03, t = 0.39, p = 0.70. ve bu 
değer 0,05’ten büyük olduğu için hipotez 3 desteklenmemiştir.  Normatif bağlılığın 
sosyal kaygı puanlarını istatistiksel olarak anlamlı açıklamadığı tespit edilmiştir. 
Çoğunlukla kuralcı bireylerin hissettikleri bir bağlılık türü olan normatif bağlılığın 
sosyal kaygı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir. 

5. Sonuç ve Değerlendirmeler 
Çalışma modelinde, sosyal kaygı düzeyleri dikkate alınarak örgütsel bağlılık 

yaklaşımlarından duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık üzerindeki 
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etkisi incelenmiştir. Yapılan literatür araştırmalarında benzer bir çalışma ile 
karşılaşılmamıştır ve özellikle havacılık sektöründe kabin personelinin sosyal kaygı 
düzeylerinin ilk kez araştırıldığı görülmektedir. 

Teknoloji ile iç içe olduğumuz bir dönemde iletişimin yoğun yaşandığı bir sektör 
olan havacılık sektörü seçilmiş olup, yaşanılan bu gelişmelerin hizmet sektöründeki 
etkisi ele alınmıştır. Araştırmanın sonucunda, sosyal kaygının, örgütsel bağlılığın alt 
boyutları olan duygusal bağlılık ve devamlılık bağlılığı üzerinde negatif yönlü bir etkiye 
sahip olduğu ve çalışanın örgütüne olan bakış açısını negatif yönde etkilediği 
belirlenmiştir. Örgütsel bağlılığın alt boyutlarından duygusal bağlılık literatürde pozitif 
yönde bir bağlılık olarak tanımlanmaktadır. Araştırmada, çalışanın karşılık 
beklemeksizin örgüte olan bağlılığını anlatan duygusal bağlılığın, sosyal kaygıdan 
negatif yönde etkilenmesinin tespit edilmiş olması, sosyal kaygının, çalışanlar açısından 
güçlü bir negatif etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 

Çalışanın örgütteki deneyiminin ve tecrübesinin sosyal kaygı üzerinde etkili 
olduğu araştırmada elde edilen bir diğer sonuçtur. Ayrıca, çalışanın kıdem yılı, yaşı ve 
sorumluluğu arttıkça, sosyal kaygı düzeyinin azaldığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda 
çalışanın işi ile ilgili kendisine olan güveninin de sosyal kaygıyı azalttığı anlaşılmıştır. 
Araştırmada, sosyal kaygı düzeyinin cinsiyete göre farklılık göstermediği tespit 
edilmiştir. Çalışmamızı destekler nitelikte; Feingold (1994) ile Patterson ve Ritts (1997) 
çalışmalarında kadın ve erkek arasında sosyal kaygı bağlamında herhangi bir farklılığın 
olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Tespit edilen bu sonuca göre, çalışma şartlarının her 
iki grupta da farklılık göstermediği ve çalışma ortamında cinsiyete göre ayrımcılık 
yapılmadığı anlaşılmıştır. Karataş ve Arslan (2014) çalışmalarında, öğretmenlerin yaş 
değişkenine göre sürekli kaygı ortalamalarının farklılaştığına işaret etmiştir. Yaş ve 
eğitim durumu değişkenlerine göre Doğru ve Arslan (2008); cinsiyet değişkenine göre 
Aras ve Gündüz (2016) çalışmalarında sürekli ve durumluluk kaygısının puan 
ortalamalarının anlamlı bir fark oluşturmadığını açıklamaktadır. Aydın ve Tekneci’nin 
(2012) sürekli kaygı ölçeği ve durumluluk kaygı ölçeği puanları cinsiyete göre 
farklılaşlaşmaktadır. Bingöl ve diğ. (2012)’nin çalışmalarında katılımcıların cinsiyetine 
göre durumluluk kaygı düzeyleri arasında görülen fark istatistiki açıdan anlamlı 
bulunmamaktadır. Güleç ve Saruhan (2013) çalışmasında, 23 yaş ve üzerinde olan 
hemşirelik bölümü öğrencilerinin durumluluk kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu 
ancak yapılan istatistiksel analizde anlamlı fark bulunmadığı tespit edilmiştir. Başaran 
ve diğ. (2009) ve Lök ve diğ. (2008) çalışmalarında araştırmada yer alan erkek 
katılımcıların durumlululuk kaygı puanlarının kadın katılımcılardan daha yüksek 
olduğuna işaret etmektedir. 

Araştırmanın örneklemini, havacılık sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede 
görev yapan kabin personelinin oluşturması ve araştırmanın sadece bir havayolu 
şirketinde yapılması, sonuçların genellenmesi açısından bir kısıt oluşturmaktadır. 
Araştırmanın sonucunda sosyal kaygı artmasının bireyin katılımı, iletişimi, paylaşımı ve 
performansı içerisinde barındıran duygusal bağlılığı düşüreceği görülmüştür. Kashdan 
vd. (2007) yapmış oldukları çalışma elde edilen sonuca benzerlik göstermektedir. 
Sosyal kaygı düzeyi arttıkça kişilerin duygularını ifade etme kalitelerinin, bireysel 
çekicilik algılarının ve kişilerarası yakınlık durumlarının anlamlı düzeyde azaldığı tespit 
edilmiştir. Duygusal bağlılık, sosyal kaygı yaşayan bireylerin yaşadıkları korkunun 
artmasını tetikleyen faktörleri (etkileşim, beklenti, performans vb.) içerisinde barındıran 
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bir bağlılık türü olduğu için sosyal kaygı yaşayan bireyin örgüte olan bağlılıklar 
arasında en az hissedebileceği bağlılık türü içerisinde bulunmaktadır. Sosyal kaygısı 
düşük olan kabin personelin örgüte olan duygusal bağlılığının artması beklenmektedir. 

Bu bilgiler ışığında, havayolu işletmelerinde istihdam edilen kabin personelinin 
sosyal kaygı düzeyleri ile örgütsel bağlılıklarına ilişkin bazı öneriler sunulmaktadır.  

• Kabin personelinin seçme ve yerleştirme sürecinde sosyal kaygı testlerinin 
uygulanması, kaygı düzeyi düşük olan adayların tercih edilmesi ve işe alınması 
uygundur. 

• İşgörenlerin kaygı düzeyleri belirli aralıklarla ölçülmeli ve gerek duyulması 
halinde eğitime tabi tutulmalıdır. 

• Tecrübeli kabin amirlerinden destek alınması, kabin personelinin sosyal kaygı 
düzeylerinin azaltılmasında etkili olabilir. 

• Kabin personelinin birbirlerini daha iyi tanımalarını ve kaynaşmalarını sağlamak 
amacıyla sosyal organizasyonların düzenlenmesi örgütsel bağlılığın artmasına 
olanak sağlayacaktır. 

• İnsani ilişkilerin yoğun olduğu havacılık sektöründe, liderin takım çalışmasına 
önem vermesi, örgüt üyelerine koçluk yapması ve karar vermede katılımcılığa 
öncelik vermesi personelin örgüte olan sadakatini güçlendirecektir. 
Araştırmanın uygulayıcılar açısından, sivil havacılık sektöründe yer alan 

işletmelere örnek teşkil etmesi; akademik literatür açısından ise araştırmacıların 
çalışmalarına destek olması amaçlanmaktadır. 

Son Notlar. Bu çalışma, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
2017’de sunularak başarılı bulunan “Havacılık Sektöründe İstihdam Edilen Kabin 
Personelinin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Örgütsel Bağlılığa Etkisi” başlıklı yüksek 
lisans tezinden türetilmiştir.  
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Extensive Summary  
Introduction  
The influence of globalization has changed the perspective of the organizations 

to their employees. Employees, who were seen as cost in the past, are now treated as 
shareholders, internal customers and most valuable capital. In this context, the 
organizational commitment of the employee in terms of organizations has become 
extremely important. While it is known that many factors influence employee 
commitment, it has been investigated in relation to these factors in social anxiety. 

There was no study to determine the level of social anxiety of workers in the 
aviation sector and to measure the influence of organizational affiliation. The level of 
social anxiety of the cabin personnel is important in the aviation sector where 
communication plays a key role. Having a low level of social anxiety and high 
organizational commitment, the cabin will endeavor to achieve the aims and objectives 
of the personnel airline operation. The higher the employee's organizational 
commitment, the greater the productivity and efficiency of the organization. Particularly 
in the labor-intensive aviation sector, the employee's commitment to service affects 
service quality and customer satisfaction positively. 

In the study, an applied research was carried out on the cabin personnel working 
in the leading company of the aviation sector and the collected data were analyzed by 
the prepared questionnaire. In the study, frequency analysis, Pearson correlation 
coefficient, regression analysis were performed and the obtained results were 
interpreted. The level of social anxiety determined in the study was related to the job 
commitment, which was the most valuable asset of the organizations. The demographic 
factors of the cabin staff in the research group were examined and it was determined 
that there was no statistically significant difference in social anxiety in terms of gender 
and education. Significant differences were found in the marital status, duration of 
work, age and duty variables of social anxiety. As a result of the surveys and analyzes 
made, it was determined that the cabin personnel had low level of social anxiety and 
high organizational commitment.  
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Methodology  
The research is made up of cabin personnel employed in an operation in 

Istanbul, the leader in the aviation sector. The research analysis was carried out through 
questionnaires which were made by randomly determined 130 cabin personnel. The 
evaluation of the research data was made with the "SPSS" statistical package program. 
A 5-point Likert scale was used for both scales. In scales used in the scale, the items are 
graded from 1 to 5. Participants have chosen the answers "1: Never Participate", "2: Not 
Participate", "3: Undecided", "4: Participate", "5: Participate Totally". In the study, 
Social Anxiety Scales developed by Spielberger, C. D. (1973), Leary and Kowalski 
(1993) and Beck (1961) were used to determine social anxiety levels of cabin staff. 
Meyer and Allen (1997) dealt with the Organizational Commitment Scale (11 items, 4 
items, 4 item continuity, 3 items normative).  

The hypotheses developed for the purpose of the research are as follows; 
H1: There is a negative relationship between level of social anxiety and level of 
emotional attachment of cabin personnel. 
H2: There is a negative relationship between the social anxiety level and the continuity 
commitment level of cabin personnel. 
H3: There is a negative relationship between social anxiety level and normative 
commitment level of cabin personnel. 

Conclusion and Suggestions   
In the study model, emotional commitment, continuity commitment and 

normative commitment were examined from organizational commitment approaches, 
taking into account social anxiety levels. A similar study has not been conducted in the 
literature studies and it is seen that the level of social anxiety of the cabin personnel in 
aviation sector is investigated for the first time. 

At a time when we are in the technology industry, the aviation sector, which is a 
sector where communication is intense, has been selected and the effects of these 
developments in the service sector have been taken into consideration. As a result of the 
research, it was determined that the social anxiety had a negative influence on the 
emotional attachment and continuity commitment which are the sub-dimensions of 
organizational commitment, and the employee's angle of view on the organization was 
negatively affected. Emotional commitment from the sub-dimensions of organizational 
commitment is defined as a commitment in the positive direction in the literature. In the 
study, the emotional attachment to the employee's negative commitment to social 
anxiety, which indicates his or her commitment to joblessness without waiting for a 
response, indicates that social anxiety has a strong negative effect on employees. 

 Another result of the research that the employee's experience in the organization 
and his experience are influential on social anxiety. Moreover, as the employee's age, 
age and responsibility increased, the level of social anxiety decreased. At the same time, 
it has been understood that the employee's confidence in his work has also reduced 
social anxiety. In the survey, it was determined that the level of social anxiety did not 
differ according to sex.  
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In support of my study; Feingold (1994) and Patterson and Ritts (1997) 
concluded that there was no difference between men and women in the context of social 
anxiety. According to this result, it was understood that working conditions did not 
differ in both groups and that there was no discrimination according to sex in working 
environment. Karataş and Arslan (2014) pointed out that the continuous anxiety of 
teachers differed according to the age of the teachers. According to age and educational 
status variables, Doğru and Arslan (2008); According to the gender variable, Aras and 
Gündüz (2016) explain that the average scores of the anxiety of continuity and state 
anxiety do not make a meaningful difference. Aydın and Tekneci's (2012) trait anxiety 
scale and state anxiety scale scores differ according to sex. Bingöl et al. (2012), the 
difference in the level of state anxiety according to the gender of the participants is not 
statistically significant. In the study of Güleç and Saruhan (2013), it was determined that 
the state anxiety levels of the students of the nursing department 23 years and over were 
higher but there was no significant difference in statistical analysis. Successor et al. 
(2009) and Lök et al. (2008) indicate that male participants in the survey had higher 
situational anxiety scores than female participants. 

The sample of the research, the construction of the cabin personnel who work in 
an operation in the aviation sector, and the construction of the research in only one 
airline, constitute a constraint in terms of the generalization of the results. As a result of 
the research, it has been seen that the increase of social anxiety will decrease the 
emotional attachment that includes the participation, communication, sharing and 
performance of the individual. Kashdan et al. (2007) are similar to the result obtained. 
As the level of social anxiety increased, the qualities of expressing the emotions of the 
persons were found to decrease significantly in terms of individual attractiveness 
perceptions and interpersonal intimacy. In this case the emotional attachment of the 
individual with low social anxiety will increase. Emotional attachment is within the type 
of commitment that the social anxiety can at least feel among the obedience of the 
individual who is living with social anxiety because the individuals who have social 
anxiety have a type of commitment that involves the factors that increase fear 
(interaction, expectation, performance etc). 

For the practitioners, the research constitutes an example for the enterprises in 
the civil aviation sector; In terms of academic literature, it is hoped that researchers will 
support their studies. 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinde iş-çalışan sağlığı ve güvenliği 

kapsamındaki uygulamaların çalışanların kuruma olan güvenlerine etkisinin 
belirlenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda Afyonkarahisar ilinde faaliyet 
gösteren 7 adet beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan toplam 515 işgören üzerinde 
anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde, yüzde, frekans, 
aritmetik ortalama,  standart sapma ve geçerlilik/güvenirlik analizinden faydalanılmıştır. 
Bunlara ek olarak, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılarak çözümlenmiş ve 
yorumlanmıştır. Söz konusu analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre,  iş-çalışan 
sağlığı ve güvenliği ile kuruma güven arasındaki ilişki yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu 
sonuç işgörenlerin iş-çalışan sağlığı ve güvenliği artıkça kuruma güveninde arttığını 
ortaya koymaktadır. İş-çalışan sağlığı ve güvenliğinin kuruma güven üzerindeki etkinin 
değişkenler arasındaki modelinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada ortaya 
çıkan sonuçlar doğrultusunda ilgili taraflara öneriler geliştirilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: İş-çalışan sağlığı ve güvenliği, kuruma güven, otel işletmeleri 
işgörenleri. 

Abstract 

The aim of this study is to determine the effects of occupational-employee health 
and safety practices in hotel enterprises on employees’ organizational trust. For this 
purpose survey technique was conducted on a total of 515 employees working in seven 
five star hotels operating in Afyonkarahisar province. For the analysis of the obtained 
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data, percentage, frequency, arithmetic mean, standard deviation and validity / 
reliability analysis were used. In addition, the data was analyzed and interpreted using 
correlation and regression analysis. According to the findings, it was determined that 
the relationship between occupational-employee health and safety and organizational 
trust is high. This result shows that if occupational-employee health and safety 
increases, organizational trust increases. It was found that the model of the effects of 
occupational-employee health and safety on organizational trust is significant. 
Suggestions were developed for the interested parties in the direction of the results 
emerging from the study. 

Keywords: Employee health and safety, organizational trust, hotel employees. 
Giriş 

Sağlıklı ve güvenli işyerleri, iş yaşamının kalitesinin yükselmesi ve verimli 
çalışma için oldukça önemlidir. Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
nüfusunun büyük bir çoğunluğunu çalışanlar oluşturmakta ve ülkelerin en büyük 
sermayesinin de işgücü olduğu görülmektedir. Bu sebeple iş-çalışan sağlığı ve 
güvenliğini sağlamak sadece işletmeyi ve işgöreni değil toplumun genelini 
etkilemektedir. Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi insanların yaşamına sosyal, 
refah ve ekonomik yönden fayda sağlamış fakat makineleşme, yeni üretim yöntemleri 
ve çalışanların işyerine ait olma duygularının zayıflaması sonucu iş kazaları ve meslek 
hastalıklarındaki artış sebebiyle yaşanan maddi ve manevi kayıplar korkutucu boyutlara 
ulaşmıştır (Pehlivan, 2016, s.1). 

Sağlık ve güvenlik açısından yaşanan olumsuz faktörlerin engellenmesine ilişkin 
çıkarılan yasa, yönetmelik ve tüzükler caydırıcı nitelikte olup aynı zamanda işveren 
açısından çalışma ortamının korunması, üretiminde hijyen koşullarına uygun olarak 
yapılması; işgören açısından ise çalışanın ruhsal ve bedensel sağlığının korunması, 
işletme içerisindeki güvenliği, maddi ve manevi olarak ailesini geçindirme imkanı, 
emeklilik süresi içerisinde sosyal haklarının devamının sağlanması önem teşkil 
etmektedir (Akar Şahingöz ve Şık, 2015, s.14). Turizm sektöründe özellikle tatil 
dönemleri ve yaz aylarında mevsimsel olarak artan iş yükü, bu dönemlerde hafta sonu 
ya da gece gibi işgücünün genelinin çalışmadığı saatlerde sigortasız ve güvencesiz 
işgörenlerin ağırlıklı olarak çalıştırılmasını kolaylaştırmakta, iyi eğitilmemiş, iş 
kazalarından ve meslek hastalıklarından gereği gibi korunamayan, işsiz kalma ve işini 
kaybetme korkusu yaşayan, sosyal güvenliğinden endişe duyan bir işgücünü ortaya 
çıkarmıştır. Turizm işletmelerinde meydana gelen artış, istihdam ve rekabette meydana 
gelecek artışı da desteklemektedir ve işgörenlerin bu sektörde çeşitli risk faktörleri ile 
karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. Bu sebepler turizm sektörünü iş kazası ve 
meslek hastalıkları açısından daha da öne çıkarmaktadır (Kavurmacı ve Demirdelen, 
2015). Öte yandan, turizm endüstrisinde çalışma saatlerinin uzunluğu, çalışma 
zamanının karmaşıklığı, yeterince dinlenememe çalışanların fiziksel dayanaklıklarını ve 
dolayısıyla direnç, güç ve dikkat gibi hususları olumsuz etkileyeceğinden, 
organizasyonlarda kazaların oluşmasına sebebiyet vermektedir (Boz, 2006). Bu 
çalışmada konaklama işletmeleri içerisinde önemli bir işletme türü olan otel 
işletmelerinde çalışan işgörenlerin iş-çalışan sağlığı ve güvenliği (İÇSG) ile kuruma 
güven konuları hakkında araştırma yapılmıştır. Otel işletmelerinde düzensiz çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi, işgörenlerin iş-çalışan sağlığı ve güvenli uygulamalarındaki 
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eğitimlerin düzenli aralıklarla yapılması ve işletmelerde yaşanan denetim koşullarının 
uygun hale getirilmesi işgörenlerin kuruma olan bağlılıklarını da arttırmaktadır.  

1. Kuramsal Çerçeve 

Özellikle bilgi çağı insanı için çalışma ve iş sağladığı ekonomik olanaklar dışında 
toplumla bütünleşmek, toplumda rol sahibi olmak, saygınlık kazanmak için gerekli olan 
vazgeçilmez bir unsurdur. Çalışan insan, yaşamının büyük bir kısmını iş ortamında 
geçirir. Bu süre, kişinin iş ortamına ve işine daha çabuk ve daha kolay uyum sağlaması, 
sağlığı ve mutluluğu için geçen süreyi de ifade etmesi bakımından önemlidir (Altınel, 
2015, s.292). Özellikle işgörenin örgütsel ortamda görevini yerine getirirken sağlıklı 
olması ve sağlıklı davranışlarda bulunması, sadece kişiye fayda sağlamakla kalmayıp, 
işletmenin verimlilik ve karlılığı da bu durumdan olumlu yönde etkilenecektir. Bu 
nedenle, işletmelerde insan faktörünün varlığı belirli sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını 
zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda özellikle iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı 
çeşitli önlemlerin alınması, stres ve çatışma gibi olguların en iyi şekilde yönetilerek iş 
yaşamı kalitesinin yükseltilmesi, sağlık şartlarının iyileştirilmesinde temel olan ön 
çalışmalardandır (Özgen ve diğ., 2002; Pelit, Gülen ve Demirdağ, 2016). 

İnsanların çalışma yaşamlarında sağlık ve güvenlik alanlarıyla ilişkisi aynı 
zamanda kuruma güvenleriyle de doğrudan ilişkilidir. İş yaşamında kurumsal başarının 
artırılması, etkililiğin ve verimliliğin yaratılması büyük önem taşımaktadır. Örgüt içinde 
etkililiğin ve verimliliğin, örgüt üyelerinin yöneticilere, çalışma arkadaşlarına ve diğer 
paydaşlara güven düzeyleri yükseldikçe artması beklenmektedir. Güvenin yetersizliği, 
beklentilerin gerçekleşmesini büyük ölçüde engelleyebilmektedir (Asunakutlu, 2002). 
Bunun sonucunda; stres, üretimde azalma, yeniliğin bastırılması, karar verme süresinin 
bozulması ve düşük moral, artan devamsızlık, artan işgören devri, yararlanılamayan 
potansiyel, organizasyonda tanımlanamayan maliyetler vb. unsurlar yaşanmaktadır 
(Yorgancı, 2016, s.24). Bu durum kuruma olan güvenin karşılıklı olarak sağlanması 
gerektiğine işaret etmektedir. 

İş Sağlığı özünde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını konu edinen, çalışanların 
sağlığını, güvenli ortamlarda ve güvenli koşullarda çalışmalarını amaçlayan ve 
sağlayan, bu yolla çalışanların gerek fiziksel, gerekse ruhsal ve sosyal açıdan iyi 
durumda olmaları için yapılan çalışmalardır (Kuleli, 2011: 1). Bu yapılan çalışmaların 
güvenlik amaçlı önlemleri çalışanlarında işteki verimini arttırıcı yöndedir. Dışarıdan 
gelebilecek her türlü iş kazalarına karşı alınabilecek tedbirlerde iş güvenliğinin önemine 
vurgu yapmaktadır. İş Güvenliği çalışanların iş kazalarına ve meslek hastalıklarına 
maruz kalmalarını önlemeye yönelik faaliyetlerdir (Akgeyik vd., 2011: 245). Buna 
istinaden iş güvenliği tek başına yeterli olmayıp, güvenlik ile beraber çalışan sağlığında 
çıkabilecek problemlere karşı ortak çözüm bulunmalıdır. Çalışan Sağlığı iş ve işin 
meydana getirdiği bir takım zorluklar ile bu işi yapan ve zorluklarla baş eden 
çalışanların ilişkilerini inceleme olarak ifade edilmektedir (Demircioğlu, 1997, s.194). 
Çalışanların karşılarına çıkabilecek zorluklarla mücadele etmeleri için çalışan güvenliği 
son derece önem taşır. Çalışan Güvenliği sadece iş kazası ve meslek hastalıklarının tanı 
ve tedavisine yönelik faaliyetleri değil, çalışanın ruhsal ve bedensel sağlığına zarar 
veren her türlü yaralanma ve hastalığın önlenmesine yönelik faaliyetleri de içermektedir 
(Tayfur Ekmekci, 2014, s.355). İnsanı çevresi ile bir bütün olarak ele aldığımızda 
insanların içinde bulundukları ortamlardan etkilendikleri gerçeği ortaya çıkmaktadır. 
Nitekim iş-çalışan sağlığı ve güvenliği kavramları, çalışma yaşamının bireyler üzerinde 
oluşturduğu bedensel, ruhsal ve sosyal etkileri üzerine yapılan çalışmalar sonucu 
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doğmuş ve işgörenlerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi, toplumun sağlığına 
yönelik yapılan çalışmalar içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir yer edinmiştir (Durdu, 
2006, s.6). Bu bağlamda genel tanımlamalar neticesinde iş-çalışan sağlığı ve güvenliği 
kavramı şeklinde yer almaktadır. 

İş-çalışan sağlığı ve güvenliği denildiğinde karşımıza çok bilimli ve çok yönlü bir 
alan çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar ve yürütülen bilimsel çalışmalar, iş kazalarına ve 
meslek hastalıklarına yol açan etmenlerin sadece iş ortamından kaynaklanmadığını 
göstermektedir. Gelinen noktada hem işgörenlerin sağlığının hem de işletmenin, yani 
üretimin güvenliğinin sağlanması için çevrenin korunmasının da çok kritik bir öneme 
sahip olduğu anlaşılmıştır (Özen, 2016, s.27). Bu açıdan bakıldığında çalışma ortamının 
sağlıklı olması için hem işgören kuruma hem de işveren işgörene güven sağlayıcı 
unsurları oluşturması gerekmektedir. Bu da kuruma güvene çıkmaktadır. Örgüt 
yönetimine düşen görev kurum içerisinde etkin bir iletişim düzeyi oluşturmak ve 
işgörenleri düzenli olarak örgüt kültürü, politikası ve prosedürleri hakkında 
bilgilendirmektir. Çünkü kurum içerisinde işgörenler yeterince bilgi sahibi olmadıkları 
konular hakkında değerlendirme yaparken çoğu zaman ya önyargı ile hareket etmekte 
veya çevrelerinden edindikleri yetersiz bilgilerle söz konusu konuya karşı yanlış ya da 
olumsuz tutumlar sergileyebilmektedirler. Bu bağlamda bilinmeyen konulara karşı 
duyulan şüphe ve korku bireyin tutum ve davranışlarını etkilemektedir (Dinç, 2007). 
Ayrıca, kuruma güvende temel unsur kurumdaki insan ilişkilerinden ziyade işgörenlere 
sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunulması, yemek, ısınma gibi ihtiyaçlarının tam 
ve zamanında karşılanması, kuralların net olarak ortaya konulması, ödül ceza 
süreçlerinin açık ve adil uygulanır durumda olmasını da kapsar (Yorgancı, 2016, s. 25). 

 İÇSG’nin konusunu, işin yapılmasından doğan tehlikelerin ortadan kaldırılması 
veya azaltılması için gerekli yolların araştırılması ve bu yolda getirilen hükümler 
oluşturmaktadır. İÇSG, işin tüm süreçlerini etkileyen ve kapsayan bir konudur. Birçok 
disiplinden etkilenmekte (tıp, mühendislik vb.), birçok disiplin bu konuda çalışma 
yapmaktadır. İşyerinde iş sağlığını etkileyen her faktör bir kaza faktörü olabileceğinden, 
bilimsel araştırmalar ışığında kaza kaynaklarının belirlenmesi ve önlem alınması 
gerekmektedir. İşyerindeki makineler, üretim teknolojisi, teknik bakım, koruyucu 
donanımlar, risk değerlendirmesi, ergonomik koşullar, personelin eğitimi, hukuki 
düzenlemeler, organizasyon yapısı, sağlık organizasyonu, personelin yaş durumu, işe 
uygunluğu, işyerinin bulunduğu yerin coğrafi özellikleri, fiziksel ortam (gürültü, toz, ısı, 
aydınlatma, havalandırma vb.) insan kaynakları ve İÇSG politikası, ücretler, sosyal 
hizmetler, çalışma saatleri gibi sayısız unsur İÇSG’yi etkilemektedir (Özpınar, 2016, 
s.5). Bu bağlamda, örgütlerinde güvenin oluşmasını sağlayanda bu durumu 
değerlendirenlerde bireyler olduğundan dolayı, birey ve örgüte güven birbirleriyle ilişki 
kavramlar olup, bütün olarak örgütsel güveni oluşturmaktadır. İşgörenler yöneticileriyle 
ilişkilerine bakarak örgüte güvenme ya da güvenmeme kararı alabilirler. İşgörenler 
yöneticilerini örgütün önemli bir parçası olarak gördüğü için bu aldıkları karar örgütün 
tamamına yansır. Bu sebeple yöneticiye güven ve örgütsel güven birbirinden farklı ama 
birbiriyle ilişkisi olan kavramlar olarak kabul görmekte olup bütün olarak örgütsel 
güven olarak nitelendirilmektedir (Büte, 2011, ss.176-177). Buna bağlı olarak, iş-
çalışan sağlığı ve güvenliği kapsamında örgütün (yönetici ya da yönetici grupları) 
işgören için yaptığı her durum işletmeye bağlılığını olumlu/olumsuz etkilemektedir. 

İşyerindeki çalışma ortamları, yapılan işlemlerden ve üretilen maddelerden 
kaynaklanarak, işgörenlerin kişisel sağlık ve güvenlik risklerini oluşturan çeşitli birçok 
faktörü içinde barındırmaktadır. Günlük yaşantımızın birçok zamanını işyerinde 
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geçirdiğimiz için iş ortamının sağlıklı ve güvenli olması için alınması gereken 
tedbirlerde hem işgörenin hem de yöneticinin sorumlulukları bulunmaktadır. 
Asunakutlu (2006) örgütsel faaliyetlerin yürütüldüğü ortamda; işgörenlere sağlanan 
fiziki olanaklar, iş yoğunluğu, çalışma ortamının sağlık açısından uygunluğu, çalışma 
kurallarının etkinlik ve güvenilirliği ile işgörenlerin kurallara uyum derecesi gibi 
faktörlerin çalışma koşullarını ifade ettiğini ayrıca bu faktörlerden her birinin örgütsel 
güven üzerinde olumlu/olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır (Asunakutlu, 2006, 
s.30). 

İnsan her kurumun en önemli değeridir. Çalışanların yaşam hakkını gözetecek ve 
iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek bir kültürün oluşturulması tüm iş 
dünyasının sorumluluğundadır (SKD/İSG, 2015, s.6). İşyerinde işgörenlerin 
korunmasıyla meslek hastalıkları ve iş kazaları sonucu ortaya çıkan iş yükü ve iş günü 
kayıpları azalacak, dolayısı ile üretim korunacak ve daha sağlıklı ve güvenli çalışma 
ortamının işgörene verdiği güvenle iş veriminde artış sağlanacaktır (Yiğit, 2015). 
Karamık ve Şeker (2015, s.575) yapmış oldukları çalışmada, işletmelerde iş güvenliği 
faktörünün verimlilik üzerindeki etkilerini ortaya koymuşlardır. Yapılan 
değerlendirmelerde, işletmelerin üretim planlaması esnasında üretime etki eden 
faktörleri ve işçi sağlığı ve güvenliği kıstaslarıyla birlikte ele almalarının verimliliği 
artırabileceği sonucuna ulaşmışlardır. 

Pelit, Gülen ve Demirdağ (2016, s.56) çalışmalarında, Türkiye‘nin en önemli 
termal turizm destinasyonlarından olan Afyonkarahisar‘daki beş yıldızlı otel 
işletmelerinde koruma ve geliştirme kapsamındaki uygulamaların ve sorunların 
belirlenmesini amaçlamışlardır. Araştırmaya ilişkin verilerin toplanmasında yarı 
yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmış ve Afyonkarahisar‘da faaliyet gösteren tüm 
beş yıldızlı otel işletmelerinin insan kaynakları yöneticileri ile yüz yüze görüşülmüştür. 
Elde edilen bulgulara bakıldığında; özelikle otel işletmelerinde koruma ve geliştirme 
işlevi kapsamında, önemli sorunların (koruma ve geliştirme kapsamında verilen 
eğitimlerdeki birtakım eksiklikler, çoğu otelde teknik emniyetle ilgili politikaların 
olmaması, işgörenlerin sağlık ve güvenlik konularında gereken önlemlere dikkat 
etmemesi, İş Kanunu’nun uygulanmasında çalışanların bilinçsizce hareket etmesi vb. 
gibi) yaşandığını ortaya çıkarmışlardır. Çavuş ve Kurar (2015, s.147) yapmış oldukları 
çalışmada ise; turizm sektöründe sendikalı çalışanların sendikal haklarına ilişkin 
bilgilerinin yüksek olduğu ancak sosyal sigorta haklarına ilişkin bilgilerinin düşük 
olduğunu belirtmişlerdir. Özellikle turizm çalışanlarının emeklilik işlemlerine ve 
haklarına ilişkin farkındalıklarının ise daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. 
Katılımcıların cinsiyetleri ile İş Kanunu uygulamaları arasında anlamlı farklılıklar 
görüldüğünü bu bağlamda kadınların erkeklere oranla İş Kanunu uygulamalarına daha 
fazla önem verdiklerini belirtmişlerdir. Yukarıdaki çalışmalara bakıldığında 
departmanlar içinde bir takım sorunların (bel ve omurga ağrıları, yanıklar, mevzuata 
uyum sorunu vb.) yaşandığı görülmektedir.  

İş-çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel olarak yapılan çalışmalar, daha çok 
tarım (Sakartepe, 2016; Şık, 2017; Aktuna, 2017), madencilik (Toygar, 2017), sanayi 
(Açıkalın, 2008; Güngör, 2008; Korkmaz, 2011; Eroğlu, 2015; Kıratlı, 2015 vb.) inşaat 
(Bostan, 2012; Şen, 2017; Yanık, 2017 vb.), sağlık (Haktanır, 2011; Ünaldı, 2017; 
Arıkan, 2017) vb. çeşitli sektörler üzerinde yapılmıştır. Turizm işletmelerinden biri olan 
otel işletmelerinde ise; hizmet sektörü olmasına rağmen çalışma koşullarının ağır oluşu, 
işgörenlerin ücrette tatmin olamayışları vb. unsurlar yadsınamayacak kadar önem 
taşımaktadır. Buna rağmen söz konusu bu sektörde faaliyette bulunan işletmelerde 
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sanayi, üretim vb. sektörler kadar yapılan çalışmalar bulunmamaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında otel işletmelerinde iş-çalışan sağlığı ve güvenliğinin işgörenlerin 
örgütlerine yönelik geliştirdikleri/geliştirecekleri önemli tutum/davranışlardan olan 
örgüte güven düzeylerine nasıl bir etki yaratacağının, araştırılması gereken önemli bir 
konu olduğunu belirtmek olasıdır. Genel olarak bakıldığında, otel işletmeleri az tehlikeli 
sınıfta yer almasından dolayı diğer mesleklere göre daha ağır koşullar taşısa da yapılan 
çalışmalar literatür ağırlıklı yazılmış olup, uygulama kısmına yer verilmemiştir. Bu 
kapsamda bu çalışmada, elde edilecek araştırma sonuçlarıyla birlikte; sektöre, 
işletmelere, yöneticilere, işgörenlere, ilgili literatüre, araştırmacılara önemli ölçüde 
fayda sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda araştırmaya ilişkin yukarıda 
oluşturulan kuramsal çerçeve doğrultusunda araştırmanın hipotezi şu şekilde 
geliştirilmiştir; 

Hipotez: Otel işletmelerinde iş-çalışan sağlığı ve güvenliği kapsamındaki 
uygulamaların, işgörenlerin kuruma olan güvenleri üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

2. Yöntem  
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. İlgili 

anket, 3 bölümden oluşmakta olup ilk bölümde işgörenlerin bazı demografik 
özelliklerini belirlemeyi amaçlayan 9 kapalı uçlu soru yer almaktadır. Anketin ikinci 
bölümünde Afyonkarahisar’da bulunan beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 
işgörenlerin örgüte duydukları güveni belirlemeye yönelik Börü, İslamoğlu ve Birsel 
(2007)’in çalışmalarında geliştirilen ilgili araştırmada yapılan faktör analizi neticesinde 
36 madde olarak belirlenen kuruma güven ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın üçüncü 
bölümünde beş yıldızlı otel işletmelerinin iş-çalışan sağlığı ve güvenliği kapsamındaki 
uygulamalarının işgörenler tarafından değerlendirilmesi ölçeği kullanılmış olup, söz 
konusu ölçek konuyla ilgili yapılmış çalışmalardan (Hatipoğlu, 2006; Bayazıt Hayta, 
2007; Vayısoğlu Zorlu, 2008; Güngör, 2008; Kılıç ve Selvi, 2009; Aydın, 2015 vb.) ve 
uzman kişilerden yararlanmak suretiyle dört boyuttan (iş sağlığı, iş güvenliği, çalışan 
sağlığı, çalışan güvenliği) ve toplam 38 ifadeden oluşan iş-çalışan sağlığı ve güvenliği 
ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan ve işgörenlere uygulanan 
ölçekler 5’li Likert ölçeği doğrultusunda (1=Hiç Katılmıyorum, 2=Az Katılıyorum, 
3=Orta Düzeyde Katılıyorum, 4=Çok Katılıyorum, 5=Tamamen Katılıyorum) 
değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın evrenini Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel 
işletmelerinde çalışmakta olan işgörenler oluşturmaktadır. Araştırmada; hata payı, 
güvenirlik düzeyi ve geri dönmeyecek ya da eksik kodlama vb. gibi değerlendirmeye 
alınmayacak derecede eksik ve hatalı veriler içeren anketlerin olabileceği ve aynı 
zamanda araştırmacının hedef kitleye ulaşma olanakları da dikkate alınarak, örneklemin 
daha üst düzeyde evreni temsil edebilmesini sağlayabilmek için veri toplamada sınır 
değerin üzerinde anket uygulanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak araştırmacının 
olanakları dâhilinde otel işletmelerine 700 adet anket dağıtılmış, buna istinaden geri 
dönen anket sayısı 550 olup bunların 515’i geçerli sayılarak, değerlendirmeye 
alınmıştır. Değerlendirmeye alınan anketlerin hepsi Afyonkarahisar il merkezinde 
bulunan 7 adet beş yıldızlı otel işletmelerinde yapılmıştır. Sandıklı ilçesinde bulunan 3 
otel işletmeleri ise anket uygulamasına izin vermedikleri için araştırma evreninden 
çıkarılmıştır. 

Elde edilen verilerin istatistiksel analizi için; yüzde, frekans, aritmetik ortalama, 
standart sapma ve geçerlilik/güvenirlik analizinden faydalanılmıştır. Diğer taraftan otel 
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işletmelerinin, iş-çalışan sağlığı ve güvenliği kapsamındaki uygulamalarına ilişkin 
işgören görüşleri ile işgörenlerin kuruma güven ilişkisinin belirlenmesine yönelik 
korelasyon analizinden faydalanılmıştır. Bunun yanında otel işletmelerinin, iş-çalışan 
sağlığı ve güvenliği kapsamındaki uygulamalarına ilişkin işgören algılamalarının, 
işgörenlerin kuruma güvenlerine etkisini belirlemek amacıyla basit doğrusal regresyon 
analizi uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan kuruma güven (KG) ve iş-çalışan sağlığı 
ve güvenliği (İÇSG) ölçeklerine ilişkin faktör analizleri (eigenvalues, varyansı açıklama 
oranı) ve güvenirlik analizleri (Cronbach’s Alpha) sonuçları da gerçekleştirilmiştir.  

3. Bulgular ve Tartışma 
Araştırmaya katılan toplam 511 işgörenin %52,6’sı kadın, %47,4’ü erkektir. 

İşgörenlerin yaş gruplarına bakıldığında ise 26-30 yaş aralığı (%32,0) ile 31-35 yaş 
aralığını (%23,3) oluşturmaktadır. Katılımcılar içerisinde yaş grubuna göre en küçük 
payı 20 ve altı (%1,9) yaş gurubu oluşturmuştur. İşgörenlerin medeni durumu 
incelendiğinde evli katılımcıların çoğunluğunu (%62,7) oluştururken, bekâr katılımcılar 
ise %37,3’ünü oluşturmaktadır. Çalışmaya katılanların eğitim durumları ise yoğunluğun 
en yüksek olduğu aralık ortaöğretim(lise) (%47,2) oluştururken, katılımcıların %0,8’i 
lisansüstü düzeyinde eğitim durumuna sahiptir. Katılımcıların turizm eğitimi alıp 
almadıklarına bakıldığında yoğunluğun almadım (%56,9) devamında diğer/kurslar, 
seminerler vb. (%20,6) olarak belirtilmiştir. Katılımcıların çalıştığı departmanlara göre 
yüzde dağılımı en yüksek oranı yiyecek–içecek (%37,1) departmanı oluştururken, 
yoğunluğun en düşük olduğu departman ise insan kaynakları (%2,3) departmanı olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların sektörde çalışma sürelerine bakıldığında ise yoğunluk 
olarak 2-4 yıl aralığını oluşturan (% 29,5) bir topluluk ağırlıktadır. Ayrıca, 
katılımcıların sadece %10,9’u 8-10 yıl aralığı çalışanlardan oluşmaktadır. Katılımcıların 
şuan bağlı oldukları işletmede çalışma süreleri ise 1 yıl  ve/veya daha az aralığında 
çalışan yüzdesi %54,8 iken, 8-10 yıl aralığında bulundukları işletmede çalışanların oranı 
ise %6,8 olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların gelir düzeylerinin sınıflandırılmasına 
bakıldığında ise; 1401-1900 TL aralığında %72,2 oranında bir yoğunluğun olduğu 
görülmüştür. Ayrıca katılımcıların sadece %1,2’si 2051-3100 TL gelir elde ettikleri 
saptanmıştır. 

Tablo 1’de araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin faktör analizi sonuçları, 
güvenilirlik katsayıları ve ölçeklere ilişkin boyutlar ve genel bazda aritmetik ortalama 
ve standart sapma değerleri sunulmuştur. Kuruma güven ölçeği için yapılan faktör 
analizinde KMO değeri örneklem yeterliliğini göstermekte olup (KMO=0,923), 
Bartlett’s testi sonucu ise faktör analizinin uygulanabilirliğini ortaya koymuştur (χ2= 
18214,195; p<0,001). Uygulanan faktör analizi sonucunda, kuruma güven ölçeğinin 
özdeğeri 4,345 ile 1,428 arasında değişmektedir. Söz konusu on faktör toplam varyansın 
%81,585’ini açıklamaktadır. Kuruma güven ölçeğinin “objektif performans 
değerlendirmesi yapan” faktörü toplam varyansın %12,06’sını açıklarken, “mali güce 
sahip” faktörü %3,96’sını açıklamaktadır. Diğer taraftan, kuruma güven ölçeğinin alt 
ölçeklerine ilişkin Cronbach’s Alpha değerleri 0,648 ile 0,871 arasında değişmektedir. 
Bunun yanında kuruma güven ölçeğinin genel Cronbach’s Alpha değeri 0,968 olarak 
bulunmuştur.  

İş-çalışan sağlığı ve güvenliği ölçeği için yapılan faktör analizinde KMO değeri 
örneklem yeterliliğini göstermekte olup (KMO=0,914), Bartlett’s testi sonucu ise faktör 
analizinin uygulanabilirliğini ortaya koymuştur (χ2= 22042,042; p<0,001). Uygulanan 
faktör analizi sonucunda iş-çalışan sağlığı ve güvenliği ölçeğinin özdeğeri 18,728 ile 
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1,656 arasında değişmektedir. Söz konusu dört faktör toplam varyansın %68,485’ini 
açıklamaktadır. İş-çalışan sağlığı ve güvenliği ölçeğinin “iş sağlığı” faktörü toplam 
varyansın %49,28’ini açıklarken, “çalışan güvenliği” faktörü %4,35’ini açıklamaktadır. 
Ayrıca, iş-çalışan sağlığı ve güvenliği ölçeğinin alt ölçeklerine ilişkin Cronbach’s Alpha 
değerleri 0,886 ile 0,951 arasında değişmektedir. Bunun yanında iş-çalışan sağlığı ve 
güvenliği ölçeğinin genel Cronbach’s Alpha değeri 0,972 olarak hesaplanmıştır. 
Tablo 1. İş-Çalışan Sağlığı ve Güvenliği ve Kuruma Güvene İlişkin 

Geçerlilik/Güvenirlik Analizi ve Aritmetik-Standart Sapma Değerleri 
Ölçekler Alt Ölçekler 

(Boyutlar) 
Madde 
Sayısı Özdeğer Varyans 

% 
Kümülatif 
Varyans 

Cronbach’s 
Alpha 

𝐗 s.s. 

K
ur

um
a 

G
üv

en
 

Objektif 
Performans 

Değerlendirmesi 
Yapan 

3 4,345 12,069 12,069 0,810 3,25 1,16 

Bağlılık Yaratan 4 4,318 11,995 24,064 0,830 3,62 0,93 
Uzun Süreli 
İstihdam 
Sağlayan 

2 3,570 9,918 33,982 0,805 3,78 0,97 

Dürüst ve 
Hakkaniyetli 
İşleyişe Sahip 

5 3,329 9,247 43,229 0,773 3,78 0,84 

Çalışanlarına 
İlgili ve Saygılı 3 3,287 9,132 52,360 0,648 3,55 0,88 

Çalışanların 
İhtiyaçlarını 
Dikkate Alan 

2 2,457 6,824 59,184 0,771 3,53 1,00 

İşe Alım ve 
Oryantasyonu 
Önemseyen 

4 2,422 6,727 65,911 0,874 3,65 0,91 

Huzurlu ve Adil 
Bir Ortama 

Sahip 
4 2,369 6,579 72,491 0,868 3,66 0,99 

Pozitif İmaja 
Sahip 4 1,846 5,129 77,619 0,871 3,82 1,04 

Mali Güce Sahip 5 1,428 3,966 81,585 0,869 3,92 0,86 
Genel 36 - - - 0,968 3,68 0,79 

İş
-Ç

al
ış

an
 

Sa
ğl

ığ
ı v

e 
G

üv
en

liğ
i 

İş Sağlığı 7 18,728 49,283 49,283 0,933 3,81 0,90 
İş Güvenliği 15 3,525 9,278 58,561 0,951 3,59 0,85 

Çalışan Sağlığı 7 2,115 5,566 64,127 0,908 3,40 0,96 
Çalışan 

Güvenliği 9 1,656 4,358 68,485 0,886 3,48 0,82 

Genel 38 - - - 0,972 3,57 0,78 

KG: Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0,923; Bartlett's Testi: χ2= 18214,195; P=0,000 
İŞÇSG: Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0,914; Bartlett's Testi: χ2= 22042,042; P=0,000 

Tablo 1’de yine ankete katılan işgörenlerin, İÇSG (İş-Çalışan Sağlığı ve 
Güvenliği) uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerine yönelik görüşlerinin (boyutlar 
bazında ve genel) aritmetik ortalamaları ve standart sapma değerleri verilmiştir. Bu 
doğrultuda Tablo 1’e göre katılımcıların İÇSG ölçeğinin geneline ilişkin cevaplarının 
aritmetik ortalaması 3,57 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, işgörenlerin iş-çalışan sağlığı ve 
güvenliği ölçeğine ilişkin verdikleri cevaplar incelendiğinde tüm alt boyutlara ilişkin en 
yüksek aritmetik ortalama değere sahip olan (X=3,81) iş sağlığı alt boyutu olarak 
belirlenmiş olup,  en düşük aritmetik ortalama değere sahip (X=3,40) çalışan sağlığı 
boyutu olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede konuyla ilgili olarak Aydın (2015) 
çalışmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğinin uygulama 
düzeyini belirlemeye yönelik ifadeleri genel olarak değerlendirildiğinde, elde edilen 
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ortalama değerlerinin 4,32 ile 3,18 arasında dağıldığını sonucuna ulaşmıştır. Elde edilen 
sonuca göre, iş kazası ve meslek hastalıklarının işyerinden kaynaklı olarak, güvensiz 
çalışma ortamı, tehlikeli istifleme, çalışma saatlerinin uygunsuzluğu, güvensiz ve 
sağlıksız çalışma ortamı nedeniyle meydana geldiğini ifade etmiştir. Bu da iş sağlığı ve 
güvenliği uygulama düzeylerinin orta düzey üzerinde olduğu ifade edilebilir. Çalışmada 
çıkan sonuçların ortalama düzeyi yeterli olsa da bu durum iş-çalışan sağlığı ve güvenliği 
uygulamalarının düzenli olarak yapıldığını göstermemektedir. 

İşgörenlerin, otel işletmelerinin iş iş-çalışan sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
uygulamalarına yönelik görüşlerinin ortalama değer olan 3’ün üzerinde olması; 
işletmelerin veya yöneticilerin iş-çalışan sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yeterli 
düzeyde olduğu ve denetimlerin yapıldığını göstermektedir. Ayrıca, iş-çalışan sağlığı ve 
güvenliği uygulamalarının yeterli düzeyde olması ve denetimlerin yapılmasına rağmen 
konuyla ilgili yapılan çalışmaların çok az olmakla birlikte aynı zamanda ankette yer 
alan birçok maddelerde de (konaklama işletmelerinin yiyecek-içecek departmanlarında 
iş sağlığı ve güvenliği davranışlarının güvenlik iklimi ve planlı davranış kuramı 
kapsamında incelenmesi; konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinde işgörenlerin 
hukuki farkındalıkları; otel işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği risk faktörlerinin iş 
tatmini üzerine etkileri vb.)  hala denetim ve uygulama açısından yeterli görünse de 
işgöreni tatmin edici durumda olmadığı da bilinmektedir.  

Tablo 1’de yer alan otel işletmeleri işgörenlerinin KG ölçeğinin geneline ilişkin 
cevaplarının aritmetik ortalaması 3,68 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, işgörenlerin kuruma 
güven ölçeğine ilişkin verdikleri cevaplar incelendiğinde tüm alt boyutlara ilişkin en 
yüksek aritmetik ortalama değere sahip (X=3,92) olan mali güce sahip alt boyutu olarak 
belirlenmiş olup, en düşük aritmetik ortalama değere sahip (X=3,25) objektif 
performans değerlendirmesi yapan boyut olarak ifade edilmiştir. Uysal (2014, s. 104) 
çalışmasında katılımcıların örgütsel güven puanları (X=3.57) ve alt boyutlarının, 
çalışanlara duyarlılık (X=3.27), yöneticiye güven (X=3.83), yeniliğe açıklık (X=3.45) ve 
iletişim ortamı (X=3.75) puanlarının yüksek düzeyde olduğunu belirtmiştir. Genel 
olarak ortalamalar dikkate alındığında, öğretmenlerin okullarında en çok okul 
yönetimine güvendikleri ifade edilebilir. Ayrıca, bazı araştırmalarda ise örgütsel güven 
algısının orta seviyede olduğuna dair bulgulara ulaşmışlardır (Cemaloğlu ve Kılınç, 
2012; Gider, 2010). Torun (2013, s. 86) çalışmasında ise kuruma güven algısını 
oluşturan boyutlara ait genel bir değerlendirme yaptığında araştırmaya katılanların 
sadece objektif performans değerlendirme (X=3,24) konusunda kendi kurumları ile ilgili 
düşük düzeyde katılım eğilimini sergilediğini ifade ederken, diğer tüm ifadelere yüksek 
düzeyde katılım eğilimi sergilediğini belirtmiştir. En yüksek eğilim ise dürüst ve 
hakkaniyetli işleyen bir sisteme sahip olma (X=3,99) unsuru üzerinde olduğunu ifade 
etmiştir. Yapılan çalışmada en yüksek aritmetik ortalama değere sahip olan mali güce 
sahip alt boyutu iken, Torun’un çalışmasında ise dürüst ve hakkaniyetli işleyen bir 
sisteme sahip olma alt boyutu yer almaktadır. En düşük ortalama ise hem yazarın 
çalışması hem de yapılan çalışma ile aynı sonuç ortaya çıkmıştır. 

Araştırmada işgörenlerin iş-çalışan sağlığı ve güvenliği ile kuruma güven 
arasındaki ilişkiye yönelik uygulanan “Pearson Korelasyon” analizi sonuçları Tablo 
2’de sunulmuştur. Tablo 2’deki bulgulara göre, iş-çalışan sağlığı ve güvenliği ile 
kuruma güven arasındaki ilişki yüksektir (r=0,734). Bu bağlamda iş-çalışan sağlığı ve 
güvenliği arttıkça kuruma güvende artmaktadır. Hatipoğlu (2006), araştırmasında 
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firmanın iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına sahip olma düzeyi ile viziteye çıkan 
çalışan oranı ve devamsızlık gün sayısı arasında düşük ancak anlamlı düzeyde negatif 
yönde ilişki olduğunu ifade etmiştir. Güven (2014), çalışmasında iş güvenliği ve işgören 
sağlığı kültürü ile örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği arasında pozitif yönlü anlamlı 
bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Ayrıca iş güvenliği ve işgören sağlığı kültürü ile örgütsel 
vatandaşlık davranışı ölçeğinin tüm boyutları (diğergamlık, vicdanlılık, nezaket, 
centilmenlik ve sivil erdem) arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişkiler 
görüldüğünü vurgulamıştır.  

Tablo 21. İş-Çalışan Sağlığı ve Güvenliği ve Kuruma Güven Arasındaki İlişkiye 
Yönelik Korelasyon Katsayıları-Matrisi 

Değişkenler 
İş-Çalışan 
Sağlığı ve 
Güvenliği 

Kuruma 
Güven 

İş
-Ç

al
ış

an
 S

ağ
lığ

ı v
e 

G
üv

en
liğ

i 

İş Sağlığı r 0,794 0,655 
p 0,000** 0,000** 

İş Güvenliği r 0,956 0,740 
p 0,000** 0,000** 

Çalışan Sağlığı r 0,888 0,600 
p 0,000** 0,000** 

Çalışan Güvenliği r 0,897 0,578 
p 0,000** 0,000** 

Genel r - 0,734 
p - 0,000** 

 
K

ur
um

a 
G

üv
en

 

Objektif Performans 
Değerlendirmesi Yapma 

r 0,465 0,702 
p 0,000** 0,000** 

Bağlılık Yaratma r 0,636 0,901 
p 0,000** 0,000** 

Uzun Süreli İstihdam Sağlama r 0,670 0,793 
p 0,000** 0,000** 

Dürüst ve Hakkaniyetli İşleyişe 
Sahip 

r 0,639 0,906 
p 0,000** 0,000** 

Çalışanlarına İlgili ve Saygılı r 0,575 0,687 
p 0,000** 0,000** 

Çalışanların İhtiyaçlarını Dikkate 
Alma 

r 0,630 0,799 
p 0,000** 0,000** 

İşe Alım ve Oryantasyonu 
Önemseme 

r 0,559 0,866 
p 0,000** 0,000** 

Huzurlu ve Adil Bir Ortama Sahip r 0,704 0,921 
p 0,000** 0,000** 

Pozitif İmaja Sahip r 0,619 0,871 
p 0,000** 0,000** 

Mali Güce Sahip r 0,663 0,843 
p 0,000** 0,000** 

Genel r 0,734 - 
p 0,000** - 

**:p<0,01; *:p<0,05 r: pearson korelasyon katsayısı p: anlamlılık düzeyi 

Öte taraftan otel işletmelerinin iş-çalışan sağlığı ve güvenliği uygulamalarına 
ilişkin alt boyutlardan olan iş güvenliği boyutu çalışanların kuruma güven düzeyleri 
(r=0,740) ile en yüksek düzeyde pozitif ilişkiye sahip boyutu oluşturmaktadır. Yine aynı 
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tabloda yer alan kuruma güvene ilişkin alt boyutlarından olan huzurlu ve adil bir ortama 
sahip boyutu çalışanların iş-çalışan sağlığı ve güvenliği uygulamaların (r=0,704) ile en 
yüksek düzeyde pozitif ilişkiye sahip boyutunu oluşturmaktadır. 

Araştırmada otel işletmelerindeki iş-çalışan sağlığı ve güvenliği uygulamalarına 
ilişkin işgören görüşlerinin işgörenlerin kuruma güven düzeylerine etkisinin 
anlaşılabilmesi için basit doğrusal regresyon analizi gerçekleştirmiş olup sonuçlar Tablo 
3’te sunulmuştur. 

Tablo 3’deki bulgulara göre, değişkenler arasındaki doğrusal regresyon modelinin 
anlamlı olduğu tespit edilmiştir (F=599,362; p<0,01). Hesaplanan R2: 0,539 değeri; 
modelin açıklanma oranının %53,9 olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer bir ifade ile 
işgörenlerin kuruma güvendeki değişimlerinin %53,9’u otel işletmelerinin iş-çalışan 
sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygulamalarına ilişkin işgören algılamaları tarafından 
açıklanmaktadır. Buna göre regresyon modeli aşağıdaki gibi kurulabilir. 

KG=1,022+0,745*İÇSG 
Tablo 3. İş-Çalışan Sağlığı ve Güvenliği İle Kuruma Güven Arasındaki İlişkiye Ait Basit 

Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 
Bağımsız Değişken bj S(bj) t p R2 ANOVA 

Sabit 1,022 0,111 9,172 0,000* 

0,539 
F= 599,362 

p=0,000* İş-Çalışan Sağlığı ve 

Güvenliği (İÇSG) 
0,745 0,030 24,482 0,000* 

Bağımlı Değişken; Kuruma Güven   *p<0,01;    bj: Beta Katsayı;    S(bj): Standart Hata; R2 : Belirlilik 
(Determinasyon) Katsayısı 

Kurulan söz konusu model, iş-çalışan sağlığı ve güvenliğindeki 1 birimlik artışın, 
kuruma güvenin 0,745 değerinde bir artışa neden olduğunu göstermektedir. Bir başka 
deyişle işletmelerde iş-çalışan sağlığı ve güvenliği kapsamındaki uygulamalarına 
yönelik işgören görüşleri olumlu yönde arttıkça kuruma olan güvenleri de artmaktadır. 
Bu sonuç, “otel işletmelerinde iş-çalışan sağlığı ve güvenliği kapsamındaki 
uygulamaların, işgörenlerin kuruma olan güvenleri üzerinde amlamlı etkisi vardır” 
şeklinde geliştirilen araştırmanın hipotezi desteklendiğini ortaya koymaktadır.	  Örneğin,	  
Kalıpçı (2014) çalışmasında çalışanlararası güven düzeyinin insan kaynakları 
uygulamalarından personel güçlendirme, seçici işe alma, iş ve işçi güvenliği, etkin 
takım kullanımı ve eğitime etki ettiğini ve örgütsel güven düzeyinde ise iletişim, 
personel güçlendirme, kariyer planlaması, iş ve işçi güvenliği, şikâyet prosedürleri, 
seçici işe alma ve eğitimin etkisinin görüldüğünü ifade etmiştir. Bu bağlamda “insan” 
unsurunun önemi ve buna bağlı olarak yaşanacak olası fiziksel, psikolojik aynı zamanda 
iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı yapılan iş-çalışan sağlığı ve güvenliği 
uygulamalarının işgörenler açısından kuruma güvenleri üzerinde etkisinin olduğunu 
kanıtlar niteliktedir. Kılıç ve Selvi (2009, s.916) çalışmalarında fiziksel, kimyasal, 
sosyo-psikolojik ve kimyasal risk faktörlerin iş tatmini üzerinde önemli bir etkisi 
olduğunu ifade etmektedir.  
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Sonuç ve Öneriler 

İş-çalışan sağlığı ve güvenliği uygulamalarına verilen önem sanayi devrimi 
sonrasında iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda hayatını kaybeden işgörenlerin 
sayısının artması ile birlikte daha da önemli hale gelmeye başlamıştır. Bu önem 
insanların zarar görmesini önlemenin yanında, sosyal ve ekonomik kayıpları önlediği 
için de önemsenmektedir. Çalışma ortamlarının sağlık ve güvenlik yönünden riskli 
durumda olması en başta işgörenleri etkilemiştir. Nitekim ülkelerin nüfusunun büyük 
bir kısmını oluşturan işgörenlerin sağlık açısından etkilenmesi, iş yerlerini ve 
beraberinde toplumu ekonomik ve sosyal yönden olumsuz etkilemiştir. İş-çalışan sağlığı 
ve güvenliği uygulamaları işgörenlerin sağlık ve güvenlikleri ile ilgilenir. İşgörenleri, iş 
ortamında meydana gelebilecek olan risklere karşı korur, böylece işgörenlerin bedensel 
ve ruhsal olarak iyi hallerinin devam etmesini sağlar. Bedensel ve ruhsal olarak iyi 
durumda olan bir nitelikli işgörenlerde sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmaya devam 
ederler (Güvercin, 2015, s.80). Çalışma hayatına ilişkin iş-çalışan sağlığı ve güvenliği 
konuları bu çalışma alanları ve işkollarına göre çeşitli özellikler göstermektedir. Hizmet 
sektörü ve dolayısı ile turizm, sanayi sektörü ile kıyaslandığında genellikle “düşük 
riskli” bir sektör olarak nitelendirilmektedir. Ancak bu nitelendirme sektörün kendine 
has yapan nedeni ile çoğu kez gerçekçi olmamaktadır (Uca Özer, Tüzünkan ve Çavuşgil 
Köse, 2013, s.1136). 

Otel işletmelerindeki işgörenler arasında, güven olgusunun var olması 
işgörenlerin moral ve motivasyonunu artırarak işbirliğini, iş tatminini ve örgütsel 
bağlılığı sağlayacaktır. Böylelikle, örgütler amaç ve hedeflere ulaşmada başarı elde 
edeceklerdir. Çünkü örgütlerin başarısı, örgütsel davranışı oluşturan güven, iş tatmini, 
adalet, bağlılık ve motivasyon gibi psikolojik faktörlere bağlıdır (Koç ve Yazıcıoğlu, 
2011). Bu açıdan bakıldığında işgörenlerin işletmede bulundukları süre içerisindeki 
çalışma koşulları ve buna bağlı olarak yaşanacak olası sonuçlar işgörenin moral ve 
motivasyon durumunun düşmesine neden olmakta, bu durum işgörenlerin iş kazası 
yaşamasına sebebiyet vermektedir.  

Araştırmaya katılan işgörenlerin bireysel özellikleri ile ilgili bir değerlendirme 
yapıldığında; cinsiyetlerine göre katılımcıların durumunda kadın işgörenlerin erkek 
işgörenlerden daha çok olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmada işgörenlerin medeni 
durumlarına bakıldığında evli olan işgörenlerin çoğunluğunu oluşturduğu 
görülmektedir. Araştırmaya katılan otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin yaşlarına 
göre dağılımında ise; genç yaşta çalışanların otel işletmelerinde çoğunluğu 
oluşturmaktadır. Araştırmada işgörenlerin eğitim durumlarına bakıldığında çoğunluğu 
ortaöğretim (lise) eğitimi aldıklarını ve turizm eğitimde ise yarısından fazlasının turizm 
eğitimi almadığını ve eğitim alanlarının diğer alanlardan (kurs, seminer vb.) olduğu 
ifade edilmiştir. Araştırmada işgörenlerin işletmede çalıştıkları departmanın da genel 
olarak çoğunluğunu yiyecek-içecek departmanını oluşturduğunu, bunu takip eden kat 
hizmetleri departmanı olduğu gözlenmiştir. Otel işletmelerinde işgörenlerin sektördeki 
çalışma süreleri incelendiğinde 2-4 yıl ile 5-7 yıl aralığında olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
bağlamda turizm sektöründeki işgörenlerin sektörde çalışma sürelerinin daha az 
olduğunu ifade etmektedir. İşgörenlerin işletmedeki çalışma sürelerine bakıldığında 
işletmede daha kısa süre içerisinde çalıştıkları anlaşılmaktadır. İşgörenlerin gelir 
durumlarına göre dağılımına bakıldığında katılımcıların büyük çoğunluğu asgari ücret 
düzeyinde gelire sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu da işverenlerin departmanlardaki 
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alanlara göre ücretin değişebileceği çoğunlukla stajer dışında askeri ücret ödendiği ifade 
edilebilir. 

İş-çalışan sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve kuruma güven ölçeklerine 
uygulanan faktör analizi neticesinde KMO değerlerinin örneklem yeterliğini gösterdiği 
anlaşılmaktadır. Daha önceki yapılan çalışmalarda faktör analizi sonuçlar ile bu 
çalışmanın faktör analizi sonuçlarının birbirlerine yakınlık gösterdiği ifade edilebilir 
(İslamoğlu, Birsel ve Börü, 2007; Güvercin, 2015). Bunun yanında ölçeklere ilişkin 
Cronbach’s Alpha değerleri ölçeklerin güvenirliğinin yüksek olduğunu ortaya 
koymuştur.  

Yapılan araştırmada çalışanların iş-çalışan sağlığı ve güvenliği ile kuruma güven 
arasındaki ilişkilerin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç işgörenlerin iş-
çalışan sağlığı ve güvenliği artıkça kuruma güveninde arttığını ortaya koymaktadır. İş-
çalışan sağlığı ve güvenliğinin kuruma güven üzerindeki etkinin tespitine yönelik 
gerçekleştirilen basit doğrusal regreasyon analizi sonuçlarına göre, değişkenler 
arasındaki doğrusal regresyon modelinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,01). 
Modelin açıklama oranının %54’üne yakın çıkması işgörenlerin kuruma güvendeki 
değişimlerinin açıklanan bu oranda otel işletmelerinin iş-çalışan sağlığı ve güvenliği 
kapsamındaki uygulamalarına ilişkin işgören algılamalarının önemli bir etkiye sahip 
olduğu görülmektedir. Bir başka deyişle işletmelerde iş-çalışan sağlığı ve güvenliği 
kapsamındaki uygulamalarına yönelik işgören görüşleri olumlu yönde arttığında, 
kuruma olan güvenleri de artmaktadır. Bu da yapılan araştırmanın “otel işletmelerinde 
iş-çalışan sağlığı ve güvenliği kapsamındaki uygulamaların, işgörenlerin kuruma olan 
güvenleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” şeklinde geliştirilen hipotezinin 
desteklendiğini ortaya koymaktadır. 

Söz konusu araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, konuya ilişkin 
bazı öneriler geliştirilmiştir. Bu öneriler aşağıdaki şekilde sunulmuştur: 

ü Çalışanlar işe alım sürecinin başından itibaren çalıştıkları süre boyunca belli 
aralıklarla sağlık kontrollerinden geçirilmelidir (Her departmanın çalışma 
koşulları farklılık göstermektedir) 

ü Devletin çıkarttığı yasa, mevzuat ve yönetmelikler takip edilmeli ve güncel 
haliyle işgörenlere brifing verilerek bilgilendirilmelidir. 

ü Günlük, shift değişimleri sırasında vardiyaya başlamadan önce makine-ekipman 
kontrolü yapılmalıdır. 

ü İşveren departman şefleri arasında görevlendirme yaparak denetimi kontrol 
altında tutmalıdır. Bu konuda özellikle İSGB/OSGB uzmanlarıyla da belli 
aralıklarla bir araya gelinerek takip edilmelidir.  

ü İşletmede mutlaka iş yeri hekimi ve hemşire bulundurulmalıdır. Bunun yanında 
yetkili kurumlarda eğitim almış sertifikalı bir ilk yardım ekibi kurulmalıdır. 

ü İÇSG ile ilgili tatbikatlar  (uygulamalar) belirli aralıklarla işgörenlere 
yaptırılmalıdır. 

ü Uzun süre çalışan işgörenlerin çalışma koşulları yapılandırılmalıdır. 
ü İşletme, işgörenlerin eğitim düzeyine (ilkokul, lise vb.) ilişkin ayırım 

yapmaksızın tümünü İÇSG eğitimine (OSGB/İSGB) tabi tutmalıdır. 
ü Özellikle otel işletmelerinde yapılmak yerine diğer turizm işletmelerine de iş-

çalışan sağlığı ve güvenliği uygulamaları yapılmalı ve diğer örgütsel davranış 
konularıyla ilgili araştırmalar yapılabilir. 
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Sonuç olarak Afyonkarahisar ilinde bulunan işgörenlerin, iş-çalışan sağlığı ve 
güvenliği ile kuruma güvene ilişkin görüşleri ortaya konulup birtakım öneriler 
getirilmiştir. Yukarıdaki araştırma önerilerine ek olarak şu hususun da belirtilmesinde 
fayda vardır. İşgörenlerin rahat ve güven içinde çalışmaları için işveren uygun çalışma 
koşullarını oluşturmalı ve mevcut koşulları iyileştirme yoluna gitmelidir. Bu sayede 
işgörenlerin işletmeye karşı güvenleri de üst düzeyde olacaktır. İşletmenin çalışma 
koşulları modern yönetim şartlarına uygun koşulların yapılandırıldığı takdirde işgörenin 
de İÇSG uygulamaları açısından daha duyarlılık göstereceği bilinmelidir. Günümüz 
şartlarının en önemli sorunu olan İÇSG uygulamaları işverenin bu uygulamaları 
işgörenlere aktarması devletin ise denetimler yaptırarak kontrol altına alınması gerektiği 
yapılan çalışmalarda da belirtilmiştir.  Konuyla ilgili literatürde İÇSG ile ilgili 
çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışma, sektör, işletmeler ve 
yöneticiler açısından önemli bir kaynak oluşturacak ve bu konuda farkındalık yaratacak 
sonuçları sunması bakımından önemlidir. 
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Extensive Summary 

Introduction 
The laws and regulations regarding the prevention of negative factors of health 

and safety issues are deterrent. At the same time they are important for the employer in 
terms of the protection of the work environment and hygiene conditions in production; 
for the employee they are important in terms of protection of mental and physical 
health, security in the organization, providing financial and moral support to the family 
and the continuation of social rights within the retirement period (Akar Şahingöz ve Şık, 
2015, p.14). In the tourism sector, seasonal high workload, especially during the 
holidays and summer months, makes it easier to employ uninsured and unsecured 
employees at the weekend or at night when many of the workforce do not work, and this 
led to the workforce who are not well educated, could not protect themselves from 
occupational accidents and diseases, fear from losing their jobs and worry about social 
security. The increase in tourism organizations also supports the increase in 
employment and competition, and it causes the employees to face various risk factors in 
this sector. These reasons make the tourism sector more prominent in terms of 
occupational accidents and diseases (Kavurmacı and Demirdelen, 2015). On the other 
hand, long working hours, complexity of working time, inadequate rest in tourism 
industry negatively affect physical endurance, resilience, power and attention and 
causes accidents in organizations (Boz, 2006). In this study, occupational-employee 
health and safety and organizational trust topics were investigated. Improvement of 
irregular working conditions, regular training about occupational health and safety 
practices and adaptation of auditing conditions in organizations increase the employees' 
commitment to the organization. 

Studies on occupational health and safety were mainly focused on agriculture 
(Sakartepe, 2016; Şık, 2017; Aktuna, 2017), mining (Toygar, 2017), industry (Açıkalın, 
2008; Güngör, 2008; Korkmaz, 2011; Eroğlu, 2015; Kıratlı, 2015 etc.), construction 
(Bostan, 2012; Şen, 2017; Yanık, 2017 etc.), health (Haktanır, 2011; Ünaldı, 2017; 
Arıkan, 2017). Although hotel enterprises are in the service sector, working conditions 
are heavy and wages are not satisfying etc. And these elements are so important that 
they cannot be ignored. In spite of this, in the tourism sector, there are not many studies 
done as in other sectors. From this point of view, it is possible to state that in hotel 
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enterprises the effect of occupational-employee health and safety practises on the levels 
of organizational trust is an important topic that should be studied. Even though the 
hotel establishments are in less dangerous class and they have more severe conditions 
than the other occupations, the studies conducted mainly with the literature review and 
importance to the practices was not given. In this context, in this study, it is aimed to 
provide significant benefits to the sector, enterprises, managers, employees, relevant 
literature and researchers. In this context, the hypothesis of the study was developed in 
the direction of the above-mentioned theoretical framework; 

Hypothesis: Practices on occupational-employee health and safety in hotel 
enterprises have a significant effect on the trust of employees to the organization. 

Method 

Survey technique was used as data collection method in the survey. The universe 
of the study covers employees in five star hotel enterprises operating in Afyonkarahisar 
province. In the study; factors like error margin, level of reliability, incomplete or false 
coding and reaching potentiality to the target group were taken into account and in order 
to represent the universe, more questionnaires than limit value were applied. As a result, 
within the possibilities of the researcher, 700 questionnaires were distributed to the 
hotel enterprises, and the number of returning inquiries was 550, of which 515 were 
considered to be valid. For the statistical analysis of obtained data; percentile, 
frequency, arithmetic mean, standard deviation and validity / reliability analysis were 
done. On the other hand, correlation analysis was used in order to determine the 
relationship between employees’ views on occupation-employee health and safety and 
organizational trust. In addition, simple linear regression analysis was applied to 
determine the effect of employees’ perceptions of occupational-employee health and 
safety practices on organizational trust. 

Findings 

When the arithmetic mean and standard deviation values of 515 employees’ 
responses were examined, the arithmetic average of opinions (dimensional and general) 
about OEHS (Occupational-Employee Health and Safety) practices were found 3,57. In 
addition, when the responses to the occupational-employee health and safety scale were 
examined, the occupational health sub-dimension having the highest arithmetic mean 
value in all the sub-dimensions was found as X= 3.81, and the employee health 
dimension was found X = 3.40 with the lowest arithmetic average value. The arithmetic 
average of the organizational trust scale was found 3.68. In addition, when the 
responses in organizational trust scale were examined, the sub-dimension of financial 
power had the highest arithmetic average value as X = 3.92 and the objective 
performance evaluation dimension was found as X = 3.25 with lowest arithmetic mean 
value. 
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According to the findings; the relationship between occupational-employee 
health and safety and organizational trust is high (r = 0,734). In other words, as 
occupational-employee health and safety increase, the organizational trust will increase. 
According to the results of simple linear regression analysis performed to determine the 
effect of occupational-employee health and safety on organizational trust, the linear 
regression model between the variables was found significant (p<0,01). Model’s 
explanation rate was found nearly 54%, and this shows that changes in employees’ 
organizational trust have an important effect on employees’ occupational-employee 
health safety perceptions. In other words, when the views of employees towards the 
occupational-employee health and safety practices positively increase, organizational 
trust increases. This suggests that the hypothesis of "practices on occupational-
employee health and safety in hotel enterprises have a significant effect on the trust of 
employees to the organization" was supported. 

Discussion and Suggestions 

Occupational-employee health and safety practices has become more important 
after the industrial revolution, with the increase on the number of workers lost their 
lives as a result of work accidents and occupational diseases. This development is 
important because it prevents people from being harmed and prevents social and 
economic losses. Hazardous working environments primarily affect employees. In fact 
employees, who constitute a large part of the population of the countries, being 
negatively affected in terms of health, influence work places and the society negatively 
in the economic and social direction. Occupational-employee health and safety practices 
are concerned with employees’ health and safety. It protects employees against the risks 
that may arise in the work environment thus it provides the employees to continue their 
physical and mental well-being. Employees with good physical and mental condition 
continue to work in a healthy and safe manner (Güvercin, 2015: 80). Work-related 
occupational-employee health and safety issues show various characteristics according 
to the working areas. The service sector, and therefore tourism, is often referred to as a 
"low risk" sector when compared to the industry sector. However, this qualification is 
often unrealistic (Uca Özer, Tüzünkan and Çavuşgil Köse, 2013: 1136). 

The results of the research revealed that the relationship between occupational-
employee health and safety and organizational trust is high. This result shows that 
organizational trust will increase if occupational-employee health and safety increases. 
The linear regression model between the variables was found significant (p <0,01). 
Model’s explanation rate (54%) shows that changes in employees’ organizational trust 
have important effect on employees’ occupational-employee health safety perceptions. 
In other words, when the views of employees towards the occupational-employee health 
and safety practices increase, organizational trust increases. This suggests that the 
hypothesis of "practices on occupational-employee health and safety in hotel enterprises 
have a significant effect on the trust of employees to the organization" was supported. 
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When the findings obtained from this study were evaluated, some suggestions 
were developed. These suggestions are presented as follows: 

ü Employees should get periodic health check-ups from the beginning of the 
recruitment period (the working conditions of each department are different) 

ü The laws, legislation and regulations that the government has made should be 
followed and briefings should be given to employees. 

ü Daily machine-equipment checks must be performed prior to starting shifts 
during shift changes. 

ü The employer should assign department heads to conduct inspections. This issue 
should be followed up with ISGB (Workplace Health and Safety Agency) / 
OSGB (Mutual Health and Safety Agency) specialists at regular intervals. 

ü Workplace doctors and nurses must be available in the enterprise. In addition, a 
certified first aid team trained in the authorized institutions should be 
established. 

ü Practices related to OEHS should be carried out at regular intervals (Pelit and 
Gülen, 2017). 

ü Working conditions of employees with long working hours should be altered. 
ü The organization should give all the employees OEHS training (OSGB / ISGB) 

without discrimination regarding the level of education of the employees 
(primary school, high school, etc.). 

ü Occupational-employee health and safety practices should be implemented in 
other tourism enterprises, and other organizational behaviour issues may be 
studied. 

As a result, the opinions of the employees in Afyonkarahisar province regarding 
occupational-employee health and safety and organizational trust were discussed and 
some suggestions were made. In addition to the above suggestions, the employer should 
establish appropriate working conditions and improve the existing conditions in order 
for the employees to work comfortably and confidently. 
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Özet 

Bu çalışmada 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Artvin Çoruh 
Üniversitesi’nin Artvin ekonomisinin gelir ve istihdamı üzerindeki doğrudan, dolaylı ve 
uyarılmış ekonomik katkıları belirlenmiştir. Bu kapsamda, Artvin Çoruh 
Üniversitesi’nin yerel ekonomi üzerindeki doğrudan ve dolaylı gelir katkıları sırasıyla 
38.863.944 TL ve 58.257.830,67 TL, doğrudan ve dolaylı istihdam katkıları sırasıyla 
718 ve 526 kişi olarak tespit edilmiştir. Uyarılmış istihdam ve gelir katkısının 
belirlenmesinde, marjinal tüketim eğilimi, Türkiye için 1998Q1-2017Q4 dönemine 
ilişkin veriler kullanılarak, Gregory-Hansen (1996), Kejriwal-Perron (2008, 2010), 
Arai-Kurozumi (2007) ve Kejriwal (2008) yapısal kırılmalı eşbütünleşme testleri 
yardımıyla hesaplanmıştır. Elde edilen marjinal tüketim eğilimine göre üniversitenin 
yerel ekonomi üzerindeki uyarılmış gelir ve istihdam katkıları sırasıyla 418.594.849 TL 
ve 3779 kişi olarak bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Artvin Çoruh Üniversitesi, Keynesyen Tüketim 
Fonksiyonu, Gelir ve İstihdam Katkısı,  İstatistiksel Analiz, Yapısal Kırılmalı 
Eşbütünleşme Testleri 

Abstract 

The aim of this study is to designate the direct, indirect and induced economic 
contributions of Artvin Coruh University on the income and employment of the Artvin 
economy during the 2016-2017 education period. Within this scope, direct and indirect 
income contributions of Artvin Coruh University on the local economy were 38.863.944 
TL and 58.257.830,67 TL respectively, and direct and indirect employment 
contributions were 718 and 526 persons respectively. Induced employment and income 

1 Bu araştırma Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 2016.S50.02.01 
numaralı BAP projesi olarak desteklenmiştir.  
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in the determination of contributions, marginal propensity to consume, using data for 
the period 1998Q1-2017Q4 for Turkey is calculated with the help of cointegration tests 
in the presence of structural breaks consisting of Gregory-Hansen (1996), Kejriwal-
Perron (2008, 2010), Arai-Kurozumi (2007) and Kejriwal (2008). According to the 
results of the analysis, the university's stimulated income and employment contributions 
on the local economy are respectively 418.594.849 TL and 3779 persons. 
Keywords: University, Artvin Coruh University, Keynesian Consumption Function, 
Contribution of Income and Employment, Statistical Analysis, Cointegration Analysis 
with Structural Breaks 

1. Giriş 
Üniversiteler, bulundukları il ekonomisinin gelir ve istihdamı üzerinde doğrudan, 

dolaylı ve uyarılmış katkılara sahiptir (Lewis, 1988, s. 53). Üniversitelerin bulundukları 
ilin gelir ve istihdamına katkıları, özellikle iktisadi olarak diğer illere kıyasla geri kalmış 
illerde yeni yatırımların yapılması ve il ekonomisinin canlandırılarak diğer illerle 
gelişme farklılıklarının azaltılması açısından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, bu 
çalışma, iktisadi olarak Türkiye’nin diğer illerine kıyasla geri kalmış illerinden biri olan 
Artvin’in gelir ve istihdamı üzerinde Artvin Çoruh Üniversitesi’nin doğrudan, dolaylı 
ve uyarılmış katkılarını belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Üniversitenin tüm birimlerinde çalışan akademik ve idari personelin toplamı, 
üniversite sayesinde yerel ekonomide ortaya çıkan doğrudan istihdam katkısını;  
üniversitenin akademik ve idari personeline yaptığı ücret ve maaş ödemeleri ise 
doğrudan gelir katkısını göstermektedir (Atik, 1999, s. 100; Lewis, 1988, s. 54). 

Bir bölgede üniversite kurulması, üniversiteye mal ve hizmet sağlayan diğer 
işletmelerin faaliyetlerini de genişletmektedir. Üniversitenin yerel ekonomi üzerindeki 
doğrudan katkıları grubuna dahil edilemeyen bu katkılar, dolaylı katkılar olarak 
isimlendirilmektedir (Atik, 1999, s. 100; Lewis, 1988, s. 54). Üniversitesinin kendi 
personeli dışında yerel ekonomiden satın aldığı mal ve hizmetler için yaptığı harcamalar 
ile öğrenci harcamaları toplamı dolaylı gelir katkısını (Erkekoğlu, 2000, s. 214); 
üniversitenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri sağlayan sektörlerin gelişmesi ve 
öğrenci harcamalarından yararlanan faaliyetlerin artması ile ortaya çıkan yeni personel 
istihdamı dolaylı istihdam katkısını (Çayın ve Yapraklı, 2014, s. 156) göstermektedir. 
Dolaylı istihdam katkısının hesaplanabilmesi için, ilgili yıla ait hizmet sektöründe 
istihdam edilen işgücü başına düşen üretim miktarının belirlenmesi gerekmektedir. 
Daha sonra üniversitenin dolaylı gelir katkısı, işgücü başına hizmet üretim değerine 
bölünmekte ve üniversitenin ilgili yıla ait dolaylı istihdam katkısı hesaplanmaktadır 
(Atik, 1999, s. 105; Tuğcu, 2004).        

Uyarılmış katkılar, doğrudan ve dolaylı katkılara bağlı olarak ortaya çıkan gelir ve 
istihdam artışını ifade etmektedir. Bu, aynı zamanda, marjinal tüketim eğilimi değerine 
bağlı olarak, yapılan harcamaların ekonomide kendisinden birkaç kat daha fazla gelir 
artışına neden olacağı varsayımı üzerine kurulu “Keynesyen çarpan etkisi” olarak da 
adlandırılmaktadır (Atik, 1999, s. 101; Tuğcu, 2004). Bir üniversitenin yaptığı 
harcamalar, yerel ekonomi için doğrudan ve dolaylı bir gelir niteliği taşırken, çarpan 
mekanizması sayesinde uyarılmış gelirin de artmasına yol açmaktadır (Erkekoğlu, 2000, 
s. 214). 



	  
	  

S.	  G.	  Beşballı	  –	  Z.	  Öztürk	  10/3	  (2018)	  788-‐803	  

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

790	  

Üniversitelerin yerel ekonomi üzerindeki etkilerinin öneminden hareketle yapılan 
bu çalışmanın amacı, Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Artvin ekonomisinin gelir ve 
istihdamı üzerindeki doğrudan, dolaylı ve uyarılmış ekonomik katkılarını incelemektir. 
Bu amaç doğrultusunda, çalışmada öncelikle bu konu ile ilgili literatürde yer alan 
çalışmalara değinilmiştir. Bu kısmı Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Artvin ekonomisine 
katkısına ilişkin bulgular izlemektedir. Çalışma genel bir değerlendirmenin yapıldığı 
sonuç bölümüyle sona ermektedir.  

2. Literatür Araştırması 
Türkiye’de üniversitelerin bulundukları ilin ekonomisi üzerindeki etkilerini 

araştıran çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları, sadece öğrenci 
harcamalarının yerel ekonomi üzerindeki katkılarını ortaya koymayı amaçlarken 
(Akçakanat, Çarıkçı ve Dulupçu, 2010; Arslan, 2014; Çalışkan, 2010; Çalışkan ve 
Demir, 2013; Dalğar, Tunç ve Kaya, 2009; Demireli ve Taşkın, 2013; Kaşlı ve Serel, 
2008; Korkmaz, 2015; Selçuk, 2012; Selçuk ve Başar, 2012; Tatlı, 2014; Tösten, 
Çenberlitaş ve Gökoğlan, 2013; Yıldız ve Talih, 2011), bazıları personel ve öğrencileri 
ile bir bütün olarak üniversitelerin yerel ekonomi üzerindeki katkılarını ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Personel ve öğrencileri ile bir bütün olarak üniversitelerin yerel 
ekonomi üzerindeki katkılarını ortaya koymayı amaçlayan Türkiye özelinde yapılan 
çalışmalardan bazıları Tablo 1’de verilmiştir.   

Tablo 1. Üniversitelerin Yerel Gelir ve İstihdam Üzerindeki Etkilerini İnceleyen 
Türkiye Özelindeki Çalışmalar 

Araştırmacı(lar) 

Araştırma 
Konusu ve 
Eğitim-
Öğretim 
Dönemi 

 
Doğrudan Katkılar 

 
Dolaylı Katkılar 

 
Uyarılmış Katkılar 

Gelir(TL) İstihdam 
(kişi) 

Gelir (TL) İstihdam 
(kişi) 

Gelir (TL) İstihdam 
(kişi) 

Atik (1999) Erciyes 
Üniversitesi 
(1997-1998)  

2018 
milyar 

2313 11688 
milyar 

5362 - - 

Erkekoğlu 
(2000) 

Cumhuriyet 
Üniversitesi 
(1998-1999) 

4584 
milyar 

2170 10826 
milyar  

2795 - - 

Görkemli (2009) Selçuk 
Üniversitesi 
(2002-2003) 

41069000 4205 237554355 9479 852587466 34085 

Tuğcu (2004) Erciyes 
Üniversitesi 
Nevşehir 
Kampüsü 
(2002-2003) 

1086 
milyar 

101 3447 
milyar 

177 13646 
milyar 

- 

Çayın ve 
Yapraklı (2014) 

Batman 
Üniversitesi 
(2012-2013) 

17698956 685 44875999 714 Kısa 
dönem: 
143546947 

Uzun 
dönem: 
208472325 

Çayın ve Özer 
(2015) 

Muş 
Alparslan 
Üniversitesi 
(2010-2011) 

11075394 417 29587176 477 - - 

3. Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testleri 

Kejriwal ve Perron (2008, 2010), farklı derecelerde durağan eşbütünleşik seriler 
için Bai ve Perron (1998) tarafından önerilen tutarlı kırılma sayılarının tahmin 
edilmesine imkân sağlayan ardışık süreçleri kullanmışlardır. Kejriwal ve Perron (2010) 
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çoklu yapısal kırılmayı test etmek için üç tür test istatistiği kullanmışlardır. Bunlardan 
ilki, boş hipotezde yapısal kırılmanın olmamasını (m=0), alternatif hipotezde sabit 
sayıda kırılmanın olmasını (m=k) test eden bir sup Wald testidir: 

𝑠𝑢𝑝𝐹!∗ 𝑘 =    𝑠𝑢𝑝𝜆 ∈ 𝛬𝜀   
!!"!  !  !!"!

σ2
                                                                            (1) 

Burada, SSR0 kırılmanın olmadığı boş hipotez altında kalıntı kareler toplamını, 
SSRk k tane kırılmanın olduğu alternatif hipotez altında kalıntı kareler toplamını, 𝑇! 
kırılma tarihini, 𝜆 =    𝜆!,… , 𝜆!  ise her bir 𝜆! = 𝑇!/𝑇 için i = 1,… ,m,𝑇! adet kırılmayı 
veren vektörü ifade etmektedir. Burada, σ!:   

σ! =   𝑇!! 𝑢!!!
!!! + 2𝑇!! 𝜔!!!

!!!   (!
!
) 𝑢!!

!!!!! 𝑢!!!                                        (2) 

𝑢! = 𝑡 = 1,… ,𝑇 , yapısal kırılmanın olmadığı boş hipotez altında tahmin edilen 
modeldeki kalıntıları göstermektedir.  

Kejriwal ve Perron’un kullandıkları test istatistiklerinden ikincisi, yapısal 
kırılmanın olmadığı (m=0) boş hipotezi ve bilinmeyen kırılma sayısının (1 ≤ 𝑚 ≤
𝑀  𝑎𝑟𝑎𝑙ığı𝑛𝑑𝑎) olduğu alternatif hipotezi test eden istatistiktir:    

𝑈  𝐷max𝐹!∗ 𝑀 =    𝑚𝑎𝑥
1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑚𝐹!

∗(𝑘)                                                                  (3) 

Kullanılan test istatistiklerinden sonuncusu, k tane kırılmanın olduğu boş hipotezi 
ve k+1 tane kırılmanın olduğu alternatif hipotezi test eden istatistiktir: 

𝑆𝐸Q! 𝑘 + 1 𝑘 =   
𝑚𝑎𝑥

1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘 + 1    
𝑠𝑢𝑝

𝜏 ∈ 𝛬!,!𝑇 𝑆𝑆𝑅!(𝑇!,… ,𝑇!                            (4) 

                                                                                      − 𝑆𝑆𝑅!(𝑇!,… ,𝑇!!!, 𝜏,𝑇! ,… ,𝑇!   /  𝑆𝑆𝑅!!!                              (5) 

Burada, 𝛬!,! =    𝜏 ∶   𝑇!!! + 𝑇! − 𝑇!!! 𝜀 ≤ 𝜏 ≤ 𝑇! − 𝑇! − 𝑇!!! 𝜀 . Bu model Bai 
ve Perron (1998)’daki gibi, k tane kırılmayı kalıntı kareler toplamının global 
minimizasyonu ile elde etmektedir.  

Bai ve Perron (1998), çalışmalarında çoklu yapısal kırılmayı test eden alternatif 
bir yöntem önermişlerdir. Bai ve Peron, hata kareler toplamının global minimum 
değerlerini elde eden etkili bir algoritma geliştirmişlerdir. Bai ve Perron (2003), model 
boyutunun seçiminde Yao (1988), tarafından geliştirilen Bayesyen Bilgi Kriteri (BIC), 
Liu, Wu ve Zidek (1994), tarafından geliştirilen Schwarz Kriterinin modifiye edilmiş 
hali olan LWZ Kriteri ve son olarak Bai ve Perron tarafından geliştirilen ardışık 
(sequential (SEQ)) model seçme kriterlerini önermişlerdir. Bu testler için oluşturulan 
asimptotik teorinin trend içermeyen değişkenler için oluşturulduğunu ve kritik 
değerlerin değişkenlerin trend içermesi durumunda dahi güvenle kullanılabileceğini 
belirtmişlerdir.  

Gregory ve Hansen (1996), eşbütünleşik vektör katsayılarının kırılma 
dönemlerinde değişime uğrayacağını önsel bilgi olarak kullanarak tek bir yapısal 
kırılmaya izin veren eşbütünleşme testini geliştirmişlerdir. Gregory-Hansen 
eşbütüleşme testi sabitte kırılma, eğimde kırılma ve hem eğim ve sabiti de içeren 3 ayrı 
model yardımı ile test edilmektedir (Gregory ve Hansen, 1996, s. 103).  
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Model 1: Sabitte kırılma 

1 1 2 1 2 1,2,...,T
t t t ty y e t nµ µ ϕ α= + + + =             (6) 

Burada 1µ  kırılmadan önceki sabiti, 2µ  kırılmadan sonraki sabitte meydana gelen 

değişmeyi göstermektedir. 2ty  birinci derece fark durağan I(1) iken, te  ise düzeyde 
durağan I(0) olarak belirtilir. τ, 0 ile 1 arasında yer alan yapısal kırılma noktası ve 

[ ]
[ ]1

0,

1,t

eğer t n

eğer t n

τ
ϕ

τ

⎧ ≤⎪
= ⎨

>⎪⎩  

dur. Tα açıklayıcı değişkenlere ait katsayı vektörünü göstermektedir.  

Model 2: Trendli sabitte kırılma 

1 1 2 1 2 1,2,...,T
t t t ty t y e t nµ µ ϕ β α= + + + + =            (7) 

Diğer bir yapısal kırılma modeli Model 1’e trend değişkeninin de eklenmesi ile 
aynı anda sabit ve trendde kırılmaya izin veren Model 2’dir. 

Model 3: Rejim değişikliği 

11 1 2 1 2 2 2 1 1,2,...,T T
t t t t t ty y y e t nµ µ ϕ α α ϕ= + + + + =           (8) 

Burada sabitte kırılma modelinden farklı olarak 1α rejim değişiminden önceki 

eşbütünleşme vektörünü ve 2α  rejim değişiminden sonra eşbütünleşme vektöründe 
meydana gelen değişmeyi göstermektedir. 

Gregory ve Hansen (1996) yukarıdaki modelleri dikkate alarak çeşitli testler 
yardımı ile yapısal kırılma altında esbütünlesmenin olup olmadığını bulmaya 
çalışmışlardır. İlk olarak her bir t değeri için yukarıdaki modeller En Küçük Kareler 
Yöntemi (EKK) ile tahmin edilerek artıklar elde edilmekte, bu modellerden elde edilen 
hata terimlerinden Phillips ve Perron (1988) test istatistikleri veya ADF (Augmented 
Dickey Fuller) test istatistiği hesaplanmaktadır. Daha sonra ise, her bir t değeri için 
hesaplanan test istatistiklerinin minimum olduğu nokta kırılma noktası olarak 
belirlenmektedir. Elde edilen minimum test istatistiğinin Gregory ve Hansen (1996)’de 
hesaplanan kritik değerlerinden mutlak değer olarak büyük olması durumunda 
değişkenler arasında ilişkinin olmadığını ifade eden temel hipoteze karşın bir yapısal 
kırılmayla beraber değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu gösteren 
alternatif hipotez sınanabilmektedir. Ele alınan yukarıdaki modeller için hesaplanan 

Phillips test istatistikleri 
*Zα  ve 

*
tZ ,  ADF’nin minimum olduğu tarih eşbütünleşme testi 

için uygun kırılma tarihini ifade etmektedir. 
* inf ( )

T
Z Zα ατ

τ
∈

=
 

* inf ( )t tT
Z Z

τ
τ

∈
=

                (9) 
* inf ( )

T
ADF ADF

τ
τ

∈
=

 
şeklinde gösterilebilir (Gregory ve Hansen, 1996, s. 106). 
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Arai ve Kurozumi (2007), eşbütüleşmenin olmadığı alternatif hipoteze karşı 
bilinmeyen tek bir kırılmalı eşbütünleşmenin olduğu sıfır hipotezi altında hatalara 
dayalı bir test geliştirmişlerdir. Arai-Kurozumi testi hataların kısmi toplamlarına dayalı 
bir LM testidir ve kırılma noktası hata kareleri toplamını minimumlaştırarak elde 
edilmektedir. 

Gregory-Hansen eşbütünleşme testinde olduğu gibi üç model ele alınmaktadır: 
Model 1: sabitte kırılma, Model 2: trendli sabitte kırılma, Model 3: rejim değişikliğidir. 
LM test istatistiği (bir kırılma için) 

𝑉! 𝜆 = (𝑇!! 𝑆! 𝜆
!
/𝛺!!!

!!!                                                                           (10) 

Burada 11Ω̂  , Denklem 1’deki 
*
tu ’ın uzun dönemli varyansının tutarlı bir 

tahminidir. 1
ˆ ˆ ˆ(T / T,...,T / T)kλ =   ve 1

ˆ ˆT ,...,Tk  kırılma tarihi Bai ve Perron (2003) 
tarafından önerilen dinamik algoritma kullanılarak elde edilmektedir. 

4. Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Artvin Ekonomisine Katkısı  
Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Artvin ekonomisi üzerindeki katkıları, doğrudan, 

dolaylı ve uyarılmış olmak üzere üç başlık altında ele alınmaktadır.   
4.1 Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Artvin Ekonomisine Doğrudan Katkıları 

Artvin Çoruh Üniversitesi’nin yerel istihdam üzerindeki doğrudan katkısı, 
üniversitenin tüm birimlerinde çalışan akademik ve idari personel sayısına göre 
belirlenmektedir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Artvin Çoruh Üniversitesi’nde 
istihdam edilen akademik ve idari personel sayısı Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Doğrudan İstihdam Katkısı 
Akademik Personel Personel Sayısı İdari Personel Personel Sayısı 
Profesör 10 Genel İdari Hizmetler 156 
Doçent 13 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 5 
Yardımcı Doçent 152 Teknik Hizmetleri Sınıfı 34 
Öğretim Görevlisi 135 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 1 
Okutman 12 Yardımcı Hizmetli 11 
Araştırma Görevlisi 183 Toplam İdari Personel 207 
Uzman 6   
Toplam Akademik Personel 511   
GENEL TOPLAM 718 

Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/; (AÇÜ, 2016). 

Tablo 2’ye göre, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Artvin Çoruh Üniversitesi’nde 
511’i akademik ve 207’si idari olmak üzere toplam 718 kişi istihdam edilmiştir. 
Dolayısıyla, Artvin Çoruh Üniversitesi’nin yerel istihdam üzerindeki doğrudan katkısı 
718 kişidir.     

Artvin Çoruh Üniversitesi’nin yerel gelir üzerindeki doğrudan katkısı, 
üniversitenin tüm birimlerinde çalışan akademik ve idari personeline yaptığı ücret ve 
maaş ödemelerine göre belirlenmektedir. Artvin Çoruh Üniversitesi Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı’ndan ve Artvin Çoruh Üniversitesi 2016 Yılı İdare Faaliyet 
Raporu’ndan alınan verilere göre, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında personele yapılan 
harcama (personel giderleri) 38.863.944 TL’dir. Bu rakam üniversite tarafından yerel 
ekonomiye aktarılabilir nitelikte olan doğrudan gelir katkısını ifade etmektedir.     
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4.2 Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Artvin Ekonomisine Dolaylı Katkıları 

Artvin Çoruh Üniversitesi’nin yerel gelir üzerindeki dolaylı katkısı, üniversitenin 
personeli dışında yaptığı harcamalar ile öğrenci harcamaları toplamından oluşmaktadır. 
Artvin Çoruh Üniversitesi’nin personeli dışında yaptığı harcamalar Tablo 3’te 
verilmiştir. 

Tablo 3. Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Personeli Dışında Yaptığı Harcamalar 
Harcama Türleri* Harcama Tutarı (TL)  
SGK Devlet Primi Giderleri 4.840.388 
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 13.067.307 
Cari Transferler 1.134.277 
Sermaye Giderleri 16.538.027 
Toplam 35.579.999 
Nihai Toplam** 21.347.999 

* Personel giderleri hariç bütçe giderleridir. 
** Sadece il ekonomisine yönelik harcamalar olup, toplam harcamaların yüzde 60’ını kapsamaktadır.  
Kaynak: (AÇÜ, 2016); Artvin Çoruh Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. 

Tablo 3, personel harcamaları dışındaki bütçe giderleri açısından incelendiğinde, 
Artvin Çoruh Üniversitesi’nin 4.840.388 TL’si SGK giderleri, 13.067.307 TL’si mal ve 
hizmet alımları, 1.134.277 TL’si cari transferler ve 16.538.027 TL’si sermaye giderleri 
olmak üzere toplam 35.579.999 TL bütçe harcaması yaptığı görülmektedir. Artvin 
Çoruh Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan alınan veriler 
doğrultusunda, bütçe giderlerinin yüzde 60’ının Artvin il ekonomisine yönelik olduğu 
belirlenmiştir. Buna göre bütçe giderleri bazında Artvin Çoruh Üniversitesi’nin dolaylı 
gelir katkısı 35.579.999*0,60=21.347.999 TL’dir.    

Üniversitelerin yerel ekonomi üzerindeki dolaylı gelir katkısı hesaplanırken ele 
alınan bir başka kalem, öğrenci harcamalarıdır. Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, üniversitesinin 2016-2017 eğitim-öğretim 
döneminde kayıtlı lisans ve önlisans toplam öğrenci sayısı 8916 olmasına rağmen aktif 
lisans ve önlisans öğrenci sayısı 6398’dir. Kayıtlı lisansüstü öğrenci sayısı 402 ve aktif 
lisansüstü öğrenci sayısı 281’dir. Lisansüstü öğrencilerin büyük bir kısmı eğitim-
öğretim dönemleri boyunca şehirde ikamet etmediklerinden bu öğrenciler kitleye dâhil 
edilmemiştir. Dolayısıyla, çalışma, 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Artvin Çoruh 
Üniversitesi’nde öğrenim gören 6398 lisans ve önlisans öğrencisini kapsamaktadır. 
Çalışmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmış, 2200 öğrenciye anket 
uygulanmış ve 1438 anket değerlendirmeye alınmıştır. Anket çalışmasından elde edilen 
verilere göre, bir öğrencinin aylık ortalama tüketim harcamasının 640,996 TL olduğu 
tespit edilmiştir. Buna göre, bir öğrencinin aylık ortalama tüketim harcaması tutarı ile 
aktif toplam öğrenci sayısı çarpıldığında, tüm öğrencilerin yerel ekonomiye yönelik 
aylık harcama tutarı olan 4.101.092,408 TL’ye ulaşılmaktadır. Anketlerden elde edilen 
verilere göre, Artvin Çoruh Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler toplam dokuz ay 
süreyle Artvin’de ikamet etmişlerdir. Bu sayı Artvin Çoruh Üniversitesi’nde öğrenim 
gören tüm öğrencilerin aylık ortalama tüketim harcaması tutarı ile çarpıldığında 
(9*4.101.092,408), öğrencilerin 2016-2017 eğitim-öğretim yılında il ekonomisine 
sağladığı katkı olan 36.909.831,67 TL’ye ulaşılmaktadır2.     

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Detaylı bilgi için bkz. (Beşballı ve Öztürk, 2017).  
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Artvin Çoruh Üniversitesi’nin yerel ekonomi üzerindeki dolaylı gelir katkısını 
hesaplamak için bütçe ödemeleri ve öğrenci harcamaları bazında ortaya çıkan etkilerin 
toplanması gerekmektedir. Tablo 4’te gösterildiği gibi, Artvin Çoruh Üniversitesi 
tarafından yerel ekonomiye aktarılabilir nitelikte olan dolaylı gelir miktarı 
58.257.830,67 TL’dir.    

Tablo 4. Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Dolaylı Gelir Katkısı 
Harcama Türü Dolaylı Gelir Katkısı (TL) 
Personel Ödemeleri Dışında Bütçe Harcamaları 21.347.999 
Öğrenci Harcamaları 36.909.831,67 
Toplam 58.257.830,67 

Dolaylı istihdam katkısının hesaplanabilmesi için, ilgili yıla ait hizmet sektöründe 
istihdam edilen işgücü başına düşen üretim miktarının belirlenmesi gerekmektedir. 
İşgücü başına hizmet üretim değeri, ilgili yıla ait toplam hizmet üretim değerinin yine 
aynı yıldaki hizmet sektöründe istihdam edilen işgücü miktarına bölünmesiyle 
hesaplanmaktadır. Daha sonra üniversitenin dolaylı gelir katkısı, işgücü başına hizmet 
üretim değerine bölünmekte ve üniversitenin ilgili yıla ait dolaylı istihdam katkısı 
hesaplanmaktadır (Atik, 1999, s. 105; Tuğcu, 2004). Tablo 5, Artvin Çoruh 
Üniversitesi’nin yerel istihdam üzerindeki dolaylı katkısını göstermektedir. 

Tablo 5. Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Dolaylı İstihdam Katkısı 
Harcama Türü Dolaylı Gelir Katkısı 

(TL) 
İşgücü Başına Hizmet 
Üretim Değeri (TL)* 

Dolaylı İstihdam 
Katkısı (Kişi)** 

Bütçe Harcamaları 21.347.999  
110.780 

193 
Öğrenci Harcamaları 36.909.831,67 333 
Toplam 58.257.830,67 526 
* Cari fiyatlarla 2017 yılı toplam hizmet üretim değerinin (1.921.042.408.000), yine aynı yılda hizmet 
sektöründe istihdam edilen işgücü miktarına (17.341.000) oranlanması ile hesaplanmıştır.   
** Personel harcamaları dışındaki bütçe harcamaları ve öğrenci harcamaları sonucunda ortaya çıkan 
dolaylı gelir katkısının işgücü başına hizmet üretim değerine bölünmesi ile elde edilmiştir.  
Kaynak: Hesaplamalarda kullanılan veriler TCMB EVDS 
(https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket/#collapse_21) ve TÜİK istatistiklerinden 
(http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist) derlenmiştir. 2017 yılı toplam hizmet üretim değeri 
için “Üretim Yöntemi ile İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Cari Fiyatlarla GSYH” verilerinden, hizmet 
sektöründe istihdam edilen işgücü miktarı için “İstihdam Edilenlerin Yıllara Göre İktisadi Faaliyet Kolları 
ve Dağılımı” tablosundan yararlanılmıştır.     

Tablo 5’e göre, Artvin Çoruh Üniversitesi’nin bütçe harcamaları ve öğrenci 
harcamalarının yerel istihdam üzerindeki dolaylı katkısı, 193’ü bütçe giderleri ve 333’ü 
öğrenci harcamaları sonucunda olmak üzere toplam 526 kişidir. Dolayısıyla, Artvin 
Çoruh Üniversitesi, bütçe harcamaları ve öğrenci harcamaları sayesinde Artvin’de 526 
kişiye dolaylı istihdam imkanı sağlamıştır.          

4.3 Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Artvin Ekonomisine Uyarılmış Katkıları 

Doğrudan ve dolaylı katkılara bağlı olarak ortaya çıkan uyarılmış gelir ve 
istihdam katkısının belirlenmesinde kritik faktör marjinal tüketim eğiliminin (marginal 
propensity to consume, MPC) hesaplanmasıdır. Çalışmada, MPC’nin hesaplanmasında 
basit Keynesyen tüketim fonksiyonundan hareketle aşağıdaki regresyon denklemi 
oluşturulmuştur: 

Ct = β0 + β1Yt + εt                                                                                                (11) 
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(11) nolu denklemde C reel özel nihai tüketim harcamalarını, β0 otonom tüketim 
harcamalarını, β1 marjinal tüketim eğilimini, Y reel gayri safi yurtiçi hasılayı, ε hata 
terimini, t zaman parametresini ifade etmektedir. Teorik olarak 0 < β1 < 1 olması 
gerekmektedir.  

Çalışmada MPC’nin hesaplanması ve Artvin Çoruh Üniversitesi’nin uyarılmış 
gelir ve istihdam katkılarının bulunabilmesi için ekonometrik analizden yararlanılmıştır. 
MPC’nin hesaplanmasında Türkiye için 1998Q1-2017Q4 dönemine ait reel gayri safi 
yurtiçi hasıla (GSYH) ve reel özel nihai tüketim harcaması verileri kullanılmıştır3. 
Analizde kullanılan verilerin hepsi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 
Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden (EVDS) temin edilmiş, tahminler Eviews, Gauss 
ve RATS programlarında gerçekleştirilmiştir. Yapılan ekonometrik analiz sonuçları 
Tablo 6’da toplulaştırılmış şekilde verilmiştir.   

Tablo 6. Ekonometrik Analiz Sonuçları 
Sup F*(1) Sup F*(2) Sup F*(3) Sup F*(4) Sup F*(5) UdMax	  
13.659** 8.978 8.747 9.318 6.59 13.659**	  
	  
 
BIC 

2001Q1 
2005Q3 
2010Q1 

a0 a1 b0 b1 Dönem 
7.194 3.769 0.833 0.768 2001Q1 
(0.02) (0.008) (0.612) (0.033) 	  

LWZ 2001Q1  
 
 
𝑉! 𝜆 =0.061 
 

 
 
𝑉 𝜆

!.!"
=0.10375 

𝑉 𝜆
!.!"

=0.12913 
𝑉 𝜆

!.!!
=0.19226	  

SEQ 2001Q1 
 
Za-stat -42.9431 
Za-break 2001Q1 
Zt-stat -5.52392 
Zt-break 2001Q1 
 tek kırılma 

Tablo 6’da yer alan Sup F testleri, Kejriwal ve Perron’un tek kırılmayla 
eşbütünleşme olup olmadığını ya da kırılmanın olup olmadığını test etmektedir. Sup 
F*(1) olarak ifade edilen istatistik değeri bir kırılmaya karşı iki kırılmanın test edildiği 
bir istatistiktir. Bu değer 13.659’dur ve yüzde 5 anlamlılık düzeyine göre anlamlıdır. 
Bu, analizde kurulan Keynesyen tüketim fonksiyonunda bir kırılmanın olduğunu 
göstermektedir. UdMax istatistiği ile de Keynesyen tüketim fonksiyonunda tek 
kırılmanın olduğu ifade edilmektedir. Tabloda, BIC, LWZ ve SEQ tahmincileri 
gösterilmiştir. BIC tahmincisine göre, hata kareler toplamını minimize eden kırılma 
değerleri üç dönemde ortaya çıkmaktadır. Bunlar 2001Q1, 2005Q3 ve 2010Q1’dir. 
LWZ tahmincisine göre ise, 2001Q1 olmak üzere bir kırılma bulunmaktadır. SEQ 
tahmincisine göre, yine 2001Q1 olmak üzere bir kırılma bulunmaktadır. Kejriwal ve 
Perron, hata terimleri kareler toplamını minimize eden tahmincinin SEQ tahmincisi 
olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada SEQ tahmincisine göre 
kırılmanın bir dönemde ortaya çıktığını ifade eden 2001Q1 dikkate alınmıştır.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Analizde kullanılan veriler Türkiye ekonomisi için hesaplanmış genel verilerdir. Dolayısıyla, hesaplanan MPC 
değeri Türkiye ekonomisi için geçerlidir. Ancak il bazında veri bulma sıkıntısı ve bulunan verilerin güncel olmaması 
nedeniyle, Türkiye için hesaplanan MPC’nin Artvin il ekonomisi için de geçerli olduğu varsayılmıştır. Literatürde 
üniversitelerin yerel gelir ve istihdam üzerindeki uyarılmış katkılarını bu varsayım çerçevesinde inceleyen çalışmalar 
bulunmaktadır. Detaylı bilgi için bkz. (Çayın ve Yapraklı, 2014; Görkemli, 2009; Tuğcu, 2004).     
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Eşbütünleşme vektöründe tek bir kırılmanın olduğunu ifade eden geleneksel bir 
test olarak ortaya çıkan Gregory-Hansen testine göre ise yine kırılmanın Kejriwal ve 
Perron’da olduğu gibi 2001Q1 döneminde ortaya çıktığı söylenebilir. Test istatistikleri, 
Gregory-Hansen’de ifade edilen tablo kritik değerlerini yüzde 5’te geçmektedir. 
Dolayısıyla serinin kırılmalı eşbütünleşik olduğu söylenebilir. Ancak kırılma ile birlikte 
parametre istikrarsızlığı olarak ifade edilen ve yakınsama testi olan H0 hipotezini 
reddetmemiz gereken testler Arai-Kurozumi’de ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla test 
istatistiği bu anlamda LM istatistiğinin geçerliliğini yitirerek daha güçlü bir test olarak 
ortaya çıkmıştır. Bu anlamda, H0 hipotezi “kırılmayla eşbütünleşiktir”, alternatifi ise 
“kırılmalı eşbütünleşme yoktur” şeklindedir. Arai-Kurozumi testi 𝑉! 𝜆  olarak ifade 
edilmiştir. Yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi bu değer 0.061 olarak bulunmuştur. 
Dolayısıyla bu test istatistiğinin karşılaştırılacağı yüzde 10, yüzde 5 ve yüzde 1 kritik 
değerlerinin bulunması gerekir. Yüzde 10’luk kritik değer 0.10375, yüzde 5’lik kritik 
değer 0.12913 ve yüzde 1’lik kritik değer 0.19226’dır. Elde edilen Arai-Kurozumi tek 
kırılmalı test istatistik değeri olan 0.061, yüzde 1, yüzde 5 ve yüzde 10 kritik 
değerlerinden büyük olmadığı için H0 hipotezi reddedilemez. Bu hipotezin 
reddedilememesi, Keynesyen tüketim fonksiyonunda 2001Q1 itibariyle uzun dönemde 
bir ilişkinin olduğunu ifade etmektedir. Arai-Kurozumi kırılmalı eşbütünleşme test 
sonuçlarının ortaya çıkardığı modele göre, Keynesyen tüketim fonksiyonun sabit terimi 
kırılma dönemine (2001Q1) kadar 7.194’tür.  Kırılmanın yaşanmasından itibaren ise bu 
katsayı 3.769 seviyesine inmiştir. Burada sabit terimler olan a0 ve a1 otonom tüketim 
harcamalarını ifade etmektedir. b0 ve b1 olarak ifade edilen parametreler ise eğim 
katsayıları olup MPC değerleridir. 2001Q1 dönemine kadar MPC ortalama yüzde 83.3 
iken, kırılmanın yaşandığı dönemden analiz dönemi sonuna kadar MPC ortalama 0.768 
düzeyinde gerçekleşmiştir. İlgili katsayıların altındaki değerler standart hatalarını 
göstermektedir. Bu anlamda otonom tüketim harcamalarını ifade eden a0 ve a1 
katsayıları istatistiksel olarak anlamlıdır. b0 olarak ifade edilen MPC değeri istatistiksel 
olarak anlamsızdır. Ancak kırılmadan sonraki MPC değeri istatistiksel olarak 
anlamlıdır. Buna göre, GSYH’daki artış özel nihai tüketim harcamalarını 0.768 birim 
artırmaktadır.  

Türkiye için hesaplanan MPC’nin Artvin il ekonomisi için de geçerli olduğu 
varsayımı altında, 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Artvin Çoruh Üniversitesi’nin 
yerel gelir üzerindeki uyarılmış katkısı Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo 7. Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Uyarılmış Gelir Katkısı 
Gelir Katkısı Türü Tutarı (TL) Çarpan Katsayısı* Uyarılmış Gelir Katkısı (TL)** 

Doğrudan 38.863.944  
4.31 

167.503.599 
Dolaylı 58.257.830,67 251.091.250 
Toplam 97.121.774,67 418.594.849 

* Çarpan katsayısı, bulunan MPC değeri, Keynes’in klasik çarpan denkleminde [1/(1-MPC)] yerine 
konularak hesaplanmıştır. 
** Doğrudan ve dolaylı gelir katkılarının çarpan katsayısı ile çarpılması sonucunda elde edilmiştir.   

Tablo 7’de görüldüğü gibi, Artvin Çoruh Üniversitesi’nin 2016-2017 eğitim-
öğretim döneminde yarattığı doğrudan ve dolaylı gelir katkılarına bağlı olarak ortaya 
çıkan uyarılmış gelir katkısı 418.594.849 TL’dir. 

Artvin Çoruh Üniversitesi’nin uyarılmış gelir katkısından hareketle hesaplanan 
uyarılmış istihdam katkısına ilişkin rakamlar Tablo 8’de verilmiştir. 
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Tablo 8. Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Uyarılmış İstihdam Katkısı 
Uyarılmış Gelir Katkısı (TL) Kişi Başına Hizmet 

Üretim Değeri (TL)* 
Uyarılmış İstihdam 
Katkısı (Kişi)** 

418.594.849 110.780 3779 
* Cari fiyatlarla 2017 yılı toplam hizmet üretim değerinin 2017 yılında hizmet sektöründe istihdam edilen 
işgücü miktarına bölünmesiyle hesaplanmıştır. 
** Uyarılmış toplam gelir katkısı işgücü başına hizmet üretim değerine bölünerek hesaplanmıştır. 

Tablo 8’de görüldüğü gibi, Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Artvin il ekonomisine 
uyarılmış istihdam katkısı 3779 kişidir.   

5. Sonuç 
Üniversiteler bulundukları bölgeye ve ülkeye doğrudan, dolaylı ya da uyarılmış 

gelir ve istihdam katkısı sağlamaktadır. Bunlar üniversite tarafından yapılan tüm 
harcamaları kapsamaktadır. Bu çalışmada, Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Artvin 
ekonomisinin gelir ve istihdamı üzerindeki doğrudan, dolaylı ve uyarılmış katkılarının 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla üniversitenin yerel gelir ve istihdam üzerindeki 
etkileri 2016-2017 eğitim-öğretim yılına ilişkin veriler kullanılarak istatistiksel ve 
ekonometrik olarak incelenmiştir. Analizlerden elde edilen sonuçlar, Artvin Çoruh 
Üniversitesi’nin Artvin ekonomisi üzerindeki doğrudan, dolaylı ve uyarılmış gelir ve 
istihdam katkılarının pozitif nitelikte olduğunu göstermektedir. 

Artvin Çoruh Üniversitesi ile ilgili veriler Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı’ndan, 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu’ndan ve web sitesinden derlenmiştir. 
Öğrencilere ilişkin veriler öğrencilere uygulanan anket sonuçlarının değerlendirilmesi 
ile elde edilmiştir. Türkiye için 1998Q1-2017Q4 dönemine ait reel gayri safi yurtiçi 
hasıla (GSYH) ve reel özel nihai tüketim harcaması verileri de Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden (EVDS) temin 
edilmiştir. 

2016-2017 eğitim-öğretim döneminde, Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Artvin 
ekonomisi üzerindeki doğrudan, dolaylı ve uyarılmış gelir ve istihdam katkıları Tablo 
9’da verilmiştir. 

Tablo 9. Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Artvin Ekonomisi Üzerindeki Doğrudan, 
Dolaylı ve Uyarılmış Gelir ve İstihdam Katkıları 

Katkı Türü Gelir (TL) İstihdam (Kişi) 
Doğrudan 38.863.944 718 
Dolaylı 58.257.830,67 526 
Uyarılmış 418.594.849 3779 

Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Artvin il ekonomisi üzerindeki doğrudan gelir 
katkısı 38.863.944 TL ve yerel istihdam üzerindeki doğrudan katkısı 718 kişidir. 
Üniversitesinin personeli dışında yaptığı SGK devlet primi giderlerinin, mal ve hizmet 
alımı giderlerinin, cari transferlerin, sermaye giderlerinin ve Artvin ilinde 9 ay ikamet 
eden öğrencilerin harcamalarının toplamı olan dolaylı gelir katkısı 58.257.830,67 TL ve 
dolaylı istihdam katkısı 526 kişidir.    

Türkiye’de ve dünyada birçok kriz yaşandığından marjinal tüketim eğilimini 
(MPC) tahmin etmek için yapısal kırılmalı eşbütünleşme testlerinden Kejriwal-Perron, 
Bai-Perron, Gregory-Hansen ve Arai-Kurozumi testlerine başvurulmuştur. Ekonometrik 
analiz sonucunda 2001Q1 döneminde yapısal kırılmanın olduğu gözlenmiştir. MPC, 
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2001Q1 dönemine kadar ortalama 0.833 iken, yapısal kırılmanın yaşandığı dönemden 
analiz dönemi sonuna kadar ortalama 0.768 düzeyinde gerçekleşmiştir. Ancak yapısal 
kırılmanın olduğu 2001Q1 dönemine kadar MPC değerinin istatistiksel olarak anlamsız, 
kırılmadan sonraki MPC değerinin ise istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. 
Bu nedenle Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Artvin il ekonomisi üzerindeki uyarılmış 
gelir ve istihdam katkılarının hesaplanmasında istatistiksel olarak anlamlı bulunan MPC 
değeri (0.768) kullanılmıştır. Bu değer göz önüne alınarak hesaplanan çarpan katsayısı 
4.31’dir. Hesaplanan çarpan katsayısına bağlı olarak elde edilen uyarılmış gelir ve 
istihdam katkıları ise sırasıyla 418.594.849 TL ve 3779 kişidir. Artvin Çoruh 
Üniversitesi’nin bölge ve ülke ekonomisine genel katkısı küçümsenmeyecek 
derecededir. Artvin Çoruh Üniversitesi’nin gelişmesi kentsel alanların oluşumu, ticaret, 
sanat, bilim ve sağlık alanlarında büyük gelişmelere katkı sağlayacaktır. 
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Extensive Summary 
Universities have direct, indirect and induced contributions on the income and 

employment of their cities (Lewis, 1988, p. 53). The contributions of universities on the 
income and employment of their cities have huge importance for the cities which are 
rather economically underdeveloped in comparison with other cities in terms of making 
new investments and boosting the economy of the city for minimizing developmental 
differences with other cities. For this reason, this study aimed to determine direct, 
indirect and induced contributions of Artvin Coruh University on the income and 
employment of Artvin which is rather economically underdeveloped in comparison with 
some other cities of Turkey. 

The sum of academic and administrative personnel in the all units of university 
exhibits direct employment contribution; the wage and salary payments of university to 
academic and administrative personnel exhibits direct income contribution (Atik, 1999, 
p. 100; Lewis, 1988, p. 54). 

Founding a university in a region extends the activities of firms which provide 
goods and services. These contributions, which cannot be included in the group of direct 
contributions of university on local economy, named as indirect contributions (Atik, 
1999, p. 100; Lewis, 1988, p. 54). The sum of the expenditures of university for 
purchased goods and services from local economy except its own personnel with 
student expenditures exhibits indirect income contribution (Erkekoğlu, 2000, p. 214); 
the generated new personnel employment with the development of sectors, which 
provide the required goods and services of university, and the activities which benefit 
from student expenditures exhibits indirect employment contribution (Çayın ve 
Yapraklı, 2014, p. 156). In order to calculate indirect contribution to employment, 
amount of production per employed labor force which belongs to relevant year need to 
be determined. And then, the indirect income contribution of university is divided into 
the value of production of services per labor force and the indirect employment 
contribution of university is calculated (Atik, 1999, p. 105; Tuğcu, 2004).             

Induced contributions express generated income and employment increase 
depended on direct and indirect contributions. This is also named as “Keynesian 
Multiplier Effect” which based upon a hypothesis that depending on marginal 
propensity to consume, made expenditures cause income growth more several fold than 
owned (Atik, 1999, p. 101; Tuğcu, 2004). While the expenditures made by university 
have the characteristics of direct and indirect income for local economy, it also paves 
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the way for the increase of induced income thanks to multiplier mechanism (Erkekoğlu, 
2000, p. 214). 

In this study which is based on the importance of the impacts of universities on 
local economy, it is aimed to determine the direct, indirect and induced contributions of 
Artvin Coruh University on the income and employment of Artvin’s economy. For this 
reason, the impacts of university on local income and employment are examined 
statistically and econometrically with using the data related to 2016-2017 academic 
year. The results obtained from analyses demonstrate that the direct, indirect and 
induced income and employment contributions of Artvin Coruh University on Artvin 
economy are positive. 

The direct, indirect and induced contributions of Artvin Coruh University on 
Artvin economy in 2016-2017 academic year are given in below table as consolidated. 
Table 1. The Direct, Indirect and Induced Income and Employment Contributions 

of Artvin Coruh University on Artvin Economy 
Contribution Type Income (TL) Employment (Person) 
Direct 38.863.944 718 
Indirect 58.257.830,67 526 
Induced 418.594.849 3779 

The direct income contribution of Artvin Coruh University on the city economy of 
Artvin is 38.863.944 TL and the indirect income contribution is 58.257.830,67 TL. The 
direct contribution of university on local employment is 718 person and indirect 
contribution of university is 526 persons.  

According to the results of econometric analysis which made for to determine 
induced contributions in the study, while marginal propensity to consume	   was 83.3 
percent until 2001Q1 period, it became the level of 0.768 from the period of structural 
break to the end of analysis period. However, while the value of marginal propensity to 
consume is seen as insignificant statistically until the 2001Q1 period when structural 
break happened, the value of marginal propensity to consume is seen as significant 
statistically after structural break. For this reason, the value of marginal propensity to 
consume (0.768), which is statistically significant, has been used for the calculation of 
Artvin Coruh University’s induced income and employment contributions on the city 
economy of Artvin. Considering this value, calculated multiplier coefficient is 4.31. 
Based on calculated multiplier coefficient, acquired induced income and employment 
contributions are in order of 418.591.849 TL and 3779 persons. 
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Özet 

İşletmelerde yürütülen insan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgüt 
seviyesinde sonuçları yanında çalışan bireyler düzeyinde de bazı sonuçları 
görülmektedir. Bu araştırmada insan kaynakları yönetimi uygulamalarının çalışanların 
işlerine yabancılaşmaları üzerindeki etkisi ve bu etki üzerinde ayrımcılık algısının ve 
çalışan sessizliğinin düzenleyicilik rolü incelenmiştir. Bu amaçla anket yöntemiyle bir 
işyerinde çalışan 281 kişiden veri toplanmış ve bu veriler kullanılarak araştırma 
hipotezlerinin sınandığı nicel analizler yapılmıştır. Araştırma sonucunda insan 
kaynakları yönetimi uygulamalarına yönelik çalışanların algısının artmasının işe 
yabancılaşmalarını azaltan anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu 
etkinin ayrımcılık algısı ve sessizlik düzeyi yüksek çalışanlarda anlamlı olmadığı, 
ayrımcılık ve sessizliğin düzenleyicilik rolünün olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Elde 
edilen bulgular yazın bağlamında tartışılmıştır.  

 Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, İşe Yabancılaşma, Sessizlik, Ayrımcılık 

1 Bu çalışmanın bir kısmı 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresinde sunulmuştur. 

Gönderme	  Tarihi	  15	  Temmuz	  2018;	  Revizyon	  Tarihi	  15	  Eylül	  2018;	  Kabul	  Tarihi	  25	  Eylül	  2018	  

DOI: 10.20491/isarder.2018.501



	  
	  

M.	  Güler	  –	  H.	  Turgut	  –	  H.	  N.	  Basım	  10/3	  (2018)	  804-‐820	  

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

805 

Abstract 

Human resource management practices in businesses have some consequences at 
the level of working individuals in addition to organization level results. In this 
research, moderated moderation role of discrimination perception and employee silence 
on the effect of human resource management practices on alienation of employees were 
examined. For this purpose, the data were collected from 281 people working in a firm 
by using questionnaire method and quantitative analyzes were conducted by using these 
data to test the research hypotheses. As a result of the research, it was found that the 
increase in the perception of the employees towards the human resources management 
practices has a significant effect which reduces the alienation to work. Moreover, it was 
found that this effect was not significant when discrimination perception and silence of 
employees were at high level. This finding showed that Employee Silence and 
Discrimination have a Moderated Moderation Role on the effect of human resource 
management practices on work alienation. The findings were discussed in the context of 
the literature. 

Keywords: Human Resource Management, Work Alienation, Employee Silence, 
Discrimination  

1. Giriş 

İnsan kaynakları yönetimine yönelik kavramsal modellerden evrenselci yaklaşım 
insan kaynakları uygulamaları ile örgütsel performans arasında doğrudan bir ilişki 
olduğunu en iyi uygulamaların gerçekleştirilmesinin örgütün performansını artıracağını 
öne sürmektedir (Bayat, 2015). Bu itibarla işlerinin gerektirdiği niteliklere uygun olarak 
belirli bir plan içerisinde işgörenlerin tedariki, seçilmeleri, eğitilmeleri, 
değerlendirilmeleri, ücretlerinin ve kariyerlerinin yönetimi, işlerine tutunmalarının 
sağlanması işletmelerin insan kaynakları yönetiminin temel görevleri içerisinde 
sayılmaktadır (Bingöl, 2016; Ergeneli, 2014). Araştırma bulguları insan kaynakları 
yönetimi (İKY) uygulamalarının gerçekleştirilmesinin örgüt düzeyinde olumlu çıktılar 
sağladığını desteklemektedir (Combs ve diğ., 2006; Delaney ve Huselid, 1996; Delery 
ve Doty, 1996; Huselid ve Becker, 1996; Liu, Combs,  Ketchen ve Ireland, 2007; 
MacDuffie, 1995; Paul ve Anantharaman, 2003).  

İKY yazınının genellikle ihmal ettiği bir analiz düzeyi olan “bireysel düzeyde” de 
insan kaynakları yönetimi uygulamalarının olumlu sonuçları görülmektedir. Bireysel 
düzeydeki sonuçlarla ile ilgili sınırlı sayıdaki araştırma bulguları İKY uygulamalarının, 
çalışanların örgütsel bağlılık, iş tatmini gibi tutumlarını ve bireysel performansını aynı 
yönde etkilediğini (Demirtaş, 2014) ve uzun dönemde çalışanların işe 
yabancılaşmalarını azaltabileceğini (Tonks ve Nelson, 2008) göstermektedir. Ancak 
insan kaynakları yönetiminde durumsal yaklaşım her zaman her koşulda en iyi 
uygulamaların organizasyonları üstün performansa götürmeyeceği, insan kaynakları 
uygulamaları ile performans arasındaki ilişkinin örgütün içindeki ve dışındaki durumsal 
değişkenlere göre şekilleneceği öne sürmektedir (Bayat, 2015). Örneğin İKY 
uygulamalarının çalışanların bireysel performansı, iyilik durumu ve işten ayrılma 
niyetleri üzerindeki etkisini örgütün içsel bir durumsal değişkeni olan işverene duyulan 
güven düzeyinin düzenlediğine yönelik bulgular öne sürülmektedir (Alfes, Shantz ve 
Tuss, 2012).  
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Mevcut araştırmada, yazında sınırlı sayıdaki çalışmada araştırılan İKY 
uygulamalarının bireysel düzeydeki sonuçlarına odaklanılmış, çalışanların işlerine 
yabancılaşmaları üzerindeki etkisinde organizasyonun içsel-durumsal değişkenleri 
olarak işyerinde ayrımcılık yapıldığı algısının ve çalışan sessizliğinin düzenleyicilik 
rolü incelenmiştir. 

2. Kavramsal Çerçeve 
İş yaşamında yaşanan kaçınılmaz değişimlerle birlikte geleneksel kariyer 

yaklaşımının sınırsız kariyere doğru evrilmesi (Anderson, 2017) çalışanlar ve 
organizasyonları arasındaki bağı zayıflatırken çalışanlarını işlerine bağlı kalmalarını 
sağlamaya çalışan yönetimin işini zorlaştırmaktadır. Organizasyonların rekabet avantajı 
sağlamada dayandığı temel faktörlerden biri olan insan kaynaklarını yönetmek için 
uyguladığı bilimsel yaklaşım ve uygulamalar yazında sıklıkla örgütsel olumlu 
sonuçlarla ilişkilendirilmektedir (Combs ve diğ., 2006; Delaney ve Huselid, 1996; 
Delery ve Doty, 1996; Huselid ve Becker, 1996; Liu ve diğ., 2007; MacDuffie, 1995; 
Paul ve Anantharaman, 2003). Diğer yandan İKY uygulamalarının odağındaki unsur 
olan çalışanlarla ilgili olumlu bireysel sonuçları ne kadar sağlayabildiği, olumsuz 
istenmeyen sonuçlardan ne kadar koruyabildiği kapsamlı olarak incelenmeyi bekleyen 
konular arasındadır. 

2.1.İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları 

Sanayi devrimiyle birlikte üretimin küçük işletmeler yerine fabrikalarda 
gerçekleştirilmeye başlaması aynı zamanda daha büyük sayıda çalışanların aynı işletme 
altında faaliyet yürütmesine yol açmıştır. Bu çalışanların takip edilmesi kayıtlarını 
tutulması önemli bir faaliyet haline gelmiş ve personel yönetimi işletme yönetiminde bir 
fonksiyon olarak yer almaya başlamıştır. Zamanla gelişen personel yönetimi 
örgütlerdeki iş analizi yapmak, iş tanımlarını yapmak, işgücü planlaması yapmak, 
personeli seçmek, yerleştirmek, eğitmek, performans değerlendirmesi takip etmek, iş 
değerlemesi yapmak, ücretleri ödemek ve işgücü ilişkileri yönetmek faaliyetlerini yerine 
getirme sorumluluğunu üstlenmiştir (Ergeneli, 2014). 1970’lerin sonlarına doğru 
özellikle Japon işletmelerinin küresel rekabette dönemin baskın Amerika menşeli 
çokuluslu işletmelerini zorlamaları ve bazı alanlarda yenmeleri yönetim alanında yeni 
arayışlara yol açmıştır. Bunların başında rekabet unsuru olarak kaynaklara dayanmak, 
en önemli kaynak olarak çalışanlara odaklanmak ve sürdürülebilir rekabet avantajı 
sağlamda (Barney, 1991) çalışanları stratejik bir kaynak olarak kullanmak (Porter, 
1980) düşüncesi geleneksel personel yönetimi anlayışının insan kaynakları yönetimine 
evrilmesine neden olmuştur (Tayep, 2005). İKY kavramı bir organizasyondaki 
çalışanların yönetilmesinin işletme stratejisiyle uyumuna ve rekabet edebilirliğe 
katkısına odaklı bir yaklaşımı ifade etmektedir. İKY yukarıda belirtilen iş odaklı 
personel yönetimi faaliyetlerinin, insan odaklı olarak (Ergeneli, 2014) örgütün 
stratejilerini desteklemeye ve rakiplere üstünlük sağlayama yönelik olarak evrilmiş ve 
gelişmiş bir biçimidir. 

Dolayısıyla, İKY’nin özünde; örgüt üyelerini taklit edilmesi zor sürdürülebilir 
rekabet avantajı unsuru olarak görmek ve insanları diğer örgütsel kaynaklardan farklı 
biçimde stratejik bir kaynak olarak değerlendirilmek bulunmaktadır. İnsanlar işlerine 
makinelerin bir uzantısı olarak değil bireysel ve sosyal özellikleriyle birlikte 
gelmektedirler. İnsanlardan beklenen ve performans sağlayan davranışlar onların 
yeteneklerinden, motivasyonlarından, rol algılarından ve içinde bulunulan durumsal 
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değişkenlerden etkilenmektedir (McShnae ve Von Glinow, 2016). İnsan kaynaklarının 
yönetilmesi, performansı etkileyen bu faktörlerin yönetilmesindeki karmaşıklıktan 
etkilenmekte ve aynı zamanda daha da zorlaşmaktadır. Örneğin çalışanların stratejik bir 
kaynak olarak görüldüğü, çalışanların kararlara katılmalarını sağlamaktan daha fazlasını 
ifade eden çalışanları güçlendirme uygulamaları, aynı zamanda bu karmaşıklık 
karşısında çalışanların işlerini ve örgütlerini sahiplenmelerini (Goetsch ve Davis, 2016) 
ve işlerine yabancılaşmalarını önlemeyi amaçlamaktadır. 

2.2. İşe Yabancılaşma 
Çalışanların yaşayabileceği olumsuz iş sonuçlarından biri olan işe yabancılaşma, 

çalışanın işindeki unsurlardan soğuması, uzaklaşması, işten ve bağlamdan kopması ve 
kendini bir yabancı olarak görmesi durumudur (Nair ve Vohra, 2009). İşe yabancılaşan 
çalışanlar daha düşük performans gösterirler ve kendilerinden beklenenden farklı iş 
davranışları sergilerler (Shantz ve diğ., 2015). Çalışanların işlerine karşı 
yabancılaşmalarını, çalışılan örgütün katı ve formel bir yapısının olması, yapılan işin 
yapısal olarak çalışana yeterli düzeyde otonomi, çeşitlilik, anlamlılık ve kendini ifade 
edebilme koşullarını sağlamaması, çalışanlarla sosyal ilişkilerinin eksikliği ve işyerinde 
adaletsizlik algılamaları gibi faktörler etkileyebilmektedir  (Nair ve Vohra, 2010; Shantz 
ve diğ., 2015). 

İşin sahipliğinin (sermaye) ve işi yerine getiren emeğin birbirinden ayrılmasının 
kaçınılmaz olarak çalışanın işe yabancılaşmasına yol açtığını öne süren Marks’ın (1932) 
çalışmalarında kavramın ilk kullanımına rastlanılmaktadır. İşe yabancılaşma, çalışanın 
işi üzerindeki kontrolünden vazgeçmesi ve işiyle kendisini ifade etmeyi bırakarak, 
işinden ve ürettiği üründen bağını koparması ve izole etmesi durumunu ifade etmektedir 
(Nair ve Vohra, 2010). Çalışanlar üretim araçlarına ve üretilen ürünlere sahip 
olmadıklarında, yapılan işe yabancılaşmaktadırlar (Tummers, Bekkers, van Thiel ve 
Steijn, 2015).   Küçük çaplı zanaat tipindeki üretimden verimlilik artışı getiren büyük 
çaplı fabrika tipi üretime geçiş kaçınılmaz olarak işin nasıl yapılacağı üzerindeki 
kontrolü çalışandan alarak yönetime vermiş, klasik yönetimin temel kavramları olan 
işbölümü, uzmanlaşma verimliliği artırırken aynı zamanda çalışanların işlerine 
yabancılaşmalarının zeminini hazırlamıştır. 

İş bağlamı çalışanların üç farklı yabancılaşma biçim yaşamalarına yol açmaktadır. 
Bunlardan ilki, çalışanın emeğiyle ürettiği üründen yabancılaşmasıdır. İkincisi çalışanın 
yaptığı işi kendi içsel amaçları yerine sadece işin bir zorunluluğu olarak dışsal 
gerekçelerle yapması nedeniyle kendisinden yabancılaşmasıdır. Üçüncü yabancılaşma 
biçimi ise çalışanların insani özelliklerini kaybetmeleri nedeniyle diğer insanlardan 
yabancılaşmadır. Yabancılaşmanın belirtilen bu üç biçimi nihayetinde işe 
yabancılaşmanın içsel kaynaklı bir durum olmaktan çok dışsal kaynaklı bir durum 
olduğunu göstermektedir (O’Donohue ve Nelson, 2014).  

Diğer yandan verimlilik kaygısıyla aşırı işbölümüne gidilmesi çalışanların işlerine 
yabancılaşmalarını artırdığı ve bunun sonucunda da performans artışı eğrisinin tersine 
dönerek düşmesine yol açtığı bilinmektedir. İş Özellikleri Modeli (Hackman ve 
Oldham, 1976) çalışanları içsel motivasyonlarını artırmanın bir yolu olarak işin 
anlamlılığını ve işin sonuçlarıyla ilgili geribildirimi rolünü ve iş üzerindeki kontrol 
algısını artırarak işe yabancılaşmayı azaltmak ve olumlu iş sonuçlarını sağlamak 
amacını gütmektedir. İKY’nin güncel kavramları içerinde yer alan ve çalışanlara karar 
verme ayrıcalığı tanımak olarak özetlenebilecek çalışanları güçlendirme (Robbins, 
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Decenzo ve Coulter, 2013), iş üzerindeki kontrolün artırılmasının daha ötesinde 
çalışanlar tarafından işin sahiplenilmesini amaçlamaktadır (Goetsch ve Davis, 2016). Bu 
itibarla, çalışanları güçlendirme, işe yabancılaşmanın temel bileşeni olan güçsüzlükle, 
diğer bir deyişle iş üzerindeki kontrol ve özgürlük eksikliğiyle güçlü biçimde ilişkili 
görülmektedir (Tummers ve diğ., 2015). Bu itibarla İKY uygulamaları çalışanların işe 
yabancılaşmalarını azaltabilme potansiyeline sahip araçlar seti olarak 
değerlendirilmektedir.     

2.3. Sessizlik 
Çalışan sesliliği örgütsel gelişme veya ilerleme sağlayabilmek amacıyla çalışanın 

işle ilgili konularda fikir, öneri, endişe veya problemlerle ilgili herhangi bir bilgisini 
konu hakkında gerekli tedbirleri alabilecek güce sahip kişilere gayri resmi ve gönüllü 
olarak aktarıldığı bir iletişim biçimidir (Morrison, 2014). Bunun aksine, çalışan 
sessizliği ise çalışanın sahip olduğu ve örgütün yararına kullanılabilecek herhangi tür bir 
bilginin, örgütsel kararlar üzerinde etkili olabilecek kişilerden esirgenmesi ve 
paylaşılmamasıdır (Morrison ve Milliken 2000; Pinder ve Harlos, 2001). Çalışan 
sessizliği, çalışanların işle ilgili konularda konuşmadıkları ve sessiz kaldıkları bir 
çalışan iletişim davranışı türüdür. Aslında sessiz kalmak da bir anlam içermektedir. 
Burada söz konusu sessizlik kavramının özünde söylenecek bir şeyler varken bilinçli 
olarak bunun dile getirilmemesi, sessiz kalma tercihi bulunmaktadır. Çalışanın sessiz 
kalması, söyleyeceklerinin getirebileceği risklerden kaçınmasının yanında, haksız 
uygulamalar, etik olmayan davranışlar, değişimle ilgili faaliyetler, hemfikir olunmayan 
işletme uygulamaları gibi konulardan kaynaklanabilmektedir (Brinsfield, 2013). Örgüt 
için gerekli bilgilerin çalışanlar arasında paylaşılmaması performansı olumsuz 
etkilenmesinin yanı sıra çalışanların moralinin düşmesi gibi örgütsel ve bireysel 
olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Yöneticilerin çalışanların sessizliğinin farkında 
olmaması, örgütte problemler olmasına karşın herhangi bir bilgi almamalarına 
dayanarak yönetimin işlerin yolunda gittiği yanılgısına düşmesine ve nihayetinde 
örgütsel başarısızlığa sürükleyebilmektedir (Morrison, 2014).  

Hawthorne (Roethlisberger ve Dickson, 1939) çalışmalarının temel sonuçları; 
çalışanların bireysel performanslarının büyük ölçüde örgüt içindeki sosyal ilişkilerden 
etkilendiğini göstermektedir (Berber, 2013). İnsanların davranışlarını içinde bulunduğu 
sosyal bağlamdan bağımsız olarak ele almak eksik ve yanlı bir değerlendirme 
yapılmasına sebep olabilmektedir (Sherif, 1936). Çalışan sessizliği yazında ağırlıklı 
olarak adaletsiz bir ortamla ilişkili olarak ele alınmaktadır (Pinder ve Ahrlos, 2001; 
Morrison, 2014). Çalışan sessizliği davranışı, örgütün ne düzeyde adaletli olarak 
algılandığıyla birlikte değerlendirilmesi gereken bir kavram olarak 
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla mevcut araştırmada çalışan sessizliğinin etkisinin, 
çalışanların kendilerine karşı adaletsizlik yapılıp yapılmadığına dair algıladıkları bağlam 
içerisinde incelenmesi gerekli görülmüştür. 

2.4. Ayrımcılık  
Çalışanların işe alma, eğitim ve geliştirme, değerlendirme, tutundurma gibi 

süreçlerde çeşitli biçimlerde ayrımcılığa maruz kalmaları durumu çalışanların iş 
motivasyonları,  örgütsel bağlılıkları, iş yaşam tatminleri gibi işle ilgili olumsuz 
sonuçlarla ilişkili görülmektedir (Furunes ve Mykletun, 2010). İKY uygulamalarında 
eşit davranılıp davranılmadığı algısı çalışanların davranışlarının açıklanmasında önemli 
bir kavramdır. Ancak İK yönetiminin odağı örgüt düzeyindeki çıktılardan çok çalışan 
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birey düzeyinde çıktılara odaklandığında ayrımcılık/eşitlik algının önemi daha da 
artmaktadır. 

 Örgütsel düzeyde genellikle İK yönetiminde belirlenen örgütsel hedeflere yönelik 
yüksek performansı gösterecek işgücünü hazırlamak, dikey ve yatay uyumu sağlamak 
kaygısı ön plandadır. Ancak bireysel düzeyde çalışanların İKY uygulamalarından 
beklentileri farklılaşmaktadır. Çalışanlar işe başvurmalarından itibaren birçok İKY 
uygulamasında diğer adaylarla veya çalışma arkadaşlarıyla kıyaslanmaktadırlar. 
Nihayetinde çalışanlar bir diğerine göre işe alınma, terfi etme, ücretlendirme, bir 
pozisyona getirilme gibi sonuçlarla yüzleşmektedirler ve bundan kişisel olarak 
etkilenmektedirler. Dolayısıyla örgüt düzeyinden farklı olarak çalışan düzeyinde İKY 
uygulamalarının sonucunda çalışanların elde ettikleri kişisel çıktılarını diğer çalışanlarla 
kıyaslamaları ve Adams’ın (1965) öne sürdüğü eşitlik beklentileri öne çıkmaktadır. İKY 
uygulamaları süreçleri boyunca işverene duyulan güven aynı zamanda İKY 
uygulamalarının kişisel sonuçlarını biçimlendirmektedir (Alfes ve diğ., 2012). Eşitlik 
teorisine göre diğerleriyle kıyasladıklarında çıktılarının girdilerine oranını dengede 
bulmayan ve ayrımcılık yapıldığını düşünen çalışanlar bu dengeyi eşitlemeye 
çalışacaklardır (Adams, 1965; Folger, 2013). Bu konuda Alfes ve arkadaşlarının (2012) 
yaptıkları çalışma sonucunda, işverene duyulan güvenin yüksek olduğu durumda İKY 
uygulamalarındaki artış çalışanların iyi oluşlarını artıran bir etkiye sahipken, işverene 
güvenin düşük olduğu durumda İKY uygulamaları çalışanların iyi oluşlarına anlamlı bir 
katkı sağlamadığı görülmektedir. Bu bağlamda, örgütsel amaçlara odaklı İKY 
uygulamalarının, bireysel düzeydeki sonuçlarının çalışanların eşitlik beklentisinden 
bağımsız olarak açıklanması yetersiz kalabileceği düşünülmektedir.  

Diğer yandan sosyal ilişkilerin önemli görüldüğü ve toplulukçuluğun baskın 
olduğu ulusal kültürümüzde (Sargut, 2015), iş yerinde sosyal ilişkilerini bozmamak için 
sessiz kalmayı tercih eden çalışanların eşitsiz olarak algıladıkları girdi/çıktı dengesine 
yönelik tutumlarının nasıl sonuçlar doğuracağı incelenmeyi bekleyen bir konudur. 
Ulusal yazında sessizlik, yabancılaşma ve örgütsel güven konularının birlikte 
incelendiği nadir bir araştırmada (Çiftçi ve Öneren, 2017), çalışanların sessizlik 
biçimleri içerisinde en çok konumlarını ve sosyal ilişkilerini korumaya yönelik sessizlik 
biçimi içerisinde oldukları; sessizlik ve yabancılaşma boyutları arasında aynı yönde, 
örgütsel güvenle yabancılaşma boyutları arasında nispeten zayıf ve ağırlıkla aksi yönde 
ilişkiler bulunduğu; bununla birlikte farklı sessizlik biçimlerinin örgütsel güvenle farklı 
yön ve düzeylerde ilişkilerinin bulunduğu belirtilmektedir.  

Yazında ağırlıklı olarak amirlere karşı sessizliğe odaklı çalışmaların yansıra,  
“ilişkisel sessizlik”  olarak tanımlanan sosyal ilişkileri koruma gerekçesine dayanan 
yakın sosyal ilişkilere odaklı sessizlik türünün (Brinsfield, 2013) etkilerinin dikkate 
alınmasının, İKY uygulamalarının çalışanlar üzerindeki bireysel sonuçlarının 
anlaşılmasına katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Yukarıda açıklanan 
kavramsal gerekçelere dayanarak,  iş yerinde ayrımcılık yapıldığını algılayan ve sosyal 
ilişkilerini bozmamak için sessiz kalan çalışanların, İKY uygulamalarının eşitlikçi bir 
bağlam yaratmada yetersiz kaldığını düşünebilecekleri, ancak eşitlik teorisinde öne 
sürülen dengeyi düzeltme çabalarını sessizlikleri nedeniyle dışsal bir müdahaleden çok 
içsel bir düzenlemeye yöneltecekleri ve girdilerini azaltma yönünde, işlerine karşı 
yabancılaşmayla tepki verecekleri ileri sürülebilir.  
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Mevcut araştırmada çalışanların algıladıkları İKY uygulamalarının işe 
yabancılaşmaları üzerinde etkisinin ayrımcılık algıları ve sessizliklerinin etkileşimine 
göre biçimleneceği düşüncesine dayanarak kurgulanmıştır Araştırma modeli Şekil 1’de 
sunulmuştur. Buna göre araştırmanın hipotezleri aşağıdaki biçimde ifade edilebilir. 

Hipotez 1. İKY uygulamaları çalışanların işe yabancılaşmaları üzerinde aksi 
yönde anlamlı etkiye sahiptir. 

Hipotez 2. İKY uygulamalarının işe yabancılaşma üzerindeki etkisinde sessizlik ve 
ayrımcılığın koşullu düzenleyicilik (moderated moderation) etkisi vardır. 

 
Şekil 1: Araştırma Modeli 

3. Yöntem 
Araştırmada nedensel tarama deseninde nicel veri analizine dayalı bir araştırma 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda katılımcılardan anket 
yöntemiyle öz değerlendirmelerine dayalı olarak çalıştıkları işletmedeki İKY 
uygulamalarına yönelik algıları, sessizlik düzeyleri, ayrımcılık algılamaları ve işe 
yabancılaşma düzeylerinin ölçüldüğü nicel veriler toplanmıştır. Verilerin nicel analizi 
IBM AMOS 23 ve SPSS 23 programları kullanılarak yapılmış ve araştırma hipotezleri 
sınanmıştır.  

3.1. Örneklem 
Araştırmanın katılımcıları bilgi teknolojileri alanında üretim yapan bir işletmedeki 

281 çalışandan oluşmaktadır. Katılımcıların 148’i (%52,7) kadın, 133’ü (%47,3) 
erkektir. Katılımcıların yaşları 17 ile 48 arasında değişmektedir ve yaş ortalaması 
30,25’tir.  

3.2. Ölçüm Araçları 

Algılanan İKY Uygulamaları: Katılımcıların işletmelerindeki İKY 
uygulamalarına yönelik algıları Gould-Williams ve Davies (2005) tarafından geliştirilen 
Alfes ve arkadaşları (2012; 2013) tarafından farklı çalışmalarda kullanılan 9 maddelik 
“Algılanan İKY Uygulamaları Ölçeği” ile ölçülmüştür. Katılımcıların “Bu işletme bana 
eğitim ve gelişim için yeterli fırsat sağlıyor” şeklindeki ifadeleri 5’li Likert ölçeğine (1. 
Hiçbir zaman, … 5. Her zaman) göre cevaplamaları istenmiştir. Ölçekten alınan 
puanların artması İKY uygulamalarının daha yüksek düzeyde yapıldığı algısını 
göstermektedir. Alfes ve arkadaşlarının (2013) çalışmasında ölçeğin güvenilirlik 
katsayısı 0,77 olarak raporlanmıştır. Ölçeğin mevcut araştırmada Cronbach Alfa 
güvenilirlik katsayısı 0,85 olarak bulunmuştur. 
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Sosyal Sessizlik: Katılımcıların sosyal sessizlik tutumları Brinsfield (2013) 
tarafından geliştirilen “Çalışan Sessizliği Ölçeği”nin, “İlişkisel Sessizlik” alt ölçeği 
kullanılarak ölçülmüştür. Tek boyutlu olan 5 maddelik ölçeğin faktör analizi sonucunda 
iki faktörlü bir yapısı ortaya çıkmış ve ölçeğin ilk iki maddesinden (aynı zamanda 
orijinal ölçeğin en fazla faktör yük değerine sahip maddeleri) oluşan faktör “sosyal 
sessizlik” olarak isimlendirilerek araştırmada kullanılmıştır. Katılımcıların “Diğer 
kişilerle olan ilişkilerime zarar vermek istemem” şeklindeki ifadeleri 5’li Likert 
ölçeğine (1. Hiçbir zaman, … 5. Her zaman) göre cevaplamaları istenmiştir. Ölçekten 
alınan puanların yüksek olması sosyal sessizlik düzeyinin yüksek olduğunu 
göstermektedir. Orijinal çalışmada ilişkisel sessizlik boyutunun güvenilirlik katsayısının 
0,92 olduğu bildirilmiştir. Mevcut çalışmada sosyal sessizlik boyutunun Cronbach Alfa 
güvenilirlik katsayısı 0,96 olarak bulunmuştur. 

Ayrımcılık: Katılımcıların algıladıkları ayrımcılık düzeyi Furunes ve Mykletun 
(2010) tarafından geliştirilen, 6 maddelik yaşa göre “Ayrımcılık Ölçeği”nin 
katılımcıların doğum yerine/memleketine (hemşericilik) göre ayrımcılık yapılması 
algısına uyarlanması ile ölçülmüştür. Katılımcıların “Doğum yeri farklı olanlar; Terfi 
veya eleman seçme durumlarında dışlanırlar” şeklindeki ifadeleri 3’lü Likert ölçeğine 
(1. Hiçbir zaman, 2. Bazen, 3. Her zaman) göre cevaplamaları istenmiştir. Ölçekten 
alınan puanların yüksek olması algılanan ayrımcılık düzeyinin yüksek olduğunu 
göstermektedir. Farklı örneklem gruplarıyla yapılan orijinal çalışmada ölçeğin 
güvenilirlik katsayısının 0,82 ile 0,87 arasında bulunduğu belirtilmiştir. Mevcut 
araştırmada ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,87 olarak bulunmuştur. 

İşe Yabancılaşma: Katılımcıların işe yabancılaşma düzeyleri Nair ve Vohra 
(2010) tarafından geliştirilen 8 maddelik “İşe Yabancılaşma Ölçeği” ile ölçülmüştür. 
Katılımcıların “Çalışmayı sevmem, yalnızca ücret almak için zaman harcıyorum” 
şeklindeki ifadeleri 5’li Likert ölçeğine (1. Hiçbir zaman, … 5. Her zaman) göre 
cevaplamaları istenmiştir. Ölçekten alınan puanların yüksek olması işe yabancılaşma 
düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Orijinal ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik 
değerinin 0,83 olduğu raporlanmıştır. Mevcut araştırmada ölçeğin Cronbach Alfa 
güvenilirlik katsayısı 0,82 olarak bulunmuştur. 

4. Bulgular 

Araştırmada kullanılan ölçüm modelinin yapısal geçerliliğini incelemek üzere 
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Dört ölçeği kapsayan ölçüm modelinin uyum 
iyilik değerleri χ2/sd = 1,671 (p< 0,001), CFI = 0,94, TLI = 0,94 ve RMSEA = 0,049 
olarak bulunmuştur. Hesaplanan uyum iyilik değerlerine göre ölçek yapılarının veri ile 
iyi uyum (Hu ve Bentler, 1999) gösterdiği değerlendirilerek ölçüm modeli yapısal 
olarak geçerli kabul edilmiştir. 

Araştırma değişkenlerinin betimleyici istatistikleri ve aralarındaki korelasyon 
katsayıları Tablo 1’de sunulmuştur. Katılımcıların cinsiyetlerinin yaşla aynı yönde r = 
0,16 (p< 0,01) ayrımcılık algılarıyla aksi yönde r = -0,14 (p< 0,05) ilişkilidir. Yaşları 
algıladıkları İKY uygulamaları ile aynı yönde r = 0,16 (p< 0,01) sessizlikleri ile aksi 
yönde r = -0,14 (p< 0,05) ilişkili bulunmuştur. İKY uygulamaları algısı ayrımcılık algısı 
ile r = -0,17 (p< 0,01)  ve işe yabancılaşmaları ile r = -0,44 (p< 0,01) aksi yönde ilişkili 
bulunmuştur. Ayrımcılık algısı sessizlikle r = -0,18 (p< 0,01) aksi yönde, işe 
yabancılaşmayla r = 0,20 (p< 0,01) aynı yönde ilişkili bulunmuştur.  
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Tablo 1: Değişkenlerin Betimleyici İstatistikleri ve Korelâsyonlar Değerleri 

*p< 0,05, **p< 0,01 

Araştırmanın amacı doğrultusunda İKY uygulamalarının işe yabancılaşma 
üzerindeki etkisini ve bu etki üzerinde sessizlik ve ayrımcılığın koşullu düzenleyicilik 
(moderated moderation) rolünü incelemek üzere IBM SPSS 23 programı üzerinde 
PROCESS 2.16.3 (Hayes, 2013) eklentisi kullanılarak regresyon analizi yapılmıştır. 
5000 önyükleme (bootstrap) örneklemiyle yapılan analiz sonucunda ulaşılan bulgular 
Tablo 2’de sunulmuştur. İlk adımda yapılan çoklu regresyon analizinde cinsiyet ve 
yaşın etkileri kontrol edilerek İKY uygulamaları algısının yabancılaşma üzerindeki 
etkisine bakılmış ve anlamlı ve aynı yönde bir etkinin (b= -0,23 p< 0,001) olduğu 
görülmüştür. Bu bulgu araştırmanın birinci hipotezini desteklemektedir.  

İkinci aşamada sessizliğin ve ayrımcılığın koşullu düzenleyicilik rolü analiz 
edilmiştir. İKY uygulamaları (Uyg.), sessizlik ve ayrımcılık değişkenlerinin 
çarpımından oluşan etkileşim değişkeninin hiyerarşik regresyon modeline dâhil 
edildiğinde anlamlı bir etki meydana getirip getirmediği incelenmiştir. İKY Uyg. X 
Sessizlik X Ayrımcılık etkileşim değişkeninin işe yabancılaşma üzerinde anlamlı 
etkisinin (b= 0,21 p < 0,001,  0,66 < YD 95% GA < 0,34) olduğu tespit edilmiştir. Bu 
bulgu, İKY uygulamaları algısının işe yabancılaşma üzerindeki etkisinde sessizliğin ve 
ayrımcılığın koşullu düzenleyiciliğinin olduğunu göstermiştir. Araştırmanın ikinci 
hipotezini destekleyen bulgular elde edilmiştir.  

Tablo 2: Düzenleyicilik Analizi Sonucu 

          YD 95% GA 

b SH        Alt           Üst 

Sabit 1,50 0,14   

Cinsiyet 0,01 0,00   

Yaş 0,07 0,04   

İKY Uygulamaları     -0,23*** 0,03   

Sabit 0,42 0,57 -0,7015 1,5442 

Cinsiyet 0,08 0,04 -0,0081 0,1637 

Yaş 0,01 0,01 -0,0048 0,0071 

İKY Uygulamaları  0,06 0,17 -0,2676 0,4014 

Değişkenler Ort. ss (1) (2) (3) (4) (5) 

1.Cinsiyet (K=1, E=2) 1,47 0,50 1     

2.Yaş 30,25 7,25    0,16** 1    

3.İKY Uygulamaları  3,22 0,77 0,07    0,16** 1   

4.Sessizlik  2,99 1,70 0,10 -0,14* -0,04 1  

5.Ayrımcılık 0,67 0,25 -0,14* 0,00   -0,17**   -0,18** 1 

6.İşe Yabancılaşma 0,89 0,40 0,06 -0,07   -0,44** 0,05 0,20** 
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Sosyal Sessizlik  0,38* 0,16 0,0679 0,6882 

İKY Uyg. X Sessizlik   -0,13** 0,05 -0,2227 -0,0329 

Ayrımcılık 1,54 0,78 -0,0012 3,0886 

İKY Uyg. X Ayrımcılık -0,45 0,24 -0,9342 0,0248 

S.Sessizlik X Ayrımcılık -0,58* 0,22 -1,0247 -0,1421 

İKY Uyg.X Sessizlik X 
Ayrımcılık 

   0,21** 0,07 0,0665 0,3480 

b = Standardize edilmemiş regresyon katsayısı, SH= Standart hata, YD 95% GA= Yanlılığı düzeltilmiş %95 
güven aralığı, n=308(5,000 önyükleme örneklemi), *p< 0,05,  **p< 0,01, ***p< 0,001, 

Söz konusu düzenleyicilik rolünün hangi koşulda gerçekleştiğini ayrıntılı olarak 
görebilmek için İKY uygulamaları, sessizlik ve ayrımcılık etkileşiminin grafiksel 
gösterimi çizilmiş ve Şekil 2’de sunulmuştur. Eğim grafiği incelendiğinde, ayrımcılığın 
düşük olduğu her durumda ve ayrımcılık yüksek olsa da sessizliğin düşük olduğu 
durumda İKY uygulamalarına yönelik algı arttıkça çalışanların işe yabancılaşmaları 
anlamlı biçimde azaldığı görülmüştür. Ancak sessizliğin yüksek ve aynı zamanda 
ayrımcılığın da yüksek olduğu durumda İKY uygulamalarının işe yabancılaşma 
üzerinde anlamlı bir etki (b= -0,06, p= 0,35,  -0,18 < YD 95% GA < 0,07) yaratmadığı 
anlaşılmaktadır. Buna göre İKY uygulamaları algısının işe yabancılaşma üzerindeki 
etkisinin sessizlik ve ayrımcılık algısı etkileşimi tarafından düzenlendiğini söylemek 
mümkündür.   

 
Şekil 2: Sessizlik ve Ayrımcılığın Düzenleyicilik Etkisinin Grafik Gösterimi 

5. Sonuç ve Tartışma  

Bu araştırmada organizasyonların insan kaynakları yönetimi uygulamalarının 
çalışanların işlerine yabancılaşmaları üzerindeki etkisi ve bu etki üzerinde çalışanların 
sosyal sessizliği ve ayrımcılık algısının düzenleyicilik rolü araştırılmıştır. Araştırma 
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sonucunda, çalışanlar tarafından İKY uygulamalarının icra edildiğinin algılanmasının 
işlerine karşı yabancılaşmalarını azaltan önemli bir etkisinin olduğu, ancak sosyal 
sessizlik düzeyi yüksek olan ve işletmede ayrımcılık yapıldığını düşünen çalışanlarda 
İKY uygulamalarının söz konusu etkisinin görülmediği temel bulgularına ulaşılmıştır. 

İKY uygulamaları işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmak için gerekli işgücünün 
planlanması, örgüte çekilmesi, seçilmesi, işletmeye katılmasının sağlanması, eğitimi, 
performansının değerlendirilmesi gibi temel fonksiyonları yerine getirirken örgütsel 
performansa katkı sağlarken, diğer yandan bu uygulamaların sistematik olarak yerine 
getirildiğinin çalışanlar tarafından algılanmasının kişisel düzeyde de olumlu sonuçları 
görülmektedir. Bu çalışmada İKY uygulamalarının yapıldığı algısı arttıkça çalışanların 
işlerine yabancılaşmalarının düştüğü görülmüştür. Ulaşılan bu bulgu yazında bildirilen 
İKY uygulamalarının çalışanların iş tatminini, örgütsel bağlılığını (Demirtaş, 2014), iyi 
oluş düzeylerini artırdığı, işten ayrılma niyetlerini (Alfes ve diğ., 2012; 2013) ve işe 
yabancılaşmalarını azalttığı  görüşüyle (Tonks ve Nelson, 2008) tutarlıdır. Sistematik 
İKY uygulamalarının icra edilmemesi çalışanlardan beklenen bilgi, beceri ve 
yeteneklerin tanımlanmamasına ve çalışanlardan talep edilenlerin belirsizliğine, 
çalışanların güçsüzlüğüne ve daha çok işe yabancılaşmaya neden olabilir. Gerektiği 
şekilde yapılan İKY faaliyetleri uygun iş için uygun çalışanların organizasyona 
kazandırılmasını ve tutundurulmasını sağlayarak, yapılacak görevleri ve performans 
standartlarını belirleyerek çalışanlar için işlerindeki beklentileri karşılayabilecekleri 
ortamı sağlayabileceği ve ayrıca çalışanların güçlendirmesiyle birlikte çalışanların 
işlerine yabancılaşmalarının önlenebileceği söylenebilir. 

Diğer yandan araştırmanın bulguları İKY uygulamalarının etkisinin tüm çalışanlar 
üzerindeki aynı olmayabileceğini göstermektedir. Alfes ve arkadaşları (2012) benzer 
biçimde İKY uygulamalarının çalışanların işten ayrılma ve iyi oluş düzeyleri üzerindeki 
etkisinde işverene duyulan güvenin düzenleyicilik rolünün bulunduğunu öne 
sürmektedirler.  Mevcut araştırmada da sosyal ilişkileri korumak için sosyal sessizlik 
davranışları gösterme ve ayrımcılık yapıldığını düşünme düzeyinin söz konusu etkiyi 
şekillendirmede rol oynadığı belirlenmiştir. Diğer gruplarda İKY uygulamalarının 
arttığı algısı daha az işe yabancılaşmalarıyla ilişkili bulunurken, sosyal sessizliği yüksek 
olan ve ayrımcılık yapıldığını daha fazla düşünen grupta İKY uygulamalarının az veya 
çok olması yabancılaşma düzeylerinde anlamlı bir değişime neden olmamaktadır. 
Sosyal sessiz çalışanlar ayrımcılık yapılmadığını düşündükleri durumda İKY 
uygulamalarından olumlu yönde en çok etkilenen grupken, ayrımcılık olduğunu 
hissettikleri durumda İKY uygulamaları onlar için anlamını yitiriyor görünmektedir. 
Adams’ın (1965) eşitlik teorisine göre çalışanlar kendi girdilerini ve çıktılarını 
diğerleriyle karşılaştırdıklarında diğerleriyle bir dengede olmadıklarını düşündüklerinde 
bu dengeyi düzeltecek davranışlara girmektedirler. Mevcut araştırma bulgularına göre 
teoriyi geliştirmeye yönelik olarak denge arayışında sessizliğin de rolünün olabileceği 
öne sürülebilir. Sosyal ilişkilerini korumak için sessiz kalan çalışanlar ayrımcılık 
yapıldığını ve bir eşitsizlik olduğunu algıladıkları durumda bunu sosyal çevresinde 
paylaşarak tartışarak çözmek yerine işlerine yabancılaşarak tepki verebilecekleri 
anlaşılmaktadır. Sessiz çalışanlar ayrımcılığın olmadığı yerde en tutkulu çalışanlar 
olabilecekken, ayrımcılık yapılan organizasyonlarda en sorunlu grubu 
oluşturabilecekleri görülmektedir. Sessizlik düzeyi düşük çalışanlarda ayrımcılık 
yapıldığı algısı olmasına rağmen, işe yabancılaşmanın İKY uygulamaları arttıkça 
azalması ise çalışanlarda ve iş bağlamında geliştirmeye açık bir yönü ortaya 
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çıkarmaktadır. Daha az sessiz çalışanlar algıladıkları ayrımcılığı çekinmeden sosyal 
çevreleri ile paylaşarak bu duruma tepki gösteriyor ve işlerinde daha az yabancılaşma 
yaşıyor olabilirler. Bu durumda çalışanları karşılaştıkları ayrımcı uygulamalar 
karşısında sessiz kalmayarak bunu diğerleriyle paylaşmaları kolaylaştırılarak, 
çalışanların işlerine yabancılaşmaları düzeylerinin azaltılmasına katkı sağlanabileceği 
öne sürülebilir. Bu konudaki farkındalığın, kişisel ve örgütsel uygulamaların 
geliştirilmesini sağlayabileceği umut edilmektedir. 

Araştırmanın bazı sınırlılıkları da ulaşılan bulgular değerlendirilirken göz önünde 
bulundurulmalıdır. Araştırmada kullanılan verinin kesitsel olarak toplanmış olması, 
değişkenler arasındaki nedensel ilişkilerin yönünü kuramsal gerekçelerle 
sınırlamaktadır. Ayrıca öz-değerlendirmeye dayanan anket cevaplarında, sosyal 
beğenilirlik etkisi söz konusu olabilir. İlave olarak veri toplama uygulaması bir 
işletmedeki çalışanları kapsamaktadır. Çalışanların örgüt uygulamalarını farklı 
algılamaları, farklı tutumlar geliştirmeleri ile ilişkilendirilmiştir. Sonraki araştırmalarda 
İKY uygulamalarının işe tutulma, iyi oluş, işten ayrılma niyeti gibi farklı bireysel 
sonuçlarla ilişkilerinin incelenebilir. Ayrıca, örgütsel adaletin ve çalışan sessizliğinin 
farklı boyutlarının düzenleyicilik rollerinin araştırılması İKY uygulamalarının bireysel 
sonuçları hakkındaki anlayışımızı geliştirmeye yardımcı olabilir. 
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Extensive Summary 
 

Introduction 
The extensive findings of the previous research support the idea that 

implementation of Human Resources Management (HRM) practices give rise to 
positive outputs at organizational level (Combs et al., 2006; Delaney and Huselid, 1996; 
Delery and Doty, 1996; Huselid and Becker, 1996; Liu, Combs, Ketchen and Ireland, 
2007; MacDuffie, 1995; Paul and Anantharaman, 2003). Moreover, the positive results 
of HRM practices have been seen at the individual level, which is a level of analysis 
that is often neglected by HRM literature. A limited number of research findings on 
individual level results show that HRM practices effect employees' attitudes such as 
organizational commitment, job satisfaction and individual performance positively 
(Demirtaş, 2014) and can reduce work alienation in the long term (Tonks and Nelson, 
2008).  

However, the situational approach in human resource management suggest that 
best practices always not lead organizations to superior performance in all 
circumstances and the situational variables within and outside the organization 
moderates the relationship between human resource practices and performance (Bayat, 
2015). For example, previous findings suggest that the level of trust in employer, which 
is an internal contextual variable, moderates the effect of HRM practices on employees' 
individual performance, well-being and intention to quit their jobs (Alfes, Shantz, and 
Tuss, 2012). 

In the present study, we focused on the individual outcomes of HRM practices, 
the neglected area in the literature. We investigated the effect of HRM practices on 
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work alienation and moderated moderation role of discrimination perception and 
employee silence on this effect. The hypotheses of the research are below. 

H-1. HRM practices have the negative effect on work alienation of employees. 

H-2. There is the moderated moderation role of employee silence and 
discrimination on the effect of HRM practices on work alienation. 

Method 

In this research a quantitative and cross-sectional research method was used. For 
the purpose of the study, the data on the perceptions of employee silence, perceptions of 
discrimination and work alienation were collected from the participants by self-
evaluated measures. The structural validity of measures was confirmed by conducting 
CFA in IBM AMOS 23 software. All the other quantitative data analyses were 
performed in IBM SPSS 23.  

Participants of the study consisted of 281 employees which were working in a 
technology firm. 148 (52.7%) of the participants were female and 133 (47.3%) were 
male. The ages of participants range from 17 to 48 and the average age was 30.25. 

Results  

Correlation analysis revealed that HRM practices were related to discrimination r 
= -.17 (p <.01) and work alienation r = - .44 (p <.01) significantly negatively. 
Discrimination perception was found to be related to employee silence r = .18 (p <.01) 
and work alienation r = .20 (p <.01) significantly positively. 

In order to examine causal relations and moderation effects, regression analyses 
was performed in SPSS and also SPSS’ macro PROCESS 2.16.3 (Hayes, 2013) with 
5000 bootstrap samples. In the first step effects of gender and age were controlled. The 
multiple regression analysis showed and the effect of HRM practices on work alienation 
was significant and negative b = -0.23 (p < .001). This finding supported the first 
hypothesis of the research. 

In the second stage, the moderation role of employee silence and discrimination 
was examined. At the end of the analysis it was found that HRM Practices X Silence X 
Discrimination interaction variable has a significant effect on work alienation (b = .21 p 
<.001, 0.66 <YD 95% GA <0.34). This finding showed that employee silence and work 
alienation perception have a significant moderated (conditional) moderation role on the 
effect of HRM practices on work alienation. This finding supported the second 
hypothesis of the research. Slope diagram of the moderated moderation effect is below.  



	  
	  

M.	  Güler	  –	  H.	  Turgut	  –	  H.	  N.	  Basım	  10/3	  (2018)	  804-‐820	  

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

820 

 
Figure 1: Graphical representation of moderated moderation effect  

Discussion 

In this research, the effects of organizations' human resource management 
practices on the work alienation of employees and the role of employee silence and 
discrimination perception were investigated. Two basic findings were obtained as a 
result of the research. The first finding was that when employees perceive that the 
organization performs HRM practices well enough than employees’ work alienation 
decrease. The second and important finding was that the effect of HRM practices on 
work alienation was not common to all conditions. When the level of social silence and 
discrimination perception were high then the effect of HRM practices on work 
alienation was not significant. 
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Özet 
Tüketici davranışlarında önemli bir yeri olan hedonik tüketim, toplumu oluşturan 

farklı kuşakların karakteristik özelliklerine göre farklı biçimlerde görülmektedir. Bu 
çalışmanın amacı hedonik satın alma değerlerinin alışveriş memnuniyetine etkisini X ve 
Z kuşaklarında karşılaştırmalı olarak incelemektir. Araştırma Uşak Merkez ilçede giyim 
ürün kategorisinde yapılmıştır. Bu kapsamda X kuşağından 382, Z kuşağından 385 kişi 
ile anket tekniği kullanarak araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde 
edilen veriler Yapısal Eşitlik Modelleme-yol (Path) analizine tabi tutulmuştur. Sonuçta 
X ve Z kuşaklarının hedonik alışveriş değerlerinin alışveriş memnuniyetine etkisi 
açısından genel olarak farklı özellikler gösterdiği ve belirlenen faktörler arasındaki 
etkileşim yoğunluğunun Z kuşağında X kuşağına göre daha fazla olduğu tespit 
edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Hedonizm, Hedonik Alışveriş Değerleri, X Kuşağı, Z Kuşağı, 
Alışveriş Memnuniyeti 

Abstract 
Hedonic consumption, which has an important place in consumer behavior, 

appears in different forms according to the characteristics of different generations 
forming society. The purpose of this study is to examine the effect of hedonic purchase 
values on shopping satisfaction comparatively in the X and Z generations. The research 
was carried out in Uşak about clothing apparel category. In this context, a survey was 
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conducted using survey technique with 382 persons from X  generation and 385 persons 
from Z generation. The data obtained as a result of the research were subjected to 
Structural Equation Modeling-Path analysis. As a result, it has been determined that 
hedonic shopping values of X and Z generations have generally different characteristics 
in terms of shopping satisfaction and the interaction intensity between the determined 
factors was higher in the Z generation than in the X generation. 
Keywords: Hedonism, Hedonic Shopping Values, X Generation, Z Generation, 
Shopping Satisfaction 

1. Giriş 

Toplumu oluşturan tüketiciler hazza yönelik bir şekilde devamlı tüketim 
halindedirler (Yanıklar, 2006:104). İhtiyaçların karşılanması ve kar amacı taşıyan 
tüketim sürecinde alışverişin hedonik boyutlarının incelenmesi pazarlamacılar 
tarafından giderek daha fazla önem verilen bir durumdur (Kazakeviciute ve Banyte, 
2012:532). Hirschman ve Holbrook (1982), tüketim deneyimlerinde yaşanan çoklu 
duyuşsal, fantezi ve duygusal yönlerin hedonik tüketimle alakalı olduğunu ifade 
etmektedirler. Hedonik tüketimde daha çok tüketim deneyiminden alınan soyut haz ve 
bu süreci yaşamak ön plandadır (Neeley, Min ve Kennett-Hensel, 2010:326). 

Babin, Darden ve Griffin (1994), hedonik ve faydacı alışveriş değerlerini ölçmek 
üzere bir ölçek geliştirerek hedonik ve faydacı alışverişi tanımlamaya çalışmışlardır. 
Arnold ve Raynolds (2003) ise hedonik tüketimin nedenleri üzerine yaptıkları çalışmada 
hedonik tüketimin çeşitli boyutları olduğunu ifade etmişler ve bu konuda bir ölçek 
geliştirmişlerdir. Geliştirdikleri ölçek hedonik alışveriş değerleriyle ilgili birçok 
çalışmada temel alınmıştır. 

Kuşaklar, aynı dönemlerde yaşayan, çeşitli olaylar ve olguların etkisiyle ortak 
bilinç, düşünce ve deneyimlere sahip olmuş gruplardır. Kuşakların 
sınıflandırılmalarında bu ortak yönlerin oluşturduğu değer sistemleri göz önüne 
alınmaktadır (Cox ve Holloway, 2010:63; Peitzmeier, 2011:8; Gürbüz, 2015:41; Koç, 
Öztürk ve Yıldırım, 2016:176). 

Toplumdaki kuşakların tutum, inanç ve değerlerinin farklılık göstermesi birçok 
araştırmacı tarafından gündemde tutulmakla birlikte bu konuda daha fazla sistematik ve 
görgül araştırmaların yapılmasına ihtiyaç vardır (Gürbüz, 2015: 40). 

Hedonik (hazcı) tüketim kişilere ve insan gruplarına göre farklı özellikler 
göstermektedir. Bu durumda farklı kuşakların tüketimde farklı hedonik özellikler 
göstereceği ifade edilebilir (Ilgaz, 2018:2). 

Alışveriş memnuniyetinin sağlanması ile sadık müşteri kitlesinin oluşturulması 
günümüzde etkin pazarlama açısından oldukça önemli bir husustur (Yoon ve Uysal, 
2005: 47). Bu açıdan alışverişin hedonik boyutunun giderek artan önemiyle beraber 
alışveriş memnuniyetine etkisinin incelenmesi faydalı olacaktır. Bu araştırmada hedonik 
tüketim değerlerinin alışveriş memnuniyetine etkisi açısından X ve Z kuşaklarının 
karşılaştırmalı olarak incelenmesiyle bilimsel alan yazına katkıda bulunmak ve bu 
kuşaklara yönelik faaliyetler gösteren firmalara öneriler sunmak amaçlanmıştır. 
Araştırmanın bulgular kısmında Uşak ilinde yaşayan X ve Z kuşağı mensubu bireylere 
yönelik uygulanan anket çalışmasından elde edilen bulgulara yer verilmiş ve sonuç 
kısmında bulgulara yönelik değerlendirmelere yer verilmiştir. 
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2. Kavramsal Çerçeve 
Hedonizm haz duyusunun en büyük amaç olarak görüldüğü durumu ifade eden bir 

kavramdır (Odabaşı, 2006:110). Geleneksel hedonizm anlayışında duyu organları 
vasıtasıyla alınan hazlara odaklanılırken modern hedonizm anlayışında duyusal 
uyarılmadan çok duygusal deneyim boyutlarından alınan hazlara vurgu yapılmaktadır 
(Yanıklar, 2006:102). 

Hedonizmin tüketim boyutundan bakıldığında hazzı amaç haline getiren 
tüketiciler hedonik olarak adlandırılmaktadır. Hedonik tüketicilerde haz arayışı sürekli 
devam etmesinden dolayı davranış halini almıştır (Özdemir ve Yaman, 2007:81). 

Hedonik tüketim kavramı Hirschman ve Holbrook (1982), tarafından doğrudan 
ele alınmıştır. Hedonik tüketimin tüketici davranışlarının çoklu duyuşsal, fantezi ve 
duygusal yönlerini içeren bir kavram olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca bu çalışmalarında 
duygusal uyarılma isteğinin tüketicileri çeşitli ürünleri satın almaya teşvik ettiğini ifade 
etmişlerdir. 

Hedonik alışveriş değeri alışveriş deneyimiyle yaşanan hazzı ifade eden bir 
kavram olarak özgürlük yaşamaya ve çeşitli fantezilere yönelik duygusal boyutları 
içeren bir kavramdır. Hedonik alışveriş değerleri tüketicileri alışveriş yapmaya sevk 
etmektedir (Kwon, 2005:130). 

Hedonik alışveriş değerleri Arnold ve Reynolds (2003) tarafından yapılan 
“Hedonic Shopping Motivations” adlı çalışmada ele alınmıştır. Hedonik alışveriş 
değerlerini altı boyutta ele aldıkları çalışmalarına göre macera boyutu alışveriş 
deneyiminin bir macera olarak görülmesini ifade eder. Alışveriş esnasında tüketicilerin 
adeta başka bir dünyada olduklarını hissettiren kokular, sesler gibi uyaranlar ve 
uyarılma durumu macera boyutuyla alakalıdır. Sosyalleşme boyutu, alışveriş 
etkinliklerinin aile, arkadaşlar ya da diğer insanlarla bir araya gelmek için bir fırsat olma 
durumunu ifade eden hedonik alışveriş değeridir. Rahatlama boyutu, alışverişi stres 
giderme, olumsuz ruh halinden kaçış yolu olarak görmeye yönelik hedonik alışveriş 
boyutudur. Fikir edinme boyutu, alışverişte yeni modayı, eğilimleri takip etmek, yeni 
ürünler hakkında bilgi sahibi olmaya yönelik haz durumlarını ifade eden hedonik 
alışveriş değeridir. Başka insanları mutlu etme boyutu bireyin değer verdiği diğer 
insanlar için yaptığı alışverişten duyduğu hazzı ifade eden hedonik alışveriş değeridir. 
Uygun değeri bulma boyutu ise alışveriş yaparken pazarlık yapmak, indirimli ürünleri 
takip etmek ve bu bakımdan cazip ürünler hakkında araştırma yapmaya yönelik hedonik 
eğilimi ifade etmektedir. 

Hedonik alışveriş değerleriyle birlikte bu değerleri etkileyen çeşitli faktörlerin 
bulunduğu Chang ve diğerleri (2004) tarafından ifade edilmiştir. Çalışmalarına göre 
hedonik alışveriş değerlerini etkileyen üç faktör şu şekilde ele alınmıştır: 

Tüketici ilgilenimi: Tüketicilerin herhangi bir marka, ürün, hizmet, mağaza, 
reklam veya mesaja yönelik hissettikleri ilgi ya da önem hissini ifade etmektedir 
(Odabaşı ve Barış, 2002:342). 

Farklılık arama eğilimi: Mevcut ürünlerin özelliklerine doymuş olmaktan veya 
can sıkıntısından dolayı farklılıkları ve yenilikleri keşfetmeye yönelik arayış durumunu 
ifade etmektedir (Sharma ve diğerleri, 2010:277). 

Mağaza atmosferi: Mağaza ortamında tüketicileri etkisi altına alan fiziksel ve 
duygusal etki faktörlerini ifade etmektedir (Kurt, 2008:30-31). Mağazanın dekorasyonu, 
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ışıklandırma, kokular, ortamda çalınan müzikler, seçilen renkler, satıcıların görünüş ve 
tavırları gibi uyaranlar mağaza atmosferini oluşturmaktadır (Arslan, 2004:66). 

Alışverişte memnuniyet kavramı tüketicilerin ürünler hakkındaki beklentilerinin 
karşılanıp karşılanmamasıyla ilgili bir kavramdır. Ürünlerin beklentileri karşılaması 
durumunda tüketiciler memnuniyet duyacak, karşılamaması durumunda ise hayal 
kırıklığına uğrayacaklardır. Beklenenin üzerinde bir performans ise tüketicileri hoşnut 
edecektir (Kotler ve Keller, 2012:10). Irani ve Hanzaee (2011:96), alışveriş 
memnuniyetinin hem hedonik hem de faydacı alışveriş değerleriyle ilişkili olduğunu ve 
bu değerler dikkate alınarak alışveriş memnuniyetinin olumlu biçimde 
yönlendirilebileceğini belirtmişlerdir.  

Hedonik alışveriş değerleri ve bu değerlere etki eden faktörlerin alışveriş 
memnuniyetiyle ilişkisinin ortaya konması daha pazarlamacılar için önemli olan 
alışveriş memnuniyetinin artırılması açısından olumlu olacaktır.  

Kuşak kavramı Türk Dil Kurumu (2018) tarafından hemen hemen aynı yıllarda 
doğmuş olup aynı çağın şartlarını, benzer sıkıntıları ve yazgıları yaşamış, benzer 
sorumluluklarla yükümlü olmuş kişiler topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Herhangi bir 
kuşaktaki bireylerin fikir yapıları ve yaşantıları gençlik dönemlerinde benzer 
yaşantılarla biçimlendiği için o kuşaktaki bireylerin benzer kişilik özellikleri 
göstermesine neden olmaktadır. Bir kuşaktaki ortak sosyal doku, o kuşağın gelecekteki 
düşünce yapısı ve hayat tarzı konusunda öngörüde bulunmayı mümkün kılmaktadır 
(Howe ve Strauss, 2007:42). 

Toplumda farklı kuşakların farklı yaklaşımları ve iletişim tarzları olduğu için 
çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların çözümü ve sağlıklı bir toplumsal ve 
kültürel yapının oluşturulması için kuşak sınıflandırılmalarının yapılmasına ve kuşak 
özelliklerinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Kuşak sınıflandırmaları gerek 
tarihsel aralık açısından gerekse de bulundukları kültürler açısından farklılık arz 
etmektedir. Literatürde genel olarak kuşaklar “Geleneksel-Sessiz kuşak”, ”Bebek 
Patlaması kuşağı”, “X kuşağı”, “Y kuşağı” ve “Z kuşağı” şeklinde sınıflandırılmaktadır  
(Adıgüzel ve diğerleri, 2014:170-171). 

X kuşağı bazı kaynaklara göre 1965-1980 yılları arasında doğan, çeşitli siyasi ve 
toplumsal belirsizliklerin ve karışıklıkların bulunduğu bir dünyada yetişmiş “kayıp 
kuşak” olarak adlandırılan bir kuşaktır (Aksoy, 2014:48). 

Türkiye’deki X kuşağı sağ-sol çatışmalarının, petrol krizlerinin yaşandığı bir 
ortamdan etkilenmiştir. Teknolojinin hızlı biçimde gelişmesiyle teknoloji yerlileri 
olmadıkları halde teknolojiye adapte olmak durumunda kalmış bir kuşaktır. Bu kuşak 
otoriteye saygılı, toplumsal duyarlılığı olan, çalışmayı seven bir kuşaktır. Ayrıca 
kadınlar bu kuşakta daha çok iş hayatına katılmaya başlamıştır. Bu kuşak rahat yaşam 
için az çocuk sayısını ve yaşamak için çalışma anlayışını benimsemiştir. Boşanma, 
AIDS gibi kavramlar bu kuşağın literatürüne girmiştir (Mengi, 2009:14). 

X kuşağı tüketici olarak özgürlüğüne düşkün ve kendinden önceki kuşaklara göre 
marka bağımlılığı daha az olan bir kuşaktır (Wood, 2013: 2). Bu kuşak günümüzde 
ebeveyn konumunda oldukları için çocuklara yönelik ve ev ihtiyaçları için olan ürünlere 
öncelik vermektedirler (Arısal, 2015:20). X kuşağının tüketim alışkanlıkları daha çok 
kitlesel pazarlama ile şekillenmektedir (Altuntuğ, 2012:208). 

Z kuşağı özellikle teknolojinin hızlı biçimde ilerlemesi ve hayat standartlarının 
değişmesi gibi faktörlerden dolayı diğer kuşakların içinde bulunduğu dünyadan daha 
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çok değişim göstermiş bir dünyada yetişmektedir. Bu durum Z kuşağının diğer 
kuşaklardan farklı özellikler göstermesine neden olmaktadır (Ayhün, 2013:102). 

Z kuşağında bireysellik ve bağımsızlık daha fazla görülmektedir. Ayrıca Z kuşağı 
iletişimde yüksek özgüven sahibidir ve genellikle sosyal medya üzerinden iletişimi 
tercih etmektedir (Tokabaş, 2014). Tutkunun oluşturulması ile Z kuşağının motive 
edilebilmesi mümkün olabilmektedir (Hope, 2016:4). Hak arama, yaratıcılık ve sosyal 
iletişim açısından da Z kuşağı diğer kuşaklardan daha iyi bir görünüm sergilemektedir 
(Çetin ve Başol, 2014:4). 

Tüketici olarak incelendiğinde Z kuşağının hem etken hem de edilgen bir kuşak 
olduğu görülmektedir. Aktif internet kullanıcısı olan Z kuşağı tüketim akımlarını 
belirlemektedir. Ayrıca Z kuşağı tüketime yoğunlaşmış, ertelemeyi sevmeyen ve 
ailelerin tüketim kararlarını etkileyen bir yapıya sahiptir (Altuntuğ, 2012:204-209). 

McCrindle (2014)’ın  satın alma motivasyonları ve pazarlama yönetimi açısından 
X,Y, ve Z kuşaklarını incelediği çalışmasına göre X kuşağı alışverişte araştırmaya Z 
kuşağı ise trendlere önem vermektedir. X kuşağına doğrudan pazarlamayla hitap 
edilirken Z kuşağı etkileşimli pazarlama faaliyetlerine daha çok uygundur (Tuncer ve 
Tuncer, 2016:216). 

Kuşakların değişen özelliklerinin hedonik alışveriş değerleri ve bu değerlere etki 
eden faktörler bağlamında da ele alınmasıyla hedeflenen kuşaklara yönelik alışveriş 
faaliyetlerine yol gösterici olacaktır. Özellikle hedeflenen kuşak ya da kuşakların 
alışveriş memnuniyetlerinin artırılması açısından kuşakların hedonik özelliklerinin 
ortaya konması faydalı olacaktır. 

3. Veri ve Yöntem 
Araştırmanın amacı hedonik alışveriş değerlerinin X ve Z kuşaklarında alışveriş 

memnuniyetine etkisini karşılaştırmalı biçimde incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 
araştırmanın hipotezlerinin belirlenmesi için araştırmanın teorik çerçevesine uygun bir 
şekilde değişkenler arasındaki ilişkileri göstermek için Chang ve diğerleri (2004:189) 
tarafından hazırlanan modelden faydalanılarak aşağıdaki model hazırlanmıştır (Şekil 1). 
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Bu modelde Chang ve diğerleri (2004) tarafından belirlenen hedonik alışveriş 
değerlerinin alt boyutları yerine Arnold ve Reynolds (2003) tarafından belirlenen 
hedonik alışveriş değerlerinin alt boyutları kullanılmıştır. Araştırmanın amacı ve modeli 
çerçevesinde oluşturulan hipotezlar aşağıda belirtilmiştir: 

H1a: X kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi alışveriş memnuniyetini 
etkilemektedir. 

H1b: Z kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi alışveriş memnuniyetini 
etkilemektedir. 

H2a: X kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi alışveriş 
memnuniyetini etkilemektedir. 

H2b: Z kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi alışveriş 
memnuniyetini etkilemektedir. 

H3a: X kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi alışveriş memnuniyetini 
etkilemektedir. 

H3b: Z kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi alışveriş memnuniyetini 
etkilemektedir. 

H4a: X kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi macera boyutlu hedonik 
alışveriş değerini etkilemektedir. 

H4b: Z kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi macera boyutlu hedonik 
alışveriş değerini etkilemektedir. 

H5a: X kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi sosyalleşme boyutlu 
hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H5b: Z kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi sosyalleşme boyutlu 
hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H6a: X kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi rahatlama boyutlu 
hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H6b: Z kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi rahatlama boyutlu 
hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H7a: X kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi fikir edinme boyutlu 
hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H7b: Z kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi fikir edinme boyutlu 
hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H8a: X kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi başkalarını mutlu etme 
boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H8b: Z kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi başkalarını mutlu etme 
boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H9a: X kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi uygun değeri bulma 
boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H9b: Z kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi uygun değeri bulma 
boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H10a: X kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi macera boyutlu 
hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H10b: Z kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi macera boyutlu 
hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 
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H11a: X kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi sosyalleşme boyutlu 
hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H11b: Z kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi sosyalleşme boyutlu 
hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H12a: X kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi rahatlama boyutlu 
hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H12b: Z kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi rahatlama boyutlu 
hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H13a: X kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi fikir edinme boyutlu 
hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H13b: Z kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi fikir edinme boyutlu 
hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H14a: X kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi başkalarını mutlu 
etme boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H14b: Z kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi başkalarını mutlu 
etme boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H15a: X kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi uygun değeri bulma 
boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir 

H15b: X kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi uygun değeri bulma 
boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir 

H16a: X kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi macera boyutlu hedonik 
alışveriş değerini etkilemektedir. 

H16b: Z kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi macera boyutlu hedonik 
alışveriş değerini etkilemektedir. 

H17a: X kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi sosyalleşme boyutlu 
hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H17b: Z kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi sosyalleşme boyutlu 
hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H18a: X kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi rahatlama boyutlu 
hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H18b: Z kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi rahatlama boyutlu 
hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H19a: X kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi fikir edinme boyutlu 
hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H19b: Z kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi fikir edinme boyutlu 
hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H20a: X kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi başkalarını mutlu etme 
boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H20b: Z kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi başkalarını mutlu etme 
boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

H21a: X kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi uygun değeri bulma 
boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir 

H21b: Z kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi uygun değeri bulma 
boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 
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H22a: X kuşağı için giyim alışverişinde macera boyutlu hedonik alışveriş değeri 
alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

H22b: Z kuşağı için giyim alışverişinde macera boyutlu hedonik alışveriş değeri 
alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

H23a: X kuşağı için giyim alışverişinde sosyalleşme boyutlu hedonik alışveriş 
değeri alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

H23b: Z kuşağı için giyim alışverişinde sosyalleşme boyutlu hedonik alışveriş 
değeri alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

H24a: X kuşağı için giyim alışverişinde rahatlama boyutlu hedonik alışveriş değeri 
alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

H24b: Z kuşağı için giyim alışverişinde rahatlama boyutlu hedonik alışveriş değeri 
alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

H25a: X kuşağı için giyim alışverişinde fikir edinme boyutlu hedonik alışveriş 
değeri alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

H25b: Z kuşağı için giyim alışverişinde fikir edinme boyutlu hedonik alışveriş 
değeri alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

H26a: X kuşağı için giyim alışverişinde başkalarını mutlu etme boyutlu hedonik 
alışveriş değeri alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

H26b: Z kuşağı için giyim alışverişinde başkalarını mutlu etme boyutlu hedonik 
alışveriş değeri alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

H27a: X kuşağı için giyim alışverişinde uygun değeri bulma boyutlu hedonik 
alışveriş değeri alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

H27b: Z kuşağı için giyim alışverişinde uygun değeri bulma hedonik alışveriş 
değeri alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

Araştırma Uşak ili merkez ilçede 36-52 yaş arası X kuşağına mensup tüketiciler 
ve lise 1,2,3,4. Sınıflarda okuyan 13-17 yaş arası Z kuşağına mensup tüketicilere 
yönelik olarak giyim ürün grubunda yapılmıştır. Araştırma 2017 Mayıs-Haziran 
döneminde gerçekleşmiştir. Araştırma kapsamında X ve Z kuşaklarının her biri için 
400’er anket uygulanmış, X kuşağı için 382, Z kuşağı için 385 kullanılabilir anket foru 
elde edilmiş ve değerlendirmeye alınmıştır. 

Araştırmada katılımcıların hedonik alışveriş değerlerini etkileyen faktörler olarak 
Chang ve diğerleri (2004) tarafından belirlenen tüketici ilgilenimi, farklılık arama 
eğilimi, mağaza atmosferi faktörlerinden tüketici ilgilenimine yönelik algılarını ölçmek 
için Laurent ve Kapferer (1985), Chang ve diğerleri (2004)’nin oluşturduğu ölçeklerden 
faydalanılarak 6 ifadeden oluşan bir ölçek hazırlanmıştır. Katılımcıların farklılık arama 
eğilimine yönelik algılarını ölçmek için Baumgartner ve Steenkamp (1994, 1996) ve 
Chang ve diğerleri (2004) tarafından oluşturulan  8 ifadeden oluşan bir ölçek 
kullanılmıştır. Mağaza atmosferine yönelik katılımcıların algılarını ölçmek için de 
Sherman, Mathur ve Smith (1997), Chang ve diğerleri (2004)’nin kullandıkları 17 
ifadeden oluşan bir ölçek kullanılmıştır. 

Katılımcıların hedonik alışveriş değerlerine ilişkin algılarını ölçmek için Arnold 
ve Reynolds (2003) tarafından geliştirilen 23 ifadeden oluşan hedonik alışveriş değerleri 
ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların alışveriş memnuniyetine ilişkin algılarını 
ölçmek için Chang ve diğerleri (2004)’nin kullandığı ölçekten faydalanılarak hazırlanan 
4 ifadeden oluşan bir ölçek kullanılmıştır. 
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Anket formunda 1.Grupta katılımcıların hedonik alışveriş değerleri, tüketici 
ilgilenimi ve farklılık arama eğilimine yönelik yargılarını, 2.Grupta mağaza atmosferi 
ve alışveriş memnuniyetine yönelik yargılarını, 3.Grupta katılımcıların demografik 
özelliklerini tespit etmeye yönelik sorular yöneltilmiştir.  Hedonik alışveriş değerleri, 
hedonik alışveriş değerlerini etkileyen faktörler ve alışveriş memnuniyeti ile ilgili 
yargılara katılma düzeyleri 5’li Likert ölçeği (5=Tamamen katılıyorum, 1=Kesinlikle 
katılmıyorum) ile ölçülmüştür. Kesin anket formunu hazırlamadan önce 20 kişi ile 
görüşülerek anket hakkında görüşleri alınmış, bu kişilerden alınan dönütlere göre anket 
soruları yeniden düzenlenmiştir. Uygulanan anketin geçerlilik ve güvenirliğine dair 
yapılan analizler ve değerler bulgular kısmında gösterilmiştir. 
4. Bulgular 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 23 ve LISREL 8.71 programlarında 
değerlendirilmiştir. Ölçekler için yapılan değerlendirmelerde frekans dağılımları, 
ortalama ve standart sapma, güvenilirlik analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal 
eşitlik modeli analizleri kullanılmıştır. Ayrıca her iki kuşak için demografik özelliklere 
ilişkin veriler aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri (X kuşağı) 

Demografik Özellikler (X Kuşağı) 

Cinsiyet Frekans % 
Aylık Gelir 

Durumu(TL) 
Frekans % 

Bayan 154 40,3 0-1400 139 36,4 

Bay 228 59,7 1401-2800 144 37,7 

Medeni Durum Frekans % 2801-4200 72 18,8 

Evli 339 88,7 4201-5600 15 3,9 

Bekar 43 11,3 5601-7000 4 1,0 

Yaş Frekans % 7000 ve üstü 8 2,1 

35-40 104 27,2 Meslek Frekans % 

41-45 143 37,4 Ev Hanımı 80 20,9 

46-50 95 24,9 Emekli 28 7,3 

51-55 35 9,2 İşçi 93 24,3 

56 ve üstü 5 1,3 Memur 60 15,7 

Çocuk Sayısı Frekans % Esnaf 47 12,3 

Yok 24 6,3 Serbest Meslek 46 12,0 

1 53 13,9 Diğer 28 7,3 

2 153 40,1 Eğitim Durumu Frekans % 

3 107 28,0 İlköğretim 149 39,1 
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4 28 7,3 Lise 110 28,9 

5 ve üzeri 17 4,5 Üniversite 90 23,6 

Toplam 382 100 Lisansüstü 32 8,4 

 Toplam 382 100 

X kuşağından katılımcıların en belirgin demografik özellikleri şu şekildedir; 
çoğunlukla 41-45 yaş grubunda, evli, iki çocuklu, , 1401-2800 TL aylık gelir sahibi, işçi 
ve ilköğretim mezunu olanların oranı daha yüksektir. 

Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özellikleri (Z Kuşağı) 

Demografik Özellikler (Z Kuşağı) 

Cinsiyet Frekans % Haftalık Harçlık(TL) Frekans % 

Kız 213 55,3 0-5 37 9,6 

Erkek 172 44,7 6-10 69 17,9 

Yaş Frekans % 11-15 32 8,3 

13 3 0,8 16-20 62 16,1 

14 7 1,8 21-25 54 14,0 

15 73 19,0 26 ve üzeri 131 34,0 

16 143 37,1 Kardeş Sayısı Frekans % 

17 159 41,3 1 55 14,3 

Sınıf Frekans % 2 152 39,5 

9.sınıf 127 33,0 3 119 30,9 

10.sınıf 134 34,8 4 32 8,3 

11.sınıf 83 21,6 5 ve üstü 27 7,0 

12.sınıf 41 10,6    

Toplam 385 100 Toplam 385 100 

Z kuşağından katılımcıların en belirgin demografik özellikleri şu şekildedir; 
çoğunlukla 17 yaşında,10.sınıfta okuyan, kendisiyle beraber iki kardeş olanlar, 26 TL ve 
üzeri haftalık harçlığı olanların oranı daha yüksektir. 

X ve Z kuşakları için yapılan çalışmalarda kullanılan ölçekleri test etmek için 
doğrulayıcı faktör analizi ve güvenilirlik analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda 
yapılan modifikasyonlar sonucunda çıkarılan değişkenler ve modifikasyon sonrasında 
sonrasında kalan değişkenlerin yapı güvenilirliği değerleri, ortalama açıklanan varyans 
değerleri, Cronbach’s alfa değerleri, t değerleri,  standart katsayıları, hata varyansı 
değerleri ve R² değerleri Tablo3 ve Tablo 4’te gösterilmiştir.  
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Tablo 3. X kuşağı İçin Ölçüm Modelinde Yer Alan Değişkenlere Ait Değerler 

DEĞİŞKENLER t 
değerleri 

Standart 
katsayılar 

Hata 
varyansı R2 

Tüketici İlgilenimi (TT) YG:0,82 // AVE:0,61 // α = 0,826 
Kıyafet benim için çok şey ifade etmektedir.  8,96 0,85 0,41 0,24 
Benim için giyim çok önemli değildir. 11,27 0,81 0,38 0,33 
Hangi kıyafeti alacağım benim için çok 
önemli değildir. 9,16 0,82 0,49 0,19 

Farklılık Arama Eğilimi (FA) YG: 0,92 // AVE: 0,71 // α = 0,735 
Yeni ve farklı şeyleri denemektense aynı şeyi 
yapmayı severim.   14,51 0,90 0,21 0,51 

Rutin hayatı severim.  10,05 0,83 0,39 0,13 
Yeni ve farklı kıyafetleri denemekten 
çekinirim. 11,57 0,87 0,34 0,20 

Yeni moda giysileri ilk satın alan olmak 
istemem. 11,94 0,85 0,31 0,18 

Eski giysilerin sıkıcı olduğunda sıkıcı 
olduğunu düşündüğümde yeni moda ürünleri 
araştırmaktan hoşlanırım.   

13,67 0,89 0,28 0,50 

Mağaza Atmosferi (MA) YG: 0,94 // AVE: 0,61 // α = 0,939 
X mağazasının ortamı canlıdır.  17,05 0,69 0,45 0,21 
X mağazasının ortamı neşelidir. 11,27 0,89 0,35 0,19 
X mağazasının çalışanları naziktir.  11,08 0,71 0,44 0,11 
X mağazasının fiziksel ortamı iyidir.  15,96 0,90 0,24 0,29 
X mağazasının fiziksel ortamı geniştir. 10,29 0,81 0,36 0,26 
X mağazasının fiziksel ortamı ferahtır. 8,52 0,77 0,43 0,33 
X mağazasının fiziksel ortamı çekicidir. 9,73 0,82 0,38 0,17 
X mağazasının fiziksel ortamı temizdir. 12,50 0,81 0,38 0,18 
X mağazasının fiziksel ortamı düzenlidir. 14,79 0,69 0,43 0,34 
X mağazasının atmosferi hoştur.  9,81 0,81 0,36 0,28 
X mağazasının hoş kokulu bir ortamı vardır.  9,68 0,77 0,41 0,21 
X mağazasında çalan müzikleri beğenirim. 16,70 0,73 0,44 0,21 
Macera (MC) YG:0,89 // AVE:0,73 // α = 0,878 
Kıyafet alışverişini canlandırıcı buluyorum.   11,29 0,89 0,29 0,41 
Kıyafet alışverişi bana heyecan veriyor. 13,57 0,92 0,27 0,52 
Kıyafet alışverişi bana başka bir dünyada 
olduğumu hissettiriyor. 12,71 0,91 0,33 0,09 

Sosyalleşme (SS) YG:0,86 // AVE:0,67 // α = 0,820 
Arkadaşlarım ve ailemle sosyalleşmek için 
kıyafet alışverişi yaparım. 9,81 0,82 0,31 0,37 

Benim için kıyafet alışverişi arkadaşlarım ve 
ailemle sosyalleşmek için bir araçtır. 7,77 0,78 0,33 0,31 

Kıyafet alışverişi başka insanlarla ilişkilerimin 
kuvvetlenmesini sağlar. 8,15 0,80 0,29 0,34 

Rahatlama (RH) YG: 0,85 // AVE:0,65 // α = 0,786 
Olumsuz bir ruh halinde isem kıyafet 
alışverişi yapmak daha iyi hissetmemi sağlar. 5,27 0,80 0,29 0,28 

Kıyafet alışverişi benim için stres gidermenin 
yoludur. 7,49 0,68 0,33 0,31 

Kendim için özel bir şeyler yapmak istediğim 
zaman kıyafet alışverişine giderim. 6,73 0,70 0,21 0,37 
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Fikir Edinme (FE) YG: 0,86 // AVE: 0,68 // α = 0,829 
Yeni modayı yakalamak için kıyafet alışverişi 
yaparım. 16,01 0,89 0,29 0,29 

Yeni ürünleri görmek için kıyafet alışverişi 
yaparım. 11,17 0,84 0,37 0,41 

Yeni şeyleri denemek için kıyafet alışverişi 
yaparım. 14,82 0,85 0,34 0,33 

Başkalarını Mutlu Etmek (BM) YG: 0,75 // AVE: 0,60 // α = 0,754 
Bana göre özel insanlar için kıyafet alışverişi 
yapmak beni mutlu eder. 11,09 0,80 0,42 0,33 

Ailem ve arkadaşlarım için kıyafet alışverişi 
yapmayı severim. 12,74 0,81 0,43 0,37 

Uygun Değeri Bulmak (UD) YG: 0,82 // AVE: 0,61 //  α = 0,784 
Alışverişe çıktığımda çoğunlukla kıyafet 
alışverişini tercih ederim. 9,08 0,84 0,41 0,34 

Kıyafet alışverişinde indirimleri takip etmeyi 
severim. 6,51 0,70 0,44 0,21 

Kıyafet alışverişinde pazarlık yapmayı 
severim. 8,77 0,89 0,38 0,27 

Alışveriş Memnuniyeti (SM) YG: 0,82 // AVE: 0,60  α = 0,853 
X mağazasında alışveriş yapmaktan 
memnunum.  14,85 0,81 0,29 0,41 

X mağazasının ürünlerinden memnunum.  10,89 0,84 0,51 0,17 
X mağazasının ürünleri kalitelidir.  13,49 0,69 0,38 0,24 
α = Cronbach’s Alfa Değeri, YG= Yapı Güvenilirliği,  AVE=Ortalama Açıklanan 
Varyans 

 

Tablo 4. Z kuşağı İçin Ölçüm Modelinde Yer Alan Değişkenlere Ait Değerler 

DEĞİŞKENLER t 
değerleri 

Standart 
katsayılar 

Hata 
varyansı R2 

Tüketici İlgilenimi (TT) YG:0,87 // AVE:0,63// α = 0,803 
Kıyafet benim için çok şey ifade etmektedir.  11,08 0,80 0,39 0,24 
Kıyafet hayatımda önemli bir yer tutmaktadır.  10,81 0,70 0,41 0,11 
Kıyafet alışverişi sırasında giysileri çok 
dikkatli incelerim. 14,75 0,88 0,34 0,19 

Kıyafet seçimi benim için önemlidir.  13,52 0,81 0,34 0,21 
Farklılık Arama Eğilimi (FA) YG: 0,91//AVE: 0,67//α = 0,808 
Günlük hayatta yeni ve değişik şeyleri 
denemekten hoşlanırım.  12,02 0,77 0,27 0,18 

Devamlı olarak yeni fikir ve deneyimleri takip 
ederim. 15,10 0,80 0,20 0,21 

Yeni tarz giysileri satın almaktan hoşlanırım.  11,81 0,75 0,36 0,18 
Yeni moda giysileri ilk satın alan olmak 
istemem. 14,28 0,78 0,22 0,20 

Eski giysilerin sıkıcı olduğunda sıkıcı 
olduğunu düşündüğümde, yeni moda ürünleri 
araştırmaktan hoşlanırım.   

11,14 0,75 0,38 0,17 

Mağaza Atmosferi (MA) YG:0,95 // AVE:0,66 // α = 0,961 
X mağazasının ortamı canlıdır.  16,28 0,80 0,42 0,11 
X mağazasının ortamı neşelidir. 13,72 0,84 0,34 0,21 
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X mağazasının ortamı heyecan vericidir. 12,66 0,66 0,38 0,22 
X mağazasının fiziksel ortamı geniştir. 11,84 0,78 0,28 0,18 
X mağazasının fiziksel ortamı renklidir. 10,09 0,86 0,30 0,24 
X mağazasının fiziksel ortamı çekicidir. 10,47 0,74 0,19 0,28 
X mağazasının fiziksel ortamı temizdir. 15,81 0,82 0,37 0,17 
X mağazasının fiziksel ortamı düzenlidir. 12,46 0,80 0,21 0,14 
X mağazasının atmosferi hoştur.  13,81 0,81 0,33 0,10 
X mağazasının hoş kokulu bir ortamı vardır.  14,25 0,84 0,41 0,18 
Macera (MC) YG:0,78 // AVE:0,54 // α = 0,901 
Benim için kıyafet alışverişi bir maceradır.   9,58 0,68 0,41 0,32 
Kıyafet alışverişini canlandırıcı buluyorum.   10,54 0,65 0,49 0,21 
Kıyafet alışverişi bana heyecan veriyor. 7,28 0,81 0,38 0,27 
Sosyalleşme (SS) YG:0,82 // AVE:0,60 // α = 0,801 
Arkadaşlarım ve ailemle sosyalleşmek için 
kıyafet alışverişi yaparım. 18,17 0,81 0,41 0,38 

Kıyafet alışverişi yaparken başka insanlarla bir 
araya gelmeyi severim. 14,85 0,71 0,28 0,29 

Benim için kıyafet alışverişi arkadaşlarım ve 
ailemle sosyalleşmek için bir araçtır. 12,76 0,78 0,45 0,34 

Rahatlama (RH) YG: 0,70 // AVE: 0,54 // α = 0,852 
Olumsuz bir ruh halinde isem kıyafet alışverişi 
yapmak daha iyi hissetmemi sağlar. 11,08 0,68 0,41 0,39 

Kıyafet alışverişi benim için stres gidermenin 
yoludur. 11,48 0,69 0,38 0,37 

Fikir Edinme (FE) YG: 0,83 // AVE: 0,56  // α = 0,873 
Popüler olan kıyafetleri almak için kıyafet 
alışverişi yaparım. 14,28 0,74 0,41 0,22 

Yeni modayı yakalamak için kıyafet alışverişi 
yaparım. 14,22 0,74 0,39 0,27 

Yeni ürünleri görmek için kıyafet alışverişi 
yaparım. 11,84 0,70 0,36 0,19 

Yeni şeyleri denemek için kıyafet alışverişi 
yaparım. 19,37 0,78 0,52 0,37 

Başkalarını Mutlu Etme (BM) YG: 0,80 // AVE: 0,58 // α = 0,842 
Başkalarını mutlu etmekten zevk aldığım için 
onlara kıyafet alırım. 11,52 0,77 0,27 0,21 

Ailem ve arkadaşlarım için kıyafet alışverişi 
yapmayı severim. 14,08 0,71 0,40 0,23 

Başka bir insan için en mükemmel giysiyi 
aramayı severim. 9,84 0,62 0,37 0,27 

Uygun Değeri Bulma (UD) YG: 0,82 // AVE: 0,60 // α = 0,776 
Alışverişe çıktığımda çoğunlukla kıyafet 
alışverişini tercih ederim. 10,84 0,63 0,36 0,27 

Kıyafet alışverişinde indirimleri takip etmeyi 
severim. 15,73 0,74 0,17 0,28 

Fırsatları yakalamak için kıyafet alışverişi 
yaparım. 13,41 0,68 0,39 0,21 

Alışveriş Memnuniyeti (SM) YG: 0,83 // AVE: 0,62  α  = 0,898 
X mağazasında alışveriş yapmaktan 
memnunum.  10,57 0,81 0,41 0,19 

X mağazasının ürünlerinden memnunum.  10,87 0,74 0,34 0,27 
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X mağazasının ürünleri kalitelidir.  11,84 0,78 0,35 0,28 
α = Cronbach’s Alfa Değeri, YG= Yapı Güvenilirliği, AVE=Ortalama Açıklanan 
Varyans 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinin ardından, 
araştırma modelinin test edilmesi için Yapısal Eşitlik Modellemesi-yol (Path) analizi 
yapılmıştır. Araştırma değişkenlerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler ve bunlar 
arasındaki korelasyon değerleri aşağıda gösterilmiştir. X kuşağı için araştırma 
modelinde araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiye yönelik olarak standartlaştırılmış 
doğrudan ve dolaylı etki tahminleri ve t değerleri Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 5. X kuşağı İçin Araştırma Modelinde Yer Alan Değişkenler Arasındaki 
Etki Değerleri 

Modeldeki 
İlişkiler 

Standartlaştırılmış Etki Tahminleri t Değeri Doğrudan Dolaylı Toplam 
FA ----- SM 0,17 - 0,17 4,01 
FA ----- RH 0,11 - 0,11 3,79 
FA ----- FE 0,26 - 0,26 5,76 

MA ----- SM 0,21 - 0,21 5,21 
MA ----- RH 0,11 - 0,11 3,70 
MA ----- FE 0,24 - 0,24 5,44 
RH ----- SM 0,20 - 0,20 5,01 
FE ----- SM 0,19 - 0,19 4,66 

FA: Farklılık arama eğilimi; SM: Alışveriş memnuniyeti; RH:Rahatlama; FE:Fikir 
edinme; MA: Mağaza atmosferi 

X kuşağı için yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, X 
kuşağı tüketicilerde giyim alışverişinde tüketici ilgileniminin hedonik alışveriş değerleri 
ve alışveriş memnuniyeti üzerinde doğrudan veya dolaylı anlamlı bir etkide 
bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca X kuşağı tüketiciler için giyim alışverişinde 
hedonik alışveriş değerlerinden macera, sosyalleşme, başkalarını mutlu etme, uygun 
değeri bulmanın da ve alışveriş memnuniyeti üzerinde doğrudan veya dolaylı anlamlı 
bir etkide bulunmadığı tespit edilmiştir. Bununla beraber X kuşağında giyim 
alışverişinde farklılık arama eğiliminin ve mağaza atmosferinin alışveriş 
memnuniyetine ve hedonik alışveriş değerlerinden rahatlama ve fikir edinmeye etkisi 
olduğu görülmüştür. Ayrıca X kuşağında giyim alışverişinde hedonik alışveriş 
değerlerinden rahatlama ve fikir edinmenin alışveriş memnuniyetine etkisi olduğu 
görülmüştür. 

Z kuşağı için araştırma modelinde araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiye 
yönelik olarak standartlaştırılmış doğrudan ve dolaylı etki tahminleri ve t değerleri 
Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Z kuşağı İçin Araştırma Modelinde Yer Alan Değişkenler Arasındaki 
Etki Değerleri 

Modeldeki 
İlişkiler 

Standartlaştırılmış Etki Tahminleri t Değeri Doğrudan Dolaylı Toplam 
TT ----- SM 0,56 - 0,56 5,11 
TT ----- MC 0,73 - 0,73 10,01 
TT ----- FE 0,40 - 0,40 4,37 
TT ----- BM 0,58 - 0,58 7,87 
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FA ----- SM 0,60 - 0,60 8,29 
FA ----- MC 0,22 - 0,22 2,21 
FA ----- FE 0,37 - 0,37 3,72 
FA ----- BM 0,57 - 0,57 5,63 
MA ----- SM 0,79 - 0,79 11,36 
MA ----- MC 0,17 - 0,17 2,01 
MA ----- FE 0,59 - 0,59 6,01 
MA ----- BM 0,39 - 0,39 3,76 
MC ----- SM 0,21 - 0,21 2,19 
FE ----- SM 0,41 - 0,41 4,62 
BM ----- SM 0,74 - 0,74 10,61 

TT: Tüketici ilgilenimi; MC: Macera Arayışı; FE: Fikir Edinme; BM: Başkalarını 
Mutlu Etme; FA: Farklılık Arayışı; SM: Alışveriş Memnuniyeti; MA: Mağaza 
Atmosferi 

Z kuşağı için yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, Z 
kuşağı tüketicilerde giyim alışverişinde hedonik alışveriş değerlerinden sosyalleşme, 
rahatlama, uygun değeri bulmanın alışveriş memnuniyeti üzerinde doğrudan veya 
dolaylı anlamlı bir etkide bulunmadığı tespit edilmiştir. Bununla beraber tüketici 
ilgilenimi, farklılık arama eğilimi ve mağaza atmosferinin alışveriş memnuniyeti ve 
hedonik alışveriş değerlerinden macera arayışı, fikir edinme, başkalarını mutlu etme 
üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca Z kuşağında giyim alışverişinde hedonik 
alışveriş değerlerinden macera arayışı, fikir edinme ve başkalarını mutlu etmenin 
alışveriş memnuniyetine etkisi olduğu görülmüştür. 

Yukarıdaki verilere göre araştırmanın amacı doğrultusunda kurulan hipotezlere 
ilişkin sonuçlar Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7. Hipotez Testi Sonuçları 
Hipotezler Sonuç 

H1a: X kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi alışveriş 

memnuniyetini etkilemektedir. 

RED 

H1b: Z kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi alışveriş 

memnuniyetini etkilemektedir. 

KABUL 

H2a: X kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi alışveriş 

memnuniyetini etkilemektedir. 

KABUL 

H2b: Z kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi alışveriş 

memnuniyetini etkilemektedir. 

KABUL 

H3a: X kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi alışveriş 

memnuniyetini etkilemektedir. 

KABUL 

H3b: Z kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi alışveriş 

memnuniyetini etkilemektedir. 

KABUL 

H4a: X kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi macera boyutlu 

hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

RED 
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H4b: Z kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi macera boyutlu 

hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

KABUL 

H5a: X kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi sosyalleşme boyutlu 

hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

RED 

H5b: Z kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi sosyalleşme boyutlu 

hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

RED 

H6a: X kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi rahatlama boyutlu 

hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

RED 

H6b: Z kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi rahatlama boyutlu 

hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

RED 

H7a: X kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi fikir edinme boyutlu 

hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

RED 

H7b: Z kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi fikir edinme boyutlu 

hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

KABUL 

H8a: X kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi başkalarını mutlu etme 

boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

RED 

H8b: Z kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi başkalarını mutlu etme 

boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

KABUL 

H9a: X kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi uygun değeri bulma 

boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

RED 

H9b: Z kuşağı için giyim alışverişinde tüketici ilgilenimi uygun değeri bulma 

boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

RED 

H10a: X kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi macera boyutlu 

hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

RED 

H10b: Z kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi macera boyutlu 

hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

KABUL 

H11a: X kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi sosyalleşme 

boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

RED 

H11b: Z kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi sosyalleşme 

boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

RED 

H12a: X kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi rahatlama 

boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

KABUL 

H12b: Z kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi rahatlama 

boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

RED 
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H13a: X kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi fikir edinme 

boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

KABUL 

H13b: Z kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi fikir edinme 

boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

KABUL 

H14a: X kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi başkalarını mutlu 

etme boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

RED 

H14b: Z kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi başkalarını mutlu 

etme boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

KABUL 

H15a: X kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi uygun değeri 

bulma boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir 

RED 

H15b: X kuşağı için giyim alışverişinde farklılık arama eğilimi uygun değeri 

bulma boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir 

RED 

H16a: X kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi macera boyutlu 

hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

RED 

H16b: Z kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi macera boyutlu 

hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

KABUL 

H17a: X kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi sosyalleşme boyutlu 

hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

RED 

H17b: Z kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi sosyalleşme boyutlu 

hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

RED 

H18a: X kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi rahatlama boyutlu 

hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

KABUL 

H18b: Z kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi rahatlama boyutlu 

hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

RED 

H19a: X kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi fikir edinme boyutlu 

hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

KABUL 

H19b: Z kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi fikir edinme boyutlu 

hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

KABUL 

H20a: X kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi başkalarını mutlu 

etme boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

RED 

H20b: Z kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi başkalarını mutlu 

etme boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

KABUL 

H21a: X kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi uygun değeri bulma 

boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir 

RED 
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H21b: X kuşağı için giyim alışverişinde mağaza atmosferi uygun değeri bulma 

boyutlu hedonik alışveriş değerini etkilemektedir. 

RED 

H22a: X kuşağı için giyim alışverişinde macera boyutlu hedonik alışveriş değeri 

alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

RED 

H22b: Z kuşağı için giyim alışverişinde macera boyutlu hedonik alışveriş değeri 

alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

KABUL 

H23a: X kuşağı için giyim alışverişinde sosyalleşme boyutlu hedonik alışveriş 

değeri alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

RED 

H23b: Z kuşağı için giyim alışverişinde sosyalleşme boyutlu hedonik alışveriş 

değeri alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

RED 

H24a: X kuşağı için giyim alışverişinde rahatlama boyutlu hedonik alışveriş 

değeri alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

KABUL 

H24b: Z kuşağı için giyim alışverişinde rahatlama boyutlu hedonik alışveriş 

değeri alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

RED 

H25a: X kuşağı için giyim alışverişinde fikir edinme boyutlu hedonik alışveriş 

değeri alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

KABUL 

H25b: Z kuşağı için giyim alışverişinde fikir edinme boyutlu hedonik alışveriş 

değeri alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

KABUL 

H26a: X kuşağı için giyim alışverişinde başkalarını mutlu etme boyutlu hedonik 

alışveriş değeri alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

RED 

H26b: Z kuşağı için giyim alışverişinde başkalarını mutlu etme boyutlu hedonik 

alışveriş değeri alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

KABUL 

H27a: X kuşağı için giyim alışverişinde uygun değeri bulma boyutlu hedonik 

alışveriş değeri alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

RED 

H27b: Z kuşağı için giyim alışverişinde uygun değeri bulma hedonik alışveriş 

değeri alışveriş memnuniyetini etkilemektedir. 

RED 

Hipotez testi sonuçlarından da görüleceği üzere hedonik alışveriş değerlerinin 
alışveriş memnuniyetine etkisi açısından X ve Z kuşakları macera, rahatlama, 
başkalarını mutlu etme boyutları açısından farklı özellikler göstermekte; sosyalleşme, 
fikir edinme, uygun değeri bulma boyutları açısından benzer özellikler göstermektedir. 

Tüketici ilgileniminin hedonik alışveriş değerlerine etkisi bakımından X ve Z 
kuşakları macera, fikir edinme, başkalarını mutlu etme boyutlarında farklı; sosyalleşme, 
rahatlama, uygun değeri bulma boyutlarında benzer özellikler göstermektedirler. Ayrıca 
tüketici ilgileniminin alışveriş memnuniyetine etkisi açısından X ve Z kuşakları farklı 
özellik göstermektedirler. 

Farklılık arama eğiliminin hedonik alışveriş değerlerine etkisi bakımından X ve Z 
kuşakları macera, rahatlama, başkalarını mutlu etme boyutlarında farklı; sosyalleşme, 
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fikir edinme, uygun değeri bulma boyutlarında benzer özellikler göstermektedirler. 
Ayrıca farklılık arama eğiliminin alışveriş memnuniyetine etkisi açısından X ve Z 
kuşakları benzer özellik göstermektedirler. 

Mağaza atmosferinin hedonik alışveriş değerlerine etkisi bakımından X ve Z 
kuşakları macera, rahatlama, başkalarını mutlu etme boyutlarında farklı; sosyalleşme, 
fikir edinme, uygun değeri bulma boyutlarında benzer özellikler göstermektedirler. 
Ayrıca mağaza atmosferinin alışveriş memnuniyetine etkisi açısından X ve Z kuşakları 
benzer özellik göstermektedirler. 

Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkilere genel olarak baktığımızda da Z 
kuşağın için yapılan araştırmada değişkenler arasındaki ilişki yoğunluğunun X kuşağı 
için yapılan araştırmaya göre daha fazla olduğu görülmektedir.   
5. Sonuç 

Hedonik tüketimin günümüz tüketim toplumunda, toplumun farklı kesimlerinde, 
alışveriş memnuniyeti açısından farklı düzeylerde etkisi olduğu görülmektedir. Hedonik 
tüketim de tek boyutlu bir kavram olmayıp birçok alt değeri içinde barındırmakta, 
hedonik tüketimin dokusu da farklı toplumsal gruplara göre farklılık arz etmektedir. 
Özellikle toplumdaki kuşak farklılıklarına göre hedonik tüketim dokusunun değişiklik 
göstermesi bu araştırma ile görülmüştür. 

Bu araştırmanın sonuçlarına göre birbiriyle ebeveyn çocuk ilişkisi açısından bağlı 
olan X ve Z kuşaklarının giyim alışverişlerinde hedonik eğilimlerinin ve bu eğilimlere 
etki eden faktörlerin alışveriş memnuniyetine etkisi incelendiğinde bu kuşaklarının 
farklılaştığı ve benzeştiği noktaların olduğu görülmüştür.  

X kuşağının alışveriş memnuniyeti farklılık arama eğilimi, mağaza atmosferi gibi 
faktörlerin yanında hedonik alışveriş değerlerinden rahatlama ve fikir edinmeden 
etkilenmektedir. X kuşağının farklı ürünler görebilecekleri alışveriş ortamlarından ve 
düzen, görünüm, ses, ışıklandırma gibi çeşitli faktörler dikkate alınarak iyi düzenlenmiş 
mağaza ortamlarından yapacakları alışverişin bu kuşağın rahatlama ve fikir edinme 
yönlü hedonik alışveriş değerlerine olumlu yönde etki edeceği ve böyle yerlerden 
yapacakları alışverişlerinden daha fazla memnuniyet duyacakları ifade edilebilir. X 
kuşağının rahatlama ve olumsuz düşüncelerden sıyrılma isteklerinin karşılandığı zaman 
alışverişten duyacakları memnuniyet düzeyinin artacağı söylenebilir. Yine ürünler 
hakkında fikir ve deneyim edinebilecekleri alışveriş etkinlikleri de bu kuşağı daha çok 
tatmin edecektir. 

Z kuşağında ise giyim alışverişinde hedonik etkileşimin X kuşağına göre daha 
fazla olduğu göze çarpmaktadır. Z kuşağının alışveriş memnuniyeti farklılık arma 
eğilimi, mağaza atmosferinin yanında tüketici ilgileniminden de etkilenmektedir. Ayrıca 
araştırmanın sonuçlarına göre bu kuşakta giyim alışverişinde hedonik alışveriş 
değerlerinden macera arayışı, fikir edinme, başkalarını mutlu etmenin de hedonik 
alışveriş memnuniyetine etkisinin olduğu görülmektedir. Z kuşağının ilgilerine hitap 
eden, yeni ve farklı ürünleri bulabilecekleri her yönüyle iyi düzenlenmiş bir atmosferi 
olan alışveriş ortamlarında alışveriş yapmaktan daha fazla tatmin olmuş şekilde 
ayrılabilecekleri söylenebilir. Ayrıca bu tür ortamların bu kuşağın macera arayışına 
daha çok hitap edebileceği söylenebilir. Yine bu tür ortamların fikir edinme ve 
başkalarını mutlu etme yönlü hedonik eğilimlerine cevap vereceği ifade edilebilir. 
Alışveriş macerasını yaşamak isteyen Z kuşağı bu istekleri karşılandığında daha 
tatminkâr bir alışveriş deneyimi yaşayacaktır. Ayrıca yeni ve farklı ürünleri 
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deneyebilecekleri ve sevdiklerini mutlu edebilecek ürünleri bulacakları alışveriş 
ortamları bu kuşağın alışveriş memnuniyetine olumlu katkı sağlayacaktır. 

X ve Z kuşaklarının giyim alışverişinde alışveriş memnuniyetinde farklılaştıkları 
noktalar ise Z kuşağında tüketici ilgileniminin alışveriş memnuniyetine etkisinin 
olmasıdır. Araştırmamıza göre giyim alışverişinde tüketici ilgileniminin X kuşağında Z 
kuşağındaki gibi belirgin bir etkisi görülmemektedir. Buradan özellikle Z kuşağının 
ilgisini çekmenin alışveriş memnuniyetini sağlamak açısından önemli olduğu 
çıkarılabilir. İki kuşağın hedonik açıdan farklılaştığı noktalar ise X kuşağında rahatlama 
eğiliminin alışveriş memnuniyetine etkisinin görülmesi, Z kuşağında ise bu açıdan 
belirgin bir etkinin olmamasıdır. Buradan X kuşağının yaşadıkları sıkıntılardan 
kurtulma amacıyla alışveriş yönelme durumunun Z kuşağına göre daha açık bir şekilde 
görüldüğü söylenebilir. Z kuşağının ise hedonik alışveriş değerlerinden macera arayışı 
ve başkalarını mutlu etme boyutları açısından X kuşağından farklılaştığı söylenebilir. 
Buna göre Z kuşağının alışveriş macerası yaşama isteği göze çarpmaktadır. Ayrıca Z 
kuşağı sevdiklerini mutlu edebilecekleri alışverişleri yapmaktan X kuşağına göre daha 
çok tatmin olmaktadır. 

Araştırmanın sonuçlarından çıkarılabileceği üzere farklı kuşakların hedonik 
alışveriş eğilimleri farklı düzeylerde görülebilmekte ve bu durumda kuşakların alışveriş 
memnuniyetleri farklı şekillerde etkilenmektedir. İşletmecilerin bu farklılıkları 
gözeterek düzenleyecekleri alışveriş ortamları ve etkinlikleri, hitap edecekleri 
kuşakların hedonik beklentilerinin karşılanması sağlamak açısından önem arz 
etmektedir. Araştırmamızın sonuçlarından hareketle daha somut örnekler verilecek 
olursa, X kuşağına hitap eden alışveriş mekânlarında ürünlerde çeşitlilik sağlanması 
hem farklılık arama eğilimi hem de fikir edinmeye yönelik hedonik eğilimli olumlu 
etkileyerek alışveriş memnuniyetinin artmasında faydalı olacaktır. Ayrıca mağaza 
atmosferinin bu kuşağın beklentilerine de hitap edecek şekilde hazırlanması için bu 
kuşağa yönelik anketler uygulanabilir veya bu konuda X kuşağına yönelik yapılan 
çalışmalardan faydalanılabilir. X kuşağını alışveriş sırasında rahat ettirecek ve günlük 
sıkıntılardan uzaklaşmalarını sağlayacak mağaza içi etkinlikler, konfor ortamları, 
dinlendirici müzikler gibi uygulamalar alışveriş memnuniyetinin artmasını 
sağlayacaktır. Z kuşağı için X kuşağında olduğu gibi ürün çeşitliliğinin sağlanmasının 
yanında özellikle Z kuşağının tüketici ilgilenimlerine yönelik ürünlere ağırlık verilmesi 
gerekmektedir. Bu kuşak için tüketimde yükselen değerler alan araştırmaları ile tespit 
edilebilir. Ayrıca sosyal medya gibi alanların takip edilmesi de bu konuda faydalı 
olacaktır. Z kuşağı için alışverişte önemli bir hedonik boyut olan macera arayışına hitap 
etmesi açısından alışveriş ortamlarında çekilişler, ödüllü yarışmalar yapılabilir. Mağaza 
ortamları macera ortamları haline getirilebilirse Z kuşağı için çekici hale gelecek ve 
alışveriş memnuniyeti artırılabilecektir. Başkaları için alıveriş yapmaktan hoşlanan Z 
kuşağının bu eğilimine hitap edecek şekilde hediye olarak alınabilecek ürünlerin olması 
ve ürünlerin paketlenmesine, gönderilmesinde bu durumun göz önüne alınması alışveriş 
memnuniyetini sağlamak açısından faydalı olacaktır. 

Bu araştırma yalnız Uşak Merkez ilçede, giyim kategorisinde, X ve Z kuşağına 
mensup tüketicilere yönelik olarak uygulanmıştır. Farklı ürün gruplarına ve farklı 
kuşaklara yönelik uygulanacak araştırmalar kuşakların hedonik eğilimlerinin 
belirlenmesi açısından literatüre katkı sağlayacaktır. Ayrıca kuşaklar arasındaki hedonik 
eğilim farklılıklarının kuşakların ilerleyen yaşlarında devam edip etmediği ve bir 
kuşağın hedonik eğilimlerinin zaman içerisinde değişip değişmediği gelecek 
araştırmalar için araştırma konusu olarak önerilebilir. 
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Introduction 

Concepts related to consumption show a dynamic structure in terms of scope, 
importance and content because of the characteristics of the consumer as well as the 
reasons related to time. Hedonic consumption, which expresses multiple emotional, 
fantasy and emotional aspects of consumption Hirschman and Holbrook (1982) are one 
of the important pillars of the dynamic structure of consumption, with an increasingly 
important issue in research on consumption. 

Generational differences in society are also shaping consumption in general. The 
determination of these differences is important in determining the decisions taken for 
consumption activities(Yüksekbilgili, 2016). In this respect, the scientific literature 
should be examined comparatively from the point of view of hedonism generation 
which is an important concept in consumption, and it will be beneficial for the business 
world 

Another important issue in terms of operators is ensuring consumer satisfaction, 
keeping them in the market, and building loyal customer base (Eroğlu, 2005). Different 
strategies are needed to ensure satisfaction of consumers with different hedonic 
tendencies. 

Studies in the literature on generations are mostly related to business life and 
studies on consumption are relatively few. In this study, it is considered to study X and 
Z generations, which are thought to be related consumer bands due to parental bonds. 
The purpose of this study is to compare the effect of hedonistic shopping values on 
shopping satisfaction in the X and Z generations. 

Metodology 

The aim of this study was to utilize the model developed by Chang, Burns and 
Francis (2004) to identify hypotheses and reveal the relationship between variables. 
Instead of shopping functions and escapes as hedonic shopping values in their work, in 
this study, adventure, socialization, relaxation, gaining ideas, making other people 
happy, finding appropriate values, sub-dimensions of hedonic shopping values 
determined by Arnold and Reynolds (2003) dimensions are used. 

Four group variables were included in the study. The first group is demographic 
variables. Demographic variables consist of sex, marital status, age, educational status, 
monthly income status, occupation, number of children sub-variables for X generation. 
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In the case of the Z curve, it is composed of gender, age, class, weekly allowance, 
number of siblings including itself. The second group variables are hedonic shopper 
variables, the third group hedonic shopper variables, and the fourth group variables are 
shopping satisfaction variables. The input variables for the factors affecting the hedonic 
shopping value are the output variables for the hedonic shopping value, the output 
variables for the shopping satisfaction. 

When the scale of the research was created, the questions to determine the 
hedonic shopping values of the respondents belonging to the X and Z circles were 
collected in 23 variables under six groups. These groups are listed as adventure, 
socialization, relaxation, getting ideas, making other people happy, finding appropriate 
values. Variables used to determine hedonic shopping values were derived from the 
"hedonic shopping reasons" scale developed by Arnold and Reynolds (2003). 

Factors influencing hedonic shopping value include consumer interest, tendency 
to seek differentiation, store atmosphere as determined by Chang et al. (2004). A 6-
point scale was used to measure consumer interest. While the scale was being prepared, 
Laurent and Kapferer (1985), Chang and others (2004) used scales. An 8-point scale 
was used to measure the tendency to search for differences. While the scale was 
prepared, the scales used by Steenkamp and Baumgartner (1994, 1996), Chang and 
others (2004) were used. A 17-point scale was used to measure the store atmosphere. 
While preparing the scale, the scales used by Sherman, Mathur and Smith (1997), 
Chang and others (2004) were utilized 

When the scale of the research was created, the questions to determine the 
hedonic shopping values of the respondents belonging to the X and Z circles were 
collected in 23 variables under six groups. These groups are listed as adventure, 
socialization, relaxation, getting ideas, making other people happy, finding appropriate 
values. Variables used to determine hedonic shopping values were derived from the 
"hedonic shopping reasons" scale developed by Arnold and Reynolds (2003). 

The main mass of the work is in the central district of  Uşak, between the ages of 
36-52, consumers belonging to X generation and high school 1,2,3,4. Consumers from 
the 13 to 17-year-old Z-class who read in classrooms have formed. The clothing 
category was selected as the product category. The hedonic shopping values of the 
respondents, the factors affecting hedonic shopping values, and the judgments of 
judging the satisfaction of shopping experience were measured by a likert scale of 5 (I 
fully agree, 1 I absolutely disagree). 400 questionnaires were applied for X and Z 
generations, 382 questionnaires for the X generations and 385 questionnaires for the Z 
generations were taken for the elimination of missing and incorrectly filled 
questionnaires. 

Data were analyzed by frequency distributions, mean and standard deviation, 
reliability analysis, confirmatory factor analysis and structural equation model analysis, 
and SPSS 23 and LISREL 8.71 packet statistical programs were used in these analyzes. 

Conclusion and Discussion 

As a result of this study, it was observed that in different generations of society 
there is generally a different hedonic tendency texture in terms of clothing consumption. 
It is also observed that X and Z generations are both similar and different in hedonic 
tendencies in clothing exchanges, hedonic shopping values and factors affecting these 
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values have similarities and differences when examined in terms of shopping 
satisfaction. 

The shopping satisfaction of X generation is influenced by factors such as the 
tendency to search for difference, store atmosphere, and relaxation and idea from 
hedonic shopping values. In other words, taking into consideration various factors such 
as the shopping environment where the X chain can see different products and 
considering the various factors such as order, appearance, sound, lighting, shopping 
from well-designed store environments will have a positive effect on the hedonic 
shopping values of this generation and will be more satisfied with their purchases from 
such places can be expressed. It can be said that this genre may be more pleased with 
shopping when it is satisfied with the desires of relaxation and the removal of negative 
thoughts. Again, this generation will be more satisfied with shopping activities that they 
can get ideas and experiences about products. 

On the Z curve, the hedonic interaction in clothing exchanges is more intense than 
the X genre. The tendency of shopping bag satisfaction to vary is influenced by 
consumer interest as well as store atmosphere. Moreover, according to the results of the 
research, it is seen that hedonic shopping values in this generation of clothing shopping 
are the effects of seeking adventure, getting ideas, and happiness of others in hedonic 
shopping satisfaction. In other words, it can be said that they can be more satisfied with 
shopping in shopping environments, which have a well-arranged atmosphere in which 
they can find new and different products addressing to the Z zone. It can also be said 
that such environments can appeal more to the search for adventure. Again, it can be 
said that such environments will respond to hedonic tendencies to get ideas and make 
others happy. The Z generation who wants to experience the shopping experience will 
experience a more satisfying shopping experience when these demands are met. In 
addition, shopping environments where they will be able to try new and different 
products and find products that will please their loved ones will contribute positively to 
shopping satisfaction of this generation. 

The points that X and Z generations differ in shopping satisfaction in shopping are 
consumer affection on shopping bag. According to my research, there is no obvious 
effect on the X-band as in the Z-band. From here it can be deduced that it is especially 
important in terms of shopping satisfaction to attract the attention of the Z chain. The 
points that the two generations differentiated from the hedonic point of view are the 
tendency of relaxation on the X-axis and the effect on the shopping satisfaction, and the 
Z-axis does not have a significant effect on this point. From here it can be said that the 
situation of going shopping is clearer than the Z generation in order to get rid of the 
troubles experienced by the X generation. It can be said that Z is different from the 
hedonic shopping values in terms of adventure search and the ways of making others 
happy. Accordingly, the demand for the shopping adventure of the Z chain is striking. 
And it is more satisfying to make purchases that they can enjoy the love of Z-girdle than 
the X-girdle 

This research was carried out only in the apparel category and in the Uşak for 
comparative analysis of the effect of hedonic shopping values on shopping satisfaction 
in the X and Z generations. Investigations can be done to determine the effect of 
hedonic shopping values on shopping satisfaction in different shopping categories, 
different generations, and others. 
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As a factor affecting hedonic shopping values, consumer interest, tendency to 
search for differences and store atmosphere factors were investigated. Other factors 
affecting hedonic shopping values and the different dimensions of hedonic shopping 
values can be explored. 

In this study, which is also done in terms of generations, it is aimed to examine X 
and Z generations mutually. Surveys of the differences between generations and 
researches can be done on the fact that generations do not show the same hedonic 
tendencies in changing age periods and that their generation behavior changes with age. 
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Özet 
Kurumların önceliği ve insan sermayesinin önceliği hipotezleri, ekonomik 

kalkınmanın kurumsal kalite ve insan sermayesi birikimi artışına dayalı olarak 
oluştuğunu iddia eden günümüz ekonomik kalkınma görüşünün temellerini 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda siyasi haklar, insan hakları, demokrasi düzeyi, hukukun 
üstünlüğü, politik risk (denge ve kontrol), eğitim, sağlık, girişimcilik iklimi,  işçi başına 
sermaye ve AR&GE harcaması ilgili literatür çerçevesinde ekonomik kalkınmanın 
bileşenleri olarak ifade edilebilir. Nitekim günümüzde paydaşlar, karar alma 
süreçlerinde kullanmak üzere bu bileşenlere ilişkin bilgi talep etmeye başlamışlardır. Bu 
durum, muhasebenin odağını finansal bilgiden bilgiye dönüştüren bir paradigma 
kaymasına neden olmuştur. Diğer bir deyişle muhasebe hem finansal hem de finansal 
olmayan bilgileri içermeye başlamıştır. Bu çalışmada ekonomik kalkınma teorisindeki 
gelişmelerin muhasebedeki paradigma kayması üzerindeki etkisi kanıtlanmaya 
çalışılmıştır. Bu bağlamda ekonomik kalkınma bileşenlerinin güncel raporlama 
yaklaşımlarındaki ayak izleri takip edilmiştir. 

Sürdürülebilirlik raporlaması ve entegre raporlama muhasebedeki paradigma 
kaymasına işaret eden temel yapı taşlarıdır. Ekonomik kalkınma bileşenleri GRI 102, 
200’lü ve 400’lü serilere ait standartlar ve uluslararası entegre raporlama çerçevesinde 
yer alan sermaye unsurları ile eşleştirilmiştir. 36 adet GRI Standardı içerisinde yer alan 
12 Standart ve 6 tür sermaye unsurunda 4’ü doğrudan ekonomik kalkınma bileşenleriyle 
eşleşmektedir. Dolayısıyla ekonomik kalkınma bileşenlerinin tümü, entegre raporlama 
metodolojisi çerçevesinde muhasebenin ve kurumsal raporlamanın konusu içerisine 
girmektedir. Kronolojik olarak, iktisadi yaklaşımlar ve kabuller hızlıca muhasebeyi 
etkilemekte ve paradigma kaymasına neden olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Entegre raporlama, insan sermayesi, kurumsal iktisat, 
sürdürülebilirlik muhasebesi.  
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Abstract 

Primacy of institutions and primacy of human capital are the fundamental 
hypotheses that shape the recent view on economic development which asserts that 
increase in institutional quality and human capital accumulation causes economic 
development. In this sense, it is fair to say that political rights, civil liberties, 
democracy, rule of law, political risk (check and balance), education, health, 
entrepreneurial climate, capital per worker and R&D expenditure are the components 
of economic development according to related literature. Thus today, stakeholders have 
begun to demand information on these components to use them in their decision making 
processes. This has led to a paradigm shift in accounting which changes the focus from 
financial information to information. In other words, accounting has begun to include 
both financial and non-financial information. In this study, the effects of the 
improvements in economic development theory on the paradigm shift in accounting is 
being tried to be proven.  In this context, footprints of economic development 
components in current reporting approaches were followed. 

Sustainability reporting and integrated reporting are the building blocks that 
point to the paradigm shift in accounting. Economic development components are 
paired with GRI 102, standards of 200 and 400 series and capitals mentioned in 
international integrated reporting framework. 12 standards in 36 GRI standards and 4 
in 6 types of capitals are directly matched with economic development components. 
Therefore, all of the components of economic development fall within the context of 
accounting and corporate reporting within the framework of integrated reporting 
methodology. Chronologically, economic approaches and assumptions quickly affect 
accounting and cause paradigm shift. 

Keywords: Integrated reporting, human capital, institutional economics, sustainability 
accounting.  

Giriş 

Yeniçağa hazırlık sürecinde muhasebe hiç olmadığı kadar iktisat ve finans 
alanlarıyla iç içe girmiştir. Dahası, bu yakınlaşma disiplinler arası çalışma bakış açısının 
da önüne geçmiştir. Aslında iktisat alanından vücut bulan muhasebe alanı finansla 
birlikte tekrar iktisat alanın yörüngesine oturmuştur. Uluslararası literatürde son on 
yıldır yapılan çalışmalar, yayınlanan standartların içeriği ve uygulama örnekleri ele 
alındığında, bu tespitlerin yerindeliği rahatlıkla görülebilmektedir.  

Örneğin, muhasebe alanında uluslararası literatürde en saygın dergiler arasında 
yer bulan ‘Muhasebe ve Ekonomi Dergisi’ (Journal of Accounting and Economics) 
muhasebe olgularının iktisat teorileri çerçevesinde irdelenmesini teşvik etmektedir. Bu 
ve benzeri platformlarda yer alan makalelerin içerikleri göz önüne alındığında, 
yeniçağda muhasebe biliminin kayıt işlevinin çok ötesinde bir anlayışla, raporlama ve 
denetim işlevlerine ağırlık vererek iktisat penceresinden kuramsal bir çerçeveye 
oturacağı kolaylıkla öngörülebilir. Normatif ve uygulama boyutlarında ise, günümüz 
meslek mensuplarının iktisat ve finans bilgilerine yüksek düzeyde ihtiyaç duyacakları 
yadsınamaz bir gerçektir. Söz gelimi, finansal muhasebe özelinde UFRS 13 için salt bir 
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muhasebe dokümanı tanımlaması yapabilmek mümkün değildir. Gerçeğe uygun değeri 
ölçmek esasen finansal değerlemenin konusudur. Nitekim, entegre raporlama 
yaklaşımına dayalı olarak muhasebenin değer oluşumunu esas alan bir raporlama 
anlayışına doğru hızla kat ettiği yol; finans alanı ile muhasebe alanı arasındaki çekim 
gücünü artırmaktadır. Örneğin, son yıllarda belirginleşen entelektüel sermaye 
değerlemesine ilişkin sorunlar ve maddi olmayan duran varlıkların firma değeri 
üzerindeki ağırlıklı etkisi UMS 38’i hem finans hem de muhasebe akademisyenleri 
açısından üzerinde ortaklaşa tartışmaların yapıldığı bir kılavuz haline getirmiştir. 
Entelektüel sermayenin önemi ise özellikle içsel büyüme teorileri çerçevesinde ilk 
olarak iktisat alanı uhdesinde gündeme getirilmiştir. Çok sayıda benzer örnek vermek 
mümkündür. Kısacası ne tarafa bakılırsa bakılsın, muhasebe ve finans alanları, iktisat 
alanındaki yenilikçi gelişmeleri ve genel kabulleri kucaklarında bulmakta ve 
olgunlaşmış kuramsal görüşlerin uygulama boyutuna beraberce katkı sağlamaktadırlar.  

Bu çalışmada, ekonomik kalkınma teorisindeki gelişmelerin, son 20 yılda finansal 
olmayan bilgilerin raporlanması ihtiyacı çerçevesinde muhasebede yaşanan paradigma 
kayması üzerindeki etkisi irdelenmektedir.  Bu bağlamda ekonomik kalkınma 
bileşenlerinin güncel raporlama yaklaşımlarındaki ayak izleri takip edilmiştir. 
Muhasebedeki paradigma kaymasına işaret eden sürdürülebilirlik raporlaması 
standartlarından GRI 102, 200’lü ve 400’lü serilere ait standartlar ve uluslararası 
entegre raporlama çerçevesinde yer alan sermaye unsurları ekonomik kalkınma 
bileşenleri ile eşleştirilmiştir.  

Çalışmanın içeriği şu şekilde kurgulanmaktadır: Birinci bölümde literatürdeki 
çalışmalar ışığında ekonomik kalkınma bakış açısında yakın geçmişte yaşanan 
gelişmelere dayalı olarak ekonomik kalkınma bileşenleri açıklanmıştır. Takip eden 
bölümde muhasebedeki paradigma kayması süreci tanımlanmıştır. Üçüncü bölümde 
sürdürülebilirlik raporlaması standartları ve entegre raporlama sermaye unsurları 
ekonomik kalkınma bileşenleriyle eşleştirilmiş ve ekonomik kalkınma teorisinin 
muhasebe üzerindeki etkisine ilişkin kanıtlar elde edilmiştir. Çalışma değerlendirme 
yapılarak sonlandırılmıştır. 

1. Ekonomik Kalkınma Bakış Açısı 

Bazı ülkeler diğerlerine kıyasla ekonomik olarak niçin daha fazla kalkınmıştır? Bu 
soru geçmişten günümüze üzerinde sıklıkla tartışılan konuların başında gelmektedir. 
Ekonomik kalkınmanın temel belirleyicilerinin ne olduğunu tartışan North ve Thomas 
(1973) kuramsal iktisat literatürü için yeni bir kapı aralamıştır. Onlara göre ülkelerin 
ekonomik gelişmişlikleri arasındaki farkı yaratan temel unsur kurumlardır.  

North (1981, 1990) kurumları, ‘insanlar tarafından icat edilmiş ve idare gücünü 
elinde bulunduran bireylerin kendi refahlarını veya elde edecekleri faydaları maksimize 
etmelerini sınırlayan kurallar, süreçler ve normlar’ olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle 
kurumsal kalitesi yüksek olan ülkeler diğerlerine nazaran ekonomik olarak daha fazla 
kalkınırlar.  

Kurumsal kalitenin artmasına bağlı olarak kalkınmanın artığına ilişkin görüş 
literatürde hızlıca kabul görmeye başlamıştır. Örneğin, De Long ve Shleifer (1993) 
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çalışmalarında Avrupa’da geçen yüzyıldaki kentleşme verilerini kullanarak, yetkisi daha 
kısıtlı olan devlet yönetimlerinde şehirlerdeki büyüme hızının daha fazla olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Takip eden çalışmalar ise kurumsal kalitenin ölçümüne 
odaklanmıştır. Diğer bir ifadeyle kurumsal kaliteyi artıran temel unsurların neler olduğu 
sorusuna cevap aranmıştır. Mauro (1995), Knack ve Keefer (1995) ve Hall ve Jones 
(1999) sırasıyla yolsuzlukla mücadelenin, mülkiyet haklarının korunmasının ve sosyal 
altyapının tesisinin kurumsal kalitenin temininde önemli birer unsur olarak kalkınmanın 
belirleyici faktörleri olduğunu öne sürmüşlerdir. Acemoglu ve diğerleri (2001, 2002, 
2005), Acemoglu ve Johnson (2005) ve Acemoglu ve Dell (2010) tarihsel verilerden 
hareketle koloniler ve ülkeler üzerine yaptıkları çalışmalarda, yöneticilerin idare gücü 
üzerindeki sınırlamaların kurumsal kalitenin temel unsuru olduğunu belirterek kurumsal 
kalitesini artırabilen toplulukların ve ülkelerin diğerlerine nazaran daha hızlı ve fazla 
kalkındıkları sonucuna ulaşmışlardır. Bu görüş literatürde ‘kurumların önceliği hipotezi’ 
olarak yer bulmuştur ve bu görüşün destekleyicileri kalkınma için öncelikli olarak 
yapılması gerekenin kurumsal kalitenin artırılması olduğunu kabul ederler. Easterly ve 
Levine (2003), Dollar ve Kraay (2003), Rodrik ve diğerleri (2004) ve Ang (2013) 
tarafından yapılmış çalışmalar, ilgili literatürde ön plana çıkan ve kurumların önceliği 
hipotezini destekleyerek onaylayan çalışmalardan bazılarıdır. Söz konusu görüşün 
mimarları, esasen, North tarafından 1973 yılında aralanan kapıyı ardına kadar açarak 
kurumların kalkınma üzerindeki rolünü elde ettikleri bulgular ışığında kuramsal olarak 
tanımlamışlardır. 

Glaeser ve diğerleri (2004) çalışmalarında, kurumların kalkınma üzerindeki 
etkisini kabul etmekte ancak kalkınma sürecinde kurumsal kalitenin öncelikli olduğu 
tezine karşı çıkmaktadır. Onlara göre kalkınmada öncelikli olan insan sermayesi 
birikimidir. ‘İnsan sermayesinin önceliği hipotezi’ olarak ifade edilebilecek bu görüşün 
dayanağını Lipset Tezi oluşturmaktadır. Lipset (1959, 1960) demokrasinin doğrudan 
ekonomik büyümenin sonucu olduğunu ve ekonomik koşulların kültürel ve sosyal 
değerlere bağlı olarak belirlendiğini öne sürer. Bu görüş ampirik olarak Barro (1999) ve 
Przeworski (2004) tarafından desteklenmiştir. Bu bağlamda demokrasi, yöneticilerin 
idare gücünü sınırlandıran bir unsur olarak kabul edildiğinde, Lipset’in görüşü 
çerçevesinde kurumsal kalite kalkınma için öncelikli değildir. Djankov ve diğerleri 
(2003) kurumsal kalitenin onu oluşturan insan sermayesine bağlı olarak artış 
gösterdiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda insan sermayesi geliştikçe kurumsal kalite 
artacaktır.  

Glaeser ve diğerleri (2004) bu önermeler ışığında kurumsal kalitenin kalkınma 
için muhakkak önemli olduğunu ancak insan sermayesi birikiminin kalkınma sürecinde 
öncelikli unsur olduğunu ileri sürmektedirler. Onlara göre kurumların önceliği 
hipotezinin mimarları ve savunucuları kurumsal kalite ölçümünde eksik yaklaşım 
sergilemektedirler. Çünkü tarihsel veriler ışığında ölçülen kurumsal kalite, uygulanan 
politikaların sürekliliğinden ziyade sonuçlarını yansıtmaktadır. Glaeser ve arkadaşları 
bu durumu Kuzey ve Güney Kore örneği üzerinden ele almıştır. 1950 Kore Savaşı 
başlangıcında her iki kesim de fakirdi ve savaş sonrası 1980’e kadar her iki ülke de 
diktatörlükle yönetildi. Buna karşın demokrasi düzeyini ölçen Polity ölçümüne göre 
1950 ve 1980 arasında Kuzey Kore ortalama 1.71 puan, Güney Kore ise 2.16 puan 
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almıştır (7 üzerinden 7 tam demokrasi, 0 otokrasidir). Her ikisi de diktatörlükle 
yönetilen ve tarihsel özellikler olarak tamamıyla benzer bu iki ülkenin puanlarındaki bu 
farklılık nerden kaynaklanmaktadır? Güney Koreli diktatörler liberal ekonomik 
politikalara yönelmiş ve mülkiyet haklarının korunmasına önem vermişlerdir. Kuzey 
Kore ise sosyalizmi benimsemeye devam etmiştir. 1980 yılı itibariyle Güney Kore’nin 
gelir düzeyi 1,589 $ iken Kuzey Kore’nin 768 $’dır. Gelişen ekonomi neticesinde, 
Lipset’in tezini destekler şekilde Güney Kore 1980 yılında demokrasiye geçmiştir. 
Takip eden yıllar içinde Güney Kore’nin kurumsal kalitesi hızlıca artış göstermiş ve 
2000’li yıllarda Güney Kore zengin ülkeler arasındaki yerini almıştır. Şayet kurumların 
önceliği hipotezi geçerli olsaydı, 1950-1980 yılları arasında Güney Kore ile Kuzey Kore 
arasında fark oluşmazdı. Bu sebeple kurumsal kalite diktatörlerin doğru tercihleri 
nedeniyle de artabilir. Ne var ki diktatörün idare gücünün sınırlandırılmasından 
bahsedebilmek mümkün değildir. İnsan sermayesinin önceliği hipotezi Hanushek ve 
Woessmann (2008, 2012a, 2012b) ve Gennaioli et al. (2012) gibi literatürde ön plana 
çıkmış olan çalışmalar tarafından desteklenmiştir. 

Bu iki görüş kalkınma süreci itibariyle birbirlerine karşıt iken, kalkınmanın 
belirleyicileri açısından araştırmacılara ve uygulayıcılara önemli katkılar 
sunmaktadırlar. Çünkü karşıt oldukları görüşler yanında mülkiyet haklarının korunması 
gerekliliği gibi kesiştikleri ve uzlaştıkları çok sayıda husus mevcuttur. Nihayetinde her 
iki görüş çerçevesinde hem kurumsal kalitenin hem de insan sermayesi birikiminin 
ekonomik kalkınma için birer gereksinim olduğu günümüz iktisat anlayışında genel 
kabul görmektedir.  

1.1. Kurumsal Kalite Bileşenleri 

Kurumsal kalite bileşenlerinin neler olduğuna ilişkin olarak literatürde çok sayıda 
çalışma yapılmıştır. Diğer bir ifadeyle, genel kabul gören kurumsal kalite bileşenleri 
aslında kurumsal kalite ölçümünü hedefleyen araştırmaların bulguları ışığında gün 
yüzüne çıkmıştır. Knack ve Keefer (1995), Hall ve Jones (1999), Jaggers ve Marshall 
(2000), Henisz (2000a, 2000b, 2002), Acemoglu ve diğerleri (2001), Rodrik ve diğerleri 
(2004), Kaufmann ve diğerleri (2003) kurumsal kaliteyi belirleyen göstergelerin ne 
olduğu üzerine yapılmış ve literatürde ön plana çıkmış çalışmalardır. Her ne kadar 
Glaeser ve diğerleri (2004) bu çalışmalarda kullanılan indikatörlere itiraz etseler de, 
kendi çalışmalarında alternatif bir ölçüm metodolojisi önermemişlerdir. Bu nedenle 
halen literatürde, Tablo 1’de belirtilenler gibi genel kabul görmüş kurumsal kalite 
belirleyicileri kullanılmaktadır. 

Tablo 1. Örnek Kurumsal Kalite Göstergeleri 
Genel Kabul Görmüş Göstergeler Veri Sağlayıcı 
Siyasi haklar ve insan hakları Freedom House 
Demokrasi düzeyi Polity IV Veri Seti 
Hukukun üstünlüğü Dünya Bankası 
Politik risk (Denge ve kontrol) POLCON Veri Seti 

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir. 

Kurumsal kalite ölçümü kurumsal iktisat alanının önemli bir parçasıdır. 
Çalışmalar sürdükçe kurumsal kalite ölçümü için yeni göstergeler ve yeni 
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metodolojilerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Tablo 1’de sıklıkla kullanılanlar 
belirtilmiştir. Bu göstergeler çok farklı veri sağlayıcılar tarafından 
hesaplanabilmektedir.  

Siyasi haklar ve insan hakları kurumsal kalitenin hesapverebilirlik ve kamunun 
sesi boyutlarını içermektedir. Hiç şüphesiz ki özgür ve adil seçimlerin mevcudiyeti 
ifade, toplantı, bir araya gelme (dernekleşme veya sendikalaşma gibi) ve inanç 
özgürlüğüne bağlıdır. Bu açıdan bu göstergelerin kurumsal kalite ölçümüne dahil 
edilmesi, vatandaşların hükümeti seçebilme ve hükümete görevler yükleyebilme 
imkanlarının anlaşılabilmesi açısından önemlidir. Freedem House her iki gösterge için 
1’den (1:En düşük), 7’ye kadar (7: En yüksek) puanlama yapmakta ve bunları 
yayınlamaktadır.  

Karar alıcıların sahip olabileceği esneklik seviyesi siyasi çevreyle doğrudan 
ilişkilidir. Bu açıdan yöneticilerin idare gücünün sınırlandırılması çerçevesinde etkin 
işleyen bir demokrasi, kontrol mekanizmalarının mevcudiyetini ve mülkiyet haklarının 
korunmasını temin eder. Polity demokrasi düzeyini ölçen bir projedir ve son versiyonu 
olan Polity IV Veri Setinde ülke puanlamaları yer almaktadır. -10 ile +10 arasında 
puanlama yapan Polity IV’de 10 tam demokrasi düzeyini, 6 ile 9 arası demokrasiyi, 1 
ile 5 arası açık anokrasiyi, -5 ile 0 arası kapalı anokrasiyi ve -10 ile -6 arası otokrasiyi 
ifade eder. 

Barro (2000) başta gelmek üzere, bazı araştırmacılar hukukun üstünlüğünün 
yöneticilerin idare gücünün sınırlandırılması açısından kurumsal kalite içerisinde 
demokrasiye nazaran daha doğru bir ölçüt olduğunu savunmaktadır. Dünya Bankası 
Kurumsal Yönetim İndikatörleri arasında yer alan hukukun üstünlüğü değişkeni icra, 
mülkiyet hakları, emniyet güçleri, mahkemeler, suç ve şiddet eylemlerinin hukuk 
nezdinde ele alınışına ilişkin güven algısını ortaya koymaktadır. Dünya Bankası ölçümü 
puanlaması -2.5 (En zayıf) ve 2.5 (En güçlü) aralığında yapılmaktadır. 

Politik risk, oyunun başında konulan kuralların beklenmeden ve aniden değişme 
olasılığıdır (Butler ve Joaquin, 1998). Bu bağlamda yüksek düzeyde politik risk 
ekonomik kalkınmayı negatif etkileyecek şekilde siyasi istikrasızlık yaratır. Bu ilişkiyi 
destekleyecek bulgular ortaya koymuş çok sayıda çalışma vardır. Chen ve Feng’s 
(1996) siyasi istikrarsızlığın, siyasi kutuplaşmanın ve hükümet baskısının ekonomik 
büyüme üzerindeki negatif etkisini modellemiştir. Alesina ve Perotti (1996) yüksek 
düzeyde sosyopolitik istikrarsızlığın belirsizliğe yol açtığını ve yatırımları azalttığını 
belirtmiştir. Brunetti (1997) ülkeler arası büyüme mukayesesinde demokrasi düzeyinin 
en düşük açıklama seviyesine sahip olduğunu buna karşın siyasi değişkenlik ve 
siyasetçilerin öznel algılarının en başarılı açıklayıcı değişkenler olduğunu iddia etmiştir. 
Jong-a-Pin (2009) siyasi istikrarsızlığın dört boyutunu tanımlamıştır, bunlar: Harekete 
geçirilmiş şiddet, kitlesel sivil protestolar, siyasi rejim içindeki istikrarsızlık ve siyasi 
rejimden kaynaklı istikrarsızlıktır. Çalışmasında bu dört etkenden sadece birinin, siyasi 
rejimden kaynaklı istikrarsızlığın ekonomik büyüme üzerindeki negatif etkisini tespit 
etmiştir.  

Bu çalışmalar esasen politik riskin kurumsal kalite nezdinde önemli bir bileşen 
olarak ele alınması gerektiğine işaret etmektedir. Çünkü politik risk kurumların geçici 
veya sürekli bir karaktere sahip olup olmadıklarına ışık tutmaktadır. Witold Henisz 
(2000a, 2000b, 2002) tarafından geliştirilen Siyasi Kısıt Endeksi (POLCON) ülkelerin 
kurumsal altyapılarına dayalı olarak her bir aktörün veto gücüne, kararların 
homojenliğine ve heterojenliğine dayalı olarak hükümetin iktidar gücünü ya da 
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zayıflığını ölçmektedir. PRS Grup tarafından yayınlanan Uluslararası Ülke Risk 
Rehberi Endeksi (ICRG) ve Polity Puanları ile yüksek oranda korelasyon gösteren 
POLCON’un en önemli avantajı, politik riskin ölçülmesi için kullanılabilmesidir. Diğer 
bir deyişle POLCON, kararların sürekliliğine vurgu yapmaktadır. 0 ile 1 arasında değer 
alan POLCON puanlamasında 0 denge ve kontrol mekanizmasının olmadığı bir ortamı 
ifade ederken, 1 puanı tam etkinlikte çalışan bir denge ve kontrol mekanizmasının 
varlığına işaret etmektedir.  

Literatürde kurumsal kalite ölçümünde sıklıkla kullanılan göstergelerden 
anlaşılabileceği gibi kurumsal kalite genel hatlarıyla siyasi haklara, insan haklarına, 
demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve denge ve kontrol mekanizmasına dayalı olarak 
ortaya çıkan politik riske bağımlı olarak oluşmaktadır.  

1.2. İnsan Sermayesi Birikimi Bileşenleri 
Schultz (1961), Becker (1964) ve Mincer (1974) tarafından eğitimin ekonomideki 

rolüne odaklanan öncü çalışmalarla birlikte insan sermayesi kavramı çok farklı konu 
başlıkları içerisinde değerlendirilmeye başlanmış ve literatürde popülerlik kazanmıştır. 
Lucas (1988), Romer (1990), Mankiw ve diğerleri (1992), Benhabib ve Spiegel (1994) 
gibi büyüme iktisatçılarının çalışmaları insan sermayesi ile uzun dönemli ekonomik 
performans arasındaki ilişkinin önemine ışık tutmuş ve yenilikçilik ile insan sermayesi 
yatırımının ekonomideki üretkenliği artırdığına dair görüşün genel kabul görmesini 
sağlamıştır. Yeri gelmişken belirtmek gerekirse, bu görüş, insan sermayesinin önceliği 
hipotezinin savunucuları açısından önemli bir dayanaktır.  

Diğer taraftan, kurumsal kalitede olduğu gibi insan sermayesinin ölçülmesi de çok 
yönlü ve zorlu bir uğraştır. Çünkü insan sermayesi bünyesinde bilgi, yetenek, beceri, 
öznitelik gibi hem görünür hem de görünür olmayan bileşenleri içermektedir (Liu and 
Fraumeni, 2014). Bu nedenle insan sermayesi birikiminin ölçülmesi için literatürde 
genellikle vekil değişken kullanma yoluna gidilmiştir. Bu sayede kavramsal 
anlaşılmazlıkların önüne geçebilmek ve veriye ulaşabilmek mümkün hale gelir. 
Okuryazarlık oranı (Azariadis ve Drazen, 1990; Romer, 1990), okul kaydı oranı (Barro, 
1991; Mankiw ve diğerleri, 1992; Levine ve Renelt, 1992), ortalama eğitim yılı veya 
farklı eğitim kurumlarına kayıt olanların nüfusa oranı (Barro ve Lee, 1993; Benhabib ve 
Spiegel, 1994; Gundlach, 1995; Islam, 1995; O’Neill, 1995; Murthy ve Chien, 1997;  
Temple, 1999; Barro, 2001; Krueger ve Lindahl, 2001) insan sermayesi birikimi için 
literatürde sıklıkla kullanılan vekil değişkenlere örnektir. 

Her ne kadar yapılan çalışmaların büyük bir bölümü insan sermayesi birikimi 
açısından eğitime atıfta bulunsa da (Barro 1991; Mankiw ve diğerleri, 1992; Doménech, 
2006; Cohen ve Soto, 2007; Breton 2013), insan sermayesi birikiminin temini için 
sadece eğitim yeterli değildir, başka bileşenler de söz konusudur (OECD, 2001).  
Becker (1993) eğitim yanında yaparak öğrenme unsurunu da insan sermayesinin 
bileşeni olarak dikkate almıştır. Yaparak öğrenme ve AR&GE harcamaları beraberce 
işçi başına düşen sermaye stokunu artırarak bilgi ve beceri birikimi sağlar ve bu da 
üretkenliği artırır (Griffith ve diğerleri, 2004; Acemoglu ve diğerleri, 2006; Vogel, 
2015; Faria ve diğerleri, 2016; Cinnirella ve Streb; 2017). Örneğin en basit şekliyle bir 
işçinin üretimde tornavida kullanmasıyla elektrikli vidalama cihazı kullanması bilgi ve 
beceri düzeyi ile üretkenlik açısından farklılık yaratacaktır. Dolayısıyla işçi başına 
düşen sermaye artıkça imitasyondan başlanarak öncü teknolojiler üretmek mümkün hale 
gelmeye başlar.  
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Bloom ve Van Reenen (2007, 2010), La Porta ve Shleifer (2008) ve Syverson 
(2011) girişimciler/yöneticiler ile işçilerin üretkenliği arasındaki farklara vurgu 
yapmıştır. Bu bağlamda girişimcilerin ve yöneticilerin üretkenliğinin işçilerden 
bağımsız olarak geliştiğini, bu gruba ait insan sermayesinin şekillenmesi için maddi ve 
maddi olmayan unsurlardan oluşan girişim ikliminin tesisinin zorunlu olduğu 
belirtilmiştir (Iyigun ve Owen, 1998; Gennaioli ve diğerleri, 2012).  

UNECE (2009) ise insan sermayesinin temel boyutlarını sağlık, eğitim ve yaşam 
standardı olarak kabul eder. Genel hatlarıyla değerlendirildiğinde, literatürde yer alan 
çalışmalar ışığında, insan sermayesi birikiminin eğitim, sağlık, girişimcilik iklimi, işçi 
başına sermaye ve AR&GE harcamaları bileşenlerini kapsadığı ifade edilebilir.  

Eğitim, sağlık ve girişimcilik iklimi için gösterge olarak Legatum Enstitüsü 
tarafından yayınlanan eğitim, sağlık ve iş çevresi alt endekslerini kullanmak 
mümkündür. Söz konusu alt endeksler her ülke için 0 (En düşük) ile 100 (En yüksek) 
arasında puanlama yapmaktadır ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, IMF, Dünya 
Sağlık Örgütü ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşların verilerinden faydalanır 
(Legatum Institute, 2016).  Her bir alt endeks 12 adet nitelendirici unsur içerir. Örneğin 
eğitim alt endeksinde yetişkin okuryazarlık oranı, eğitim kalitesi, eğitim kalitesinde 
tatmin gibi unsurlar; sağlık alt endeksinde yaşam süresi, bağışıklık, yeni doğan ölüm 
oranı gibi unsurlar ve iş çevresi alt endeksinde finansal hizmetlerin kalitesi, enerjiye 
ulaşım, telif hakları koruması gibi unsurlar mevcuttur.  

1.3. Ekonomik Kalkınmanın Bileşenleri 
Ekonomik kalkınma sürecinde hangi unsurların öncelikli olduğu tartışması göz 

ardı edilirse, modern ekonomik kalkınma anlayışı çerçevesinde kurumsal kaliteyi ve 
insan sermayesi birikimini temin eden unsurların beraberce ekonomik kalkınma 
üzerinde pozitif etki gösterdikleri elde edilen bulgulara dayalı olarak günümüzde genel 
kabul görmüştür. Bu bahisle, Şekil 1’de gösterildiği üzere siyasi haklar, insan hakları, 
demokrasi düzeyi, hukukun üstünlüğü, politik risk (denge ve kontrol), eğitim, sağlık, 
girişimcilik iklimi, işçi başına sermaye ve AR&GE harcaması ekonomik kalkınmanın 
bileşenleridir. 

 
Şekil 1. Ekonomik Kalkınmanın Bileşenleri  

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir. 
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2. Muhasebedeki Paradigma Kayması 

Muhasebe, bilgi kullanıcılarına karar süreçlerinde destek olacak bilgileri 
sağlamayı amaç edinmiş bir bilgi sistemi olarak geçmişten günümüze işletme 
yönetiminin olmazsa olmaz bir parçası durumundadır. Tarihsel süreç itibariyle tarım 
ekonomilerinin sanayi devrimi sonrasında ihtiyaçlarından fazla üretir hale gelmeleriyle 
birlikte, kapitalizmin muhasebe üzerinde ciddi bir dönüşüme yol açtığı söylenebilir. 
Şöyle ki, yatırımcılar tarafından belirginleşen kar iştahı muhasebeyi salt finansal 
raporlamaya dayalı bir sisteme evirmiştir. Diğer bir deyişle kar ve zararın gerçekçi bir 
şekilde tespit edilmesi ve raporlanması yatırımcılar nezdinde birinci öncelik olmuştur. 
Takip eden süreç zarfında, sermaye piyasalarının gelişmesiyle ve finansal yönetim 
anlayışının kar maksimizasyonu amacından değer maksimizasyonunu amacına 
dönüşmesiyle beraber muhasebe finansal faaliyet sonuçları yanında finansal değer 
oluşumunun raporlanması konusuna ağırlık vermeye başlamıştır. Değer ilgililiği 
çalışmaları bu dönüşümü elde ettiği bulgularla ortaya koymaktadır (Ohlson, 1991; 
Feltham ve Ohlson, 1995; Ohlson, 1995).  

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından Mart 2018’de yayınlanan 
yeni kavramsal çerçeve, kapsamlı gelir ve gider kavramları ile değer ilgililiğini ön plana 
çıkararak finansal muhasebenin değer oluşumuna ve geleceğe her zamankinden daha 
fazla odaklanacağını gözler önüne sermektedir. Ne var ki finansal muhasebede yaşanan 
gelişmeler bilgi kullanıcılarının ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmıştır. Diğer bir 
ifadeyle günümüzde muhasebede yaşanan paradigma kayması finansal muhasebedeki 
gelişmelerle izah edilememektedir. 90’larda muhasebe denince akıllara gelen ve 
muhasebe kavramıyla neredeyse eş anlamlı kullanılan finansal muhasebe alanı bugün 
muhasebenin sadece bir bölümünü oluşturmaktadır.  

Bilgi kullanıcıları karar süreçlerinde salt finansal bilgilerin yanında tatmin edici 
finansal olmayan bilgilere de ihtiyaç duymaya başlamışlar; işletmeler paydaşlarının 
bilgilenme ve karar alma süreçlerine destek olması için finansal raporların yanında 
finansal olmayan bilgileri içeren raporlar yayınlamaya başlamışlardır. Kısacası 
muhasebe finansal bilgi odaklılıktan bilgi odaklılığa geçmiştir ve bu değişim çalışmada 
üzerinde durulan paradigma kaymasıdır. 

2.1. Finansal Bilgi Odaklılıktan Bilgi Odaklılığa Geçiş: Yapı Taşları 

Muhasebenin bilgi odaklılığa geçiş serüveni yakın geçmişe dayanmaktadır ve söz 
konusu paradigma kaymasını kanıtlayan iki temel yapı taşından bahsedilebilir. Bunlar 
sürdürülebilirlik muhasebesinin gelişimi ve entegre raporlama bakış açısının ortaya 
çıkmasıdır.  

2000 yılında Global Raporlama İnisiyatifi (GRI) tarafından sürdürülebilirlik 
raporlaması çerçevesi G1 yayınlanmıştır. Takiben 2002 yılında G2 ve 2006 yılında 
çerçevenin üçüncü versiyonu olan G3 yayınlanmıştır. 2013 yılında sürdürülebilirlik 
muhasebesi standartlaşma sürecinde önemli bir adımı geride bırakmış ve kapsamlı 
sürdürülebilirlik göstergelerini içeren G4 yayınlanmıştır. Sürdürülebilirlik raporlarında 
küresel boyutta genel kabul gören G4 Kılavuzu, içeriğinde kapsadığı göstergeler 
itibariyle ortak bir sürdürülebilirlik diline haiz raporların yayınlanmasını temin etmiştir. 
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2016 yılında sürdürülebilirlik muhasebesi standartlaşma sürecini tamamlamış ve GRI 
Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları yayınlanmıştır (Gökten ve Marşap, 2017). 
GRI Standartlarının yayınlanması ve kabulü, finansal olmayan bilgilerin sistematik 
şekilde kayıt edilmesi ve raporlanması açısından paradigma kaymasının öncü yapı 
taşlarından bir tanesidir. 

Diğer önemli gelişme, 2010 yılında Uluslararası Entegre Raporlama Kurulu’nun 
(IIRC) kurulması ve takiben 2011 yılında ‘Entegre Raporlamaya Doğru, 21. Yüzyılda 
İletişimin Değeri’ başlıklı tartışma metninin yayınlanmasıdır. Bu metinde kuruluşların 
tüm finansal ve finansal olmayan bilgilerini göz önünde tutarak ne şekilde değer 
yaratabileceği ve sürdürülebilirlik sağlayabileceğine ilişkin yeni bir metodoloji 
sunulmuş ve tartışmaya açılmıştır. Uluslararası katılımlı tartışmalar neticesinde 2013 
yılında IIRC tarafından Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi yayınlanmıştır. 
Finansal ve finansal olmayan bilgilerin entegrasyonuna ve nihayetinde tüm bilgileri 
içerecek tek bir kurumsal raporun geliştirilmesine yönelik metodolojik bakış açısını 
ortaya koyan bu kılavuz, araştırmacıların ve uygulayıcıların takdirlerine sunulmuştur. 
Yayınlanan çerçeveye dayalı entegre raporlama uygulamaları devem etmektedir ve hiç 
şüphesiz ki uluslararası genel kabul ve bilincin oluşmasına bağlı olarak IIRC uhdesinde 
en iyi örnekler dikkate alınarak entegre raporlama standartlarına ilişkin çalışmalar yakın 
gelecekte başlayacaktır. 

Bu iki önemli gelişme beraberce ele alındığında, muhasebedeki paradigma 
kaymasının etkisi Şekil 2’de görselleştirildiği üzere şu şekilde tanımlanabilir: 
Günümüzde muhasebe, finansal raporlama yerine entegre raporlamayı esas alarak 
salt finansal bilgiler yerine finansal ve finansal olmayan bilgilerden oluşan bilgi 
setini ve salt finansal değer oluşumu yerine finansal ve toplumsal değer oluşumlarını 
kapsayan değerler setini raporlamayı amaç edinmektedir. 

 

 
Şekil 2. Muhasebede Paradigma Kayması  

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir. 

Entegre raporlama, finansal raporlamaya ve sürdürülebilirlik raporlamasına konu 
finansal ve finansal olmayan bilgilerin entegrasyonunu sağlayarak bilgi kullanıcılarına 
organizasyonun iş planına dayalı olarak ne şekilde değer oluşumu sağlandığını sunmayı 
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amaçlamaktadır. Dolayısıyla bilgi kullanıcılarına kapsamlı bir bilgi seti sunulması 
hedeflenmektedir.  

Değer oluşumu ise kısa, orta ve uzun vadeli olarak tanımlanmaktadır. Kısa 
vadeli değer oluşumu değer zinciri paydaşları açısından yaratılan değerlerdir. Diğer bir 
ifadeyle tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar gibi değer zinciri içerisinde doğrudan yer 
alan paydaşların kısa vadede temin ettikleri menfaatlerdir. En dar anlamıyla kısa vadeli 
değerin karşılığı karlılıktır. Orta vadeli değer oluşumu, özellikle yatırımcılar açısından 
elde edilen getiridir. Bu bahisle en dar anlamıyla orta vadeli değer oluşumu öz kaynağın 
gerçeğe uygun değeridir.  

Uzun vadeli değer oluşumu ise, organizasyonun ekosisteme, gelecek kuşaklara, 
iş gücüne ve insanlığa sağladığı faydalardır. Bu bahisle uzun vadeli değer oluşumu 
topluma sağlanan faydaların bütünüdür (Gokten ve Gokten, 2017). Sosyal sorumluluk 
çerçevesinde yapılan katkılar, faaliyetlerin çevreye, insan haklarına ve yasalara 
uyumluluğu, eğitim, sağlık gibi unsurları bünyesinde barındıran uzun vadeli değer 
oluşumunu finansal olarak izah edebilmek hiç şüphesiz ki mümkün değildir.  Bu 
nedenle güncel muhasebe anlayışında bilgi kullanıcılarına sunulması hedeflenen, 
finansal ve finansal olmayan sonuçların raporlandığı kapsamlı bir değerler setidir. 

2.2. GRI Standartları 

Sürdürülebilirlik raporlamasını ortaya çıkaran süreç içerisinde temel teşkil eden 
yazılı kaynak, 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından 
hazırlanan Brundtland Raporu’dur. Rapor, sürdürülebilir kalkınma hedefinin kabulüne 
ilişkin bir sözleşmedir. Bu raporda sürdürülebilir kalkınma, ‘bugünün gereksinimlerini, 
gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan 
kalkınma’ olarak tanımlanmış ve literatürde ye bulmuştur.  

Hiç şüphesiz ki, mevcut imkanların zarar görmeden gelecek kuşaklara aktarılması 
amacını güden söz konusu tanım çerçevesinde; yeryüzündeki bütün kuruluşların gerek 
faaliyetleri gerekse de sosyal ilişkileri çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma hedefi 
üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri olabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, sürdürülebilir 
kalkınma hedefine ulaşılabilmesindeki temel unsur kuruluşlardır. 

GRI Standartları ile teşvik edilen sürdürülebilirlik raporlamasının temel amacı, 
kuruluşların faaliyetleri sonucunda yarattıkları ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerin ve 
bunların sonucu olarak kuruluşların sürdürülebilir kalkınma hedefi üzerindeki nihai 
olumlu veya olumsuz tesirlerinin şeffaf ve halka açık olarak paydaşlara sunulması için 
olması gereken raporlama uygulamasını oluşturmaktır. Bu sayede kuruluşlar ekonomi, 
çevre ve toplum üzerindeki anlamlı etkilerini küresel seviyede genel kabul görmüş 
standartlara dayalı olarak açıklayabilme şansına kavuşmuş olacaklardır.  

GRI Standartları, sürdürülebilirlik raporlaması için hem kuruluşlar hem de 
paydaşlar açısından ortak bir dil oluşturmuştur. Diğer bir ifadeyle söz konusu 
standartlar vasıtasıyla, kuruluşların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini paydaşlarına 
sunabilecekleri; adına sürdürülebilirlik raporları denilen ve tüm taraflarca anlaşılabilir 
olan bir haberleşme aracının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu nedenle GRI standartları 
küresel karşılaştırılabilirliğe imkan tanıyacak, raporlama çerçevesinde ele alınan etkilere 
ilişkin bilginin kalitesini temin edecek ve bu suretle kuruluşların yüksek düzeyde 
şeffaflık ve hesap verebilirlik yükümlülüklerini yerine getirmesine olanak sağlayacak 
sürdürülebilirlik raporlaması çerçevesini ortaya koymaktadır. 
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Özetle, GRI Standartları çerçevesinde hazırlanan sürdürülebilirlik raporları, içsel 
ve dışsal paydaşların kuruluşların sürdürülebilir kalkınma hedefi üzerinde yaptıkları 
katkılar hakkında bilgi sahibi olmalarını ve fikir yürütmeleri sağlar. Hiç şüphesiz ki, 
kullanıcılar tarafından elde edilen bu bilgiler, organizasyonun sürdürülebilirliğine ilişkin 
karar süreçlerinde temel teşkil eden finansal olmayan bilgileri oluşturur.     

GRI Standartları çerçevesinde sürdürülebilirlik raporlaması yapabilmek için, 
öncelikle söz konusu standart setinin bileşenlerini ve ne şekilde kullanıldığını, yani 
uygulayıcı açısından standartlarının kullanılış mekanizmasını anlamak gerekmektedir. 
GRI standartları birbiriyle ilişkili bir standart setidir.  Bu bağlamda her bir standart, 
standart setinde belirtilen başkaca standartlarla birlikte uygulanır ve birlikte kullanılan 
ilgili standartlar ise raporlama ilkelerini ve önemli konuları içermektedir. Şekil 3’de, 
GRI Standart setinin bileşenleri, diğer bir ifadeyle standartların kullanım şekline göre 
sınıflandırılması yer almaktadır. 

GRI Standartları dört seriye ayrılmıştır, bunlar 100’lü seriler, 200’lü seriler, 
300’lü seriler ve 400’lü serilerdir. 100’lü seriler GRI 101, GRI 102 ve GRI 103 olmak 
üzere genel amaçlı standartları kapsamaktadır. Diğer seriler ise, çok sayıda konuyu 
kapsayan özel amaçlı standartlardan oluşmaktadır. Bu nedenle bu standartlara konuya 
özel standartlar da denilebilmektedir.  

GRI 101, raporlama ilkelerini ve sürdürülebilirlik raporlaması için GRI 
Standartlarının ne şekilde kullanılacağını belirtir. Bu standart, GRI 102 ve GRI 103 ile 
birlikte kullanılır. GRI 102, organizasyonla ilgili hangi genel açıklamaların rapora dahil 
edilmesi gerektiğini belirtir. Bu genel açıklamalar ilgili standart içerisinde altı başlık 
altında sınıflandırılmaktadır.  

Genel göstergeler olarak isimlendirebileceğimiz bu başlıklar sırasıyla kurumsal 
künye, strateji, etik ve dürüstlük, kurumsal yönetim, paydaş katılımı ve raporlama 
uygulamasıdır. GRI 103 ise, organizasyona ilişkin önemli konuların yönetiminde nasıl 
bir yaklaşım ortaya konulduğunun raporlanabilmesi için gerek duyulan açıklamaları 
belirtmektedir (Gökten, 2017). Önemli konular ile kastedilen organizasyon için 
öncelikli konulardır. Sürdürülebilirlik raporları kapsamında finansal olmayan bilgiler 
için ortaya konulan önemlilik kavramı, kapsadığı iki boyut itibariyle finansal 
muhasebede yer alan önemlilik kavramından ayrışmaktadır. GRI 101 çerçevesinde 
belirtildiği üzere bir konunun önemli, yani öncelikli olabilmesi için, hem paydaş 
kararları üzerinde etkili olması hem de ekonomik, çevresel veya sosyal hususlarda etki 
göstermesi gerekmektedir.  
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Şekil 3. GRI Standartları Seti  

Kaynak: GRI 101:Foundation 2016, s.3. 

Kuruluşlar, iş süreçlerinde öncelikli olduğunu tespit ettikleri konular için özel 
amaçlı standartları kullanarak raporlama yaparlar. Özel maçlı standartlar ise her bir 
konu için sunulması gereken açıklamaları belirtir.  

Önemli konular, etki gösterdiği alanlar itibariyle üç başlık altında 
sınıflandırılmaktadır. Bunlar ekonomik, çevresel ve sosyal alanlardır. 2016 Standart Seti 
itibariyle, 200’lü seriler (201-206 numaralı standartlar) ekonomik etkiye sahip önemli 
konulara, 300’lü seriler (301-308 numaralı standartlar) çevresel etkiye sahip önemli 
konulara ve 400’lü seriler (401-418 numaralı standartlar) sosyal etkiye sahip önemli 
konulara ilişkin sunulması gereken açıklamaları içerir. 

2.3. Entegre Raporlama Sermaye Unsurları 

Entegre raporlama çerçevesi kapsamında değer oluşumu raporlaması, tanımlanan 
altı tür sermayenin iş sürecinde nasıl kullanıldığı ve faaliyet sonuçları itibariyle söz 
konusu sermaye unsurlarının ne şekilde değiştiği üzerine kurgulanmaktadır. Uluslararası 
Entegre Raporlama Çerçevesi’nde belirtilen sermaye unsurları üretilmiş sermaye, doğal 
sermaye, sosyal sermaye, insan sermayesi, fikri sermaye ve finansal sermayedir. 

Üretilmiş sermaye organizasyonun faaliyetlerini yerine getirmek için ihtiyaç 
duyduğu veya faaliyetleri sonucunda yarattığı insan yapımı sermayedir. Makineler, 
binalar, karayolları, limanlar, köprüler, tesisler, cihazlar vb. üretilmiş sermayedir. 
Üretilmiş sermaye kuruluş iç çevresi ya da dış çevresi uhdesinde olabilir.  Örneğin 
kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştirmek için sahipliğinde olan fabrika, makine vb. iç 
çevreye ait üretilmiş sermaye unsurları iken, kuruluşun faydalandığı yollar, köprüler, 
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tesisler dış çevreye ait üretilmiş sermaye unsurlarıdır. Doğal sermaye yenilenebilir ya da 
yenilebilir olmayan tüm doğal kaynaklardır. Unutulmamalıdır ki, doğal sermaye esasen 
üretilmiş sermayenin girdisidir.  

Sosyal sermaye, kurumları ve sosyal ilişkileri ifade etmektedir. Bu bahisle 
paylaşılan normlar, değerler ve ortaklaşa gelişen davranışlar sosyal sermayenin 
unsurlarıdır. Sosyal ilişki ve sosyal ağlar sayesinde bireyler, tek başlarına 
ulaşabilecekleri maddi ve manevi birikimlerden daha fazlasına ulaşabilmektedir. Bu 
çerçevede sosyal sermaye sayesinde sinerji etkisi oluşur ve üretkenlik artar. Kuruluşlar, 
faaliyet gösterdikleri çevrenin ve/veya toplumun benimsediği normlara ve değerlere 
uygun hareket ederek kazan-kazan ilişkisi tesis ederler ve sosyal sermaye etkisinden 
faydalanırlar. Sosyal sorumluluk harcamaları bu hedefin gerçekleşmesine yönelik 
hususlardan birisidir.   

Entegre Raporlama Çerçevesi’nde insan sermayesi ‘insanların yeterlilikleri, 
kabiliyetleri, deneyimleri, yenilik yapma motivasyonları ve bir kuruluşun kurumsal 
yönetim çerçevesine, risk yönetimi yaklaşımına ve etik değerlerine uyum sağlamaları ve 
bunları desteklemeleri, bir kuruluşun stratejisini anlama, geliştirme ve uygulama 
kabiliyetleri, sadakatleri, süreç, ürün ve hizmetleri geliştirme motivasyonları ve liderlik 
etme, yönetme ve işbirliği yapma kabiliyetleri’ şeklinde tanımlanmıştır (IIRF, 2013). 
Hiç şüphesiz ki bu tanım, çalışmada insan sermayesi özelinde ortaya konulan ve 
literatürde yer alan tüm hususları kapsamaktadır.  

Altının çizilmesi gereken nokta, kuruluşların insan sermayesine sahip 
olamayacakları gerçeğidir. Kuruluşlar insan sermayesini ancak kiralayabilirler ve insan 
sermayesi gelişimine eğitim, yaparak öğrenme, sağlık ve girişimcilik iklimi unsurları 
çerçevesinde katkıda bulunabilirler. Bu nedenle, insan sermayesi birikimi esasen 
toplumsal bir kazançtır. Bu birikimin kuruluşlara yansıması ise fikri sermaye üzerinden 
gerçekleşmektedir. Diğer bir ifadeyle, fikri sermaye için insan sermayesinin kuruluş 
sahipliğine dönüşmüş şekli nitelendirmesi yapılabilir. Nitekim Entegre Raporlama 
Çerçevesi’nde fikri sermaye ‘patentler, telif hakları, yazılımlar, haklar ve lisanslar gibi 
fikri mülkiyet ve zımni bilgi, sistemler, prosedürler ve protokoller gibi kuruluşa ait 
sermaye’ olarak tanımlanmaktadır (IIRF, 2013). 

Finansal sermaye ise tanımlandığı şekliyle ‘bir kuruluşun mal üretimi veya hizmet 
sağlama amacıyla kullanımına sunulanlar ile borçlanma, öz sermaye veya hibe gibi 
finansman yoluyla ya da faaliyetler veya yatırımlar yoluyla edinilen fon havuzlarıdır’ 
(IIRF, 2013). Anlaşılabileceği gibi finansal sermaye, finansal muhasebe kapsamında 
hali hazırda finansal raporlamaya dayanak teşkil eden sermaye unsuru olarak entegre 
raporlama çerçevesinde yer almaktadır.  

3. Ekonomik Kalkınma Teorisinin Muhasebedeki Ayak İzleri 

1970’li yıllardan itibaren belirginleşmeye başlayan kurumsal iktisat anlayışına 
dayalı olarak günümüzde genel kabul gören modern ekonomik kalkınma teorisinin 
muhasebede yaşanan paradigma kayması üzerinde etkili olmadığını düşünmek gerçekçi 
olmayacaktır. Zira ekonomik kalkınma hedefinin yerine getirilmesi doğrultusunda 
benimsenecek ve uygulanacak politikalara ilişkin karar alma süreçleri, işlerliğe sahip 
doğru bilgilere ihtiyaç duyar. Bu bilgilerin elde edilmesi ve raporlanması ise hiç 
şüphesiz ki muhasebenin görevidir.  
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Bilgi ekonomisine geçiş, uluslararası sermaye harekelerinin serbestleşmesi, 
finansal piyasaların gelişmesi gibi birçok etmen; kapitalizmin yaygınlaşmasıyla birlikte 
işletmeleri günümüzün ana ekonomik aktörleri durumuna getirmiştir. Bu bağlamda 
ülkeler, bu ana aktörlerin kapasitesi ve katkılarıyla kalkınır hale gelmiştir. Devletler 
düzenleme gücünü kullanarak işletmeler üzerinden ekonomik kalkınma sağlar. Bu 
nedenle, işletmelerin veya daha genel bir ifadeyle kuruluşların muhasebe faaliyetleri ve 
raporları, ekonomik kalkınma süreci açısından büyük önem arz etmektedir. 

Modern ekonomik kalkınma anlayışının muhasebedeki paradigma değişimi 
üzerindeki etkisi, çalışmada bu kısma kadar sunulmuş bilgiler ışığında rahatlıkla 
algılanabilir. Lakin bu etkileşimi somutlaştırmak gerekirse, GRI Standartları özelinde 
kuruluşların raporlaması gereken açıklamalara ve entegre raporlama özelinde 
kuruluşların değer oluşumu raporlamasında kullanmaları gereken sermaye unsurlarına 
bakılması yeterli olacaktır. Bunun için çalışmada, ekonomik kalkınma bileşenleri ile 
ilgili GRI Standartları ve sermaye unsurları arasında eşleştirme yapılmıştır. Bu 
eşleştirmeler ekonomik kalkınma teorisi ile muhasebedeki paradigma kayması 
arasındaki etkileşime ilişkin kanıtlar sağlamaktadır. 

3.1. GRI Standartları Özelinde Eşleştirme  

GRI 101 temel, GRI 103 yönetim yaklaşımları ve 300’lü grup olan çevreyle ilgili 
özel amaçlı standartlar hariç olmak üzere, GRI 102 ve özel amaçlı standartlar olan 
200’lü ve 400’lü seriler eşleştirmede dikkate alınan standartlarıdır. 300’lü seriler, diğer 
bir deyişle çevresel etkilere ilişkin özellikli konular sürdürülebilirliğin ekolojik iktisat 
boyutunu kapsamaktadır. Hiç şüphesiz ki kalkınma açısından ekolojinin korunması son 
derece önemlidir. Lakin bu çalışma ekonomik kalkınma üzerine yoğunlaştığı için 300’lü 
seriler kapsam dışı bırakılmıştır. 

GRI 102’de yer alan kurumsal yönetim ve paydaş katılımı genel göstergelerine 
ilişkin alt göstergeler Tablo 2’de sunulmaktadır.  Göstergelerden görülebileceği üzere 
kurumsal yönetim yapısı, yetki devri, ekonomik, çevresel ve sosyal konularda yönetim 
sorumluluğu, ekonomik, çevresel ve sosyal konularda paydaşlara danışma, en üst 
yönetim kademesinin ve onun komitelerinin yapısı, en üst yönetim kademesinin 
başkanı, en üst yönetim kademesi için aday gösterilmesi ve seçimi, çıkar çatışması, en 
üst yönetim kademesinin amaç, değerler ve strateji belirlemedeki rolü, en üst yönetim 
kademesinin kollektif bilgisi, en üst yönetim kademesinin performansının 
değerlendirilmesi ve ücretlendirmede paydaşların dahli kuruluşların GRI 102 
kapsamında açıklaması zorunlu unsurlardır. 

Ayrıca ekonomik kalkınma bileşenleriyle eşleştirilmek üzere 11 adet özel amaçlı 
standart belirlenmiştir. Bunlar 205, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 413 ve 415 
numaralı standartlardır. Söz konusu standartların kapsadığı önemli konular Tablo 3’de 
topluca sunulmaktadır. 
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Tablo 2. Eşleştirmeye Konu GRI 102 Standardı Göstergeleri 
Genel 
Göstergeler 

Alt 
Göstergeler Açıklamalar 

Kurumsal 
Yönetim 

102-18 Kurumsal yönetim yapısı 
102-19 Yetki devri 
102-20 Ekonomik, çevresel ve sosyal konularda yönetim sorumluluğu 
102-21 Ekonomik, çevresel ve sosyal konularda paydaşlara danışma 
102-22 En üst yönetim kademesinin ve onun komitelerinin yapısı 
102-23 En üst yönetim kademesinin başkanı 
102-24 En üst yönetim kademesi için aday gösterilmesi ve seçimi 
102-25 Çıkar çatışması 
102-26 En üst yönetim kademesinin amaç,değerler ve strateji belirlemedeki rolü 
102-27 En üst yönetim kademesinin kollektif bilgisi 
102-28 En üst yönetim kademesinin performansının değerlendirilmesi 
102-37 Ücretlendirmede paydaşların dahli 

Paydaş 
Katılımı 

102-40 Paydaş gruplarının listesi 
102-41 Toplu sözleşme anlaşmaları 
102-42 Paydaşların tanımlanması ve seçilmesi 
102-43 Paydaş katılımı için benimsenen yaklaşım 

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir. 

Tablo 3. Eşleştirmeye Konu Özel Amaçlı GRI Standartları 
Standart Numarası Standart Adı 
GRI 205 Yolsuzlukla Mücadele 2016 
GRI 403 İş Sağlığı ve Güvenliği 2016 
GRI 404 Eğitim 2016 
GRI 406 Ayrımcılık Yapmama 2016 
GRI 407 Sendika Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme 2016 
GRI 408 Çocuk İşgücü 2016 
GRI 409 Zorla ve Zorunlu Çalıştırma 2016 
GRI 411 Yerli Hakları 2016 
GRI 412 İnsan Hakları 2016 
GRI 413 Yerel Topluluklar 2016 
GRI 415 Kamu Düzeni 2016 

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir. 

205 numaralı yolsuzlukla mücadele standardı yolsuzlukla mücadele konusunda 
riskleri değerlendirme şekli, yolsuzlukla mücadele politikaları ve süreçleriyle ilgili 
iletişim ve eğitimler ve gerçekleşen yolsuzluk hadiseleri ve bunlarla ilgili neler 
yapıldığına ilişkin olarak kuruluşun yapması gereken açıklamaları içermektedir. 403 
numaralı iş sağlığı ve güvenliği standardı işçilerin ilgili komitelerdeki temsil şekli, 
yaşanan sakatlıkların türleri ve oranı, mesleki hastalıklar, devamsızlık, iş kaynaklı 
ölümler, iş kaynaklı hastalığa yakalanma riski yüksek işçiler, yasal sözleşmelerin 
kapsama aldığı sağlık ve güvenlik konuları ile ilişkili olarak kuruluşun yapması gereken 
açıklamaları içermektedir. 404 numaralı eğitim standardı çalışan başına yıl bazında 
ortalama eğitim süresi, çalışan becerilerinin yükseltilmesi için uygulanan programlar, 
uyum süreci destek programları, düzenli performans değerlendirmesine tabi tutulan ve 
kariyerleri ile ilgili düzenli geribildirim alan çalışan oranı ile ilişkili olarak kuruluşun 
yapması gereken açıklamaları içermektedir. 406 numaralı ayrımcılık yapmama 
standardı ayrımcılığa ilişkin özel durumlar ve bunları düzeltici önlemlere ilişkin olarak 
kuruluşun yapması gereken açıklamaları içermektedir. 407 numaralı sendika özgürlüğü 
ve toplu sözleşme standardı bu konu kapsamındaki hakların engellenmesi hususunda 
risk teşkil eden unsurlara ilişkin olarak kuruluşun yapması gereken açıklamaları 
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içermektedir. 408 numaralı çocuk işgücü standardı çocuk işgücüyle alakalı önemli 
risklere ilişkin olarak kuruluşun yapması gereken açıklamaları içermektedir. 409 
numaralı zorla ve zorunlu çalıştırma standardı bu konuyla alakalı önemli risklere ilişkin 
olarak kuruluşun yapması gereken açıklamaları içermektedir. 411 numaralı standart 
yerli halkların haklarını ihlal edici hadiselere ilişkin olarak kuruluşun yapması gereken 
açıklamaları içermektedir. 412 numaralı insan hakları standardı bu konuyla ilgili 
faaliyetler ve etki değerlendirmeleri, insan hakları konusunda çalışan eğitimi, içeriğinde 
insan haklarına atıf yapılan önemli yatırım kararları ve sözleşmeleri ile ilişkin olarak 
kuruluşun yapması gereken açıklamaları içermektedir. 413 numaralı yerel topluluklar 
standardı konuyla alakalı faaliyetler, etki değerlendirmeleri, kalkınma programları, 
faaliyetlerin yerel topluluklar üzerindeki önemli negatif etkileri ile ilişkili olarak 
kuruluşun yapması gereken açıklamaları içermektedir. 415 numaralı kamu düzeni 
standardı kuruluşun kamu düzenine katkısı hususunda yapması gereken açıklamaları 
içermektedir. 

 İçerikler dikkate alınmak suretiyle söz konusu standartlar ekonomik kalkınma 
bileşenleri ile Şekil 4’de gösterildiği gibi eşleştirilmiştir. 

 
Şekil 4. Ekonomik Kalkınma Bileşenleri ile GRI Göstergelerinin Eşleştirilmesi  

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir. 

Eşleştirme yaparken ilgili standardın ekonomik kalkınma bileşenleriyle doğrudan 
ilişkisi olup olmadığı dikkate alınmıştır. Aksi takdirde ve hiç şüphesiz ki eşleştirmeye 
konu standartların eşleştikleri ekonomik kalkınma bileşenlerinin sayısı artabilecektir. 
407 numaralı standart siyasi haklar ile; 406, 408 ve 412 numaralı standartlar insan 
hakları ile; 102 numaralı standardının paydaş katılımı genel göstergesi, 411 ve 413 
numaralı standartlar demokrasi düzeyi ile; 415 numaralı standart hukukun üstünlüğü ile;  
102 numaralı standardının kurumsal yönetim genel göstergesi ve 205 numaralı standart 
politik risk (denge ve kontrol) ile; 403 numaralı standart sağlık ile ve 404 numaralı 
standart eğitim ile doğrudan eşleştirilebilmektedir. Diğer bir deyişle, 2016 seti itibariyle 
36 adet GRI Standardı içerisinde yer alan 12 Standart doğrudan ekonomik kalkınma 
bileşenlerinin durumu hakkında bilgi sunulmasını kuruluşlar açısından gerekli hale 
getirmektedir.  
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Seçilen standartlar itibariyle ekonomik kalkınma bileşenlerinden AR&GE 
harcaması, işçi başına sermaye ve girişimcilik iklimi eşleşme dışı kalmaktadır. Bu 
eksiklik ise entegre raporlama yaklaşımı tarafından giderilmektedir. 

3.2. Entegre Raporlama Sermaye Unsurları Özelinde Eşleştirme  

Esas olarak finansal muhasebe başlığı altında yer alan finansal sermaye unsuru 
kapsam dışı bırakılarak, entegre raporlama sermaye unsurları ekonomik kalkınma 
bileşenleri ile Şekil 5’de gösterildiği gibi eşleştirilmiştir. 

 
Şekil 5. Ekonomik Kalkınma Bileşenleri ile Entegre Raporlama Sermaye 

Unsurlarının Eşleştirilmesi  
Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir. 

Sosyal sermaye siyasi haklar ile; üretilmiş sermaye ve insan sermayesi AR&GE 
harcamaları ile; üretilmiş sermaye ve insan sermayesi işçi başına eğitim ile; fikri 
sermaye girişimcilik iklimi ile; sağlık ve eğitim ise insan sermayesi ile doğrudan 
eşleştirilebilmektedir. Dolayısıyla entegre raporlama yaklaşımı çerçevesinde raporlanan 
değer oluşumu, 10 adet ekonomik kalkınma bileşeninden 6 tanesinin değer oluşum 
sürecindeki etkisini ortaya koymaktadır. Kalkınmanın ekolojik boyutunun çalışma 
kapsamı dışında bırakılması neticesinde doğal sermaye eşleştirme dışı kalmıştır. 

Değerlendirme  
1973 yılından başlayarak Douglass North öncülüğünde kurumların ekonomik 

büyümenin temel belirleyicisi olarak gün yüzüne çıkması ve takiben 1990’larda 
kurumların ekonomik kalkınma üzerindeki etkilerine ilişkin yapılan çalışmalarla bu 
kavramın popülerlik kazanması, 2000’li yıllarda Daron Acemoğlu öncülüğünde 
kurumsal kalitenin ekonomik kalkınma üzerindeki etkisinin ‘kurumların önceliği 
hipoteziyle’ literatürde genel kabul görmesi; paralel olarak 1990’larda Lucas ve Romer 
öncülüğünde içsel büyüme modellerinin belirginleşerek insan sermayesinin ekonomik 
kalkınma üzerindeki etkisinin kabulü ve 2000’li yıllarda Edward Glaeser ve Rafael La 
Porta öncülüğünde literatürde yapılan çalışmalar ışığında insan sermayesinin önceliği 
hipotezinin ekonomik kalkınma sürecine ilişkin ikinci bir görüş olarak genel kabul 
görmesi beraberce günümüz ekonomik kalkınma teorisine şekil vermiştir. Bu bahisle 
kurumsal kalite ve insan sermayesi birikimi ekonomik kalkınmanın temel unsurlarıdır. 
Her iki unsurun ölçümüne ilişkin literatürde genel kabul gören faktörler dikkate 
alındığında ekonomik kalkınma bileşenlerini siyasi haklar, insan hakları, demokrasi 
düzeyi, hukukun üstünlüğü, politik risk (denge ve kontrol), AR&GE harcaması, işçi 
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başına sermaye, girişimcilik iklimi, sağlık ve eğitim olarak tanımlamak mümkündür. 
Dolayısıyla sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmanın tesisi için söz konusu bileşenlere 
ilişkin gelişmelerin hem makro hem de mikro seviyede takip edilmesi gerekmektedir. 
Diğer bir ifadeyle karar alıcılar hiç olmadığı kadar ekonomik kalkınma bileşenlerine ait 
bilgilere ihtiyaç duymaya başlamışlardır. 

Bilgi kullanıcılarına karar süreçlerinde faydalanmaları için bilgi sağlamayı amaç 
edinen muhasebe alanı bu değişime kayıtsız kalmamıştır. 2000 yılında yayınlanan G1 
Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzunu takiben 2016 yılında kapsamlı 
sürdürülebilirlik raporlaması standart setinin yayınlanması ve 2013 yılında uluslararası 
entegre raporlama çerçevesinin yayınlanması; muhasebenin günümüz ekonomik 
kalkınma görüşü çerçevesinde yaşadığı değişimin temellerini oluşturmaktadır. Diğer bir 
deyişle muhasebe, finansal bilgi odaklılıktan bilgi odaklılığa kaymıştır.  

İlgili GRI Standartları ile entegre raporlama çerçevesinde yer bulan sermaye 
unsurlarının ekonomik kalkınmanın bileşenleriyle eşleştirilmesi,  ekonomik kalkınma 
anlayışındaki değişimin muhasebedeki paradigma kayması üzerindeki ayak izlerini 
görünür kılmaktadır. 2016 seti itibariyle 36 adet GRI Standardı içerisinde yer alan 12 
Standart ve 6 tür sermaye unsurunda 4’ü doğrudan ekonomik kalkınma bileşenleriyle 
eşleşmektedir. Diğer bir ifadeyle ekonomik kalkınma bileşenlerinin tümü, entegre 
raporlama metodolojisi çerçevesinde muhasebenin ve kurumsal raporlamanın konusu 
içerisine girmektedir. Günümüzde kuruluşlardan, söz konusu ekonomik kalkınma 
bileşenlerine ilişkin bilgi sunmaları beklenmektedir.  

Ekonomik kalkınma sürecine ilişkin modern anlayışın, literatürde yer bulan 
çalışmaların zamanlaması dikkate alındığında, 1970’li yıllardan başlayarak 2000’li 
yılların başında genel kabule ulaştığını söylemek mümkündür. Sürdürülebilirlik 
muhasebesinin gelişme süreci itibariyle 1987 yılında yayınlanan Brundtland Raporu 
milat kabul edildiğinde 2000 yılında ilk kavramsal çerçevenin yayınlanmasını takiben 
standartlaşma çalışmaları 2016 yılında tamamlanmıştır. Entegre raporlama fikri ise ilk 
olarak 2011 yılında tartışmaya açılmış ve 2013 yılında kavramsal çerçeve 
yayınlanmıştır. Entegre raporlamaya ilişkin standartlaşma süreci ise halen 
başlamamıştır. Dolayısıyla muhasebenin ekonomik kalkınma teorisindeki değişimleri 
yakinen takip ettiğini söylemek mümkündür. Kronolojik olarak, iktisadi yaklaşımlar ve 
kabuller hızlıca muhasebeyi etkilemekte ve paradigma kaymasına neden olmaktadır. 

Bununla birlikte, uygulama alanı yoğun olan muhasebede ilgili konudaki 
standartlaşmaların tamamlanması, muhasebenin yeniçağa hazır olduğu anlamı 
çıkarmamız için yeterli değildir. Muhasebe alanı uygulayıcılarıyla bir bütündür, yani 
aynı zamanda profesyonel bir meslektir ve bu açıdan sadece teorik kabuller üzerine inşa 
edilememektedir. Örneğin sürdürülebilirlik raporlaması standartlarının uluslararası 
adaptasyon süreci devam etmektedir. Entegre raporlama uygulaması ise henüz yolun 
başındadır. Bu durum dikkate alındığında, günümüz ekonomik kalkınma anlayışı 
paralelinde muhasebede yaşanan paradigma kaymasının nedenlerinin uygulayıcılar 
tarafından tam olarak anlaşılması ve benimsenmesi gerekmektedir. Söz konusu 
adaptasyon süreci dikkate alındığında, muhasebedeki dönüşüm sürecinin kayda değer 
bir zaman alacağı öngörülebilir.  
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Extensive Summary 

 

1. Introduction 

Primacy of institutions and primacy of human capital are the fundamental 
hypotheses that shape the recent view on economic development which asserts that 
increase in institutional quality and human capital accumulation causes economic 
development. In this sense, it is fair to say that political rights, civil liberties, 
democracy, rule of law, political risk (check and balance), education, health, 
entrepreneurial climate, capital per worker and R&D expenditure are the components of 
economic development according to related literature. Thus today, stakeholders have 
begun to demand information on these components to use them in their decision making 
processes. This has led to a paradigm shift in accounting which changes the focus from 
financial information to information. In other words, accounting has begun to include 
both financial and non-financial information. In this study, the effects of the 
improvements in economic development theory on the paradigm shift in accounting is 
being tried to be proven.  In this context, footprints of economic development 
components in current reporting approaches were followed. 

2. Paradigm Shift in Accounting 

The accounting’s adventure of transition to information orientation is based on a 
recent past and it can be said that there are two basic building blocks that prove that 
paradigm shift. These are the development of sustainability accounting and the 
emergence of an integrated reporting perspective. When these two important 
developments are considered together, the effect of the paradigm shift in accounting can 
be described as follows: Nowadays, the aim of accounting includes reporting of 
information set which includes both financial and non-financial information and a value 
set which includes both financial and non-financial values by using integrated reporting 
approach.   

3. Methodology and Results 

Sustainability reporting and integrated reporting are the building blocks that point 
to the paradigm shift in accounting. Economic development components are paired with 
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GRI 102, standards of 200 and 400 series and capitals mentioned in international 
integrated reporting framework. 

Standard 407 can be matched with political rights; standards 406, 408 and 412 can 
be matched with human rights; general stakeholder participation indicator of standard 
102 and standards 411 and 413 can be matched with democracy level; standard 415 can 
be matched with rule of law; standard 102 can be matched with the general indicator of 
the corporate governance; standard 205 can be matched with political risk (balance and 
control); standard 403 can be matched with health and standard 404 can be matched 
with training.  

R&D expenditure, capital per worker, and entrepreneurial climate of economic 
development components are not matched by selected standards. This deficiency is 
addressed by the integrated reporting approach. 

The capitals mentioned in international integrated framework are matched to the 
components of economic development, essentially ignoring the financial capital. The 
matchings can be actualized as social capital with political rights; produced capital and 
human capital with R&D expenditure; the produced capital and human capital with 
capital per worker; intellectual capital with entrepreneurial climate; health and 
education with human capital. Therefore, integrated reporting approach reveals the 
effect of 6 of the 10 economic development components on the value creation process. 
As a result of the ecological dimension of the development being excluded from the 
study scope, the natural capital remained out of matching. 

4. Conclusion 

Economic development components are paired with GRI 102, standards of 200 
and 400 series and capitals mentioned in international integrated reporting framework. 
12 standards in 36 GRI standards and 4 in 6 types of capitals are directly matched with 
economic development components. Therefore, all of the components of economic 
development fall within the context of accounting and corporate reporting within the 
framework of integrated reporting methodology. Chronologically, economic approaches 
and assumptions quickly affect accounting and cause paradigm shift. 
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Özet 

Yatırımcıların risk tercihleri risk birimi başına bekledikleri getiri düzeyinde etkili 
olmaktadır. Bu durumda bireylerin risk tercihlerini etkileyen bireysel faktörlerin tespiti 
en önemli gerekliliktir. Bu çalışmada bireylerin risk tercihleri üzerinde etkili olması 
beklenen bireysel faktörlerin tespiti amacıyla toplam 380 kişi ile rassal örnekleme 
yöntemine göre anket çalışması yapılmıştır. Yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi 
olma, aylık gelir, servet ve eğitim düzeyi gibi bireysel faktörler bağımsız değişken 
olarak alınmış ve İkili Lojistik Regresyon analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 
aylık gelir ve servet ile pozitif diğer değişkenlerle negatif bir ilişki tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yatırımcının risk tercihi, bireysel yatırımcı, lojistik regresyon 
Abstract 

Investors' risk preference is influential on the level of expected return per risk 
unit. In this case, the identification of the individual factors that affect the investors’ 
risk preferences is the most important necessity. In this study, a survey study was 
conducted with 380 people selected according to the random sampling method, in order 
to determine individual factors expected to affect individuals' risk preferences.  
Individual investors’ age, gender, marital status, child ownership, salary, wealth, 
education level were taken as an independent variable, and Binary Logistic Regression 
analysis was used. As a result of the study, a positive relationship with dependent 
variable was found between salary and wealth, and other independent variables had a 
negative relationship with dependent variable.  

Keywords: Investors’ risk preference, individual investor, logistic regression 
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1. Giriş 

Reel piyasaların gelişmesine hizmet eden finansal piyasaların ülke ekonomileri 
açısından büyük önemi vardır. Fon arz edenlerle fon talep edenleri bir araya getiren 
finansal piyasaların gelişmesi ve finansal yatırım alternatiflerinin çeşitlenmesi ise 
ekonomide yer alan yatırımcıların yatırım kararını etkileyen faktörlerin tespitini gerekli 
kılmaktadır. Bunun temel sebebi, ülkelerde yer alan yatırımcı profillerindeki 
farklılıkların finansal piyasalardaki tercihler üzerinde belirleyici olmasıdır.  

Yatırımcılar yatırım kararlarını verirlerken pek çok faktörü bir arada 
değerlendirmekle birlikte en temel değerlendirdikleri değişkenler risk ve getiri oranıdır. 
Rasyonel yatırımcılar genel olarak riski düşürüp getiriyi artırmayı amaçlarlar. Risk ne 
kadar düşük ve getiri ne kadar yüksek ise yatırım aracının o kadar iyi bir araç olduğu 
kabul edilmektedir. Diğer bir ifadeyle risk birimi başına kazancı artıran yatırım araçları 
öncelikle tercih edilmektedir.  Ancak sadece yatırım aracının riskinin tespiti yeterli 
olmamakta ayrıca yatırımcının kararını önemli düzeyde etkileyen risk tercihinin (riske 
bakış açısının) yani göze alabildiği risk düzeyinin de belirlenmesi gerekmektedir.   

Risk temel olarak istenmeyen olayların olma olasılığı olarak tanımlanmaktadır 
(Brigham ve Gapenski, 1991, s.102).  Diğer bir ifadeyle belirsizliğin objektif ölçüsüdür. 
Yatırım aracının riski ise, yatırım aracından beklenen getiride oluşan sapmaları ifade 
etmektedir. Yatırım araçları için beklenen getiri düzeyinde oluşan olumlu veya olumsuz 
sapmalar geleceği öngörme konusundaki yanılgıyı ortaya koyduğu için yatırım aracının 
aynı zamanda riski olmaktadır. Ulusal yatırım araçlarında risk, sistematik ve sistematik 
olmayan riskler toplamından oluşmaktadır. Sistematik risk; enflasyon, faiz, kur vb. 
şekilde sıralanabilen piyasadan kaynaklanan ekonomik, politik ve yasal yapıdan 
kaynaklanan riskleri içermektedir. Sistematik olmayan riskler ise yönetici riski, faaliyet 
riski ve finansal risk toplamını ifade etmektedir (Brentani, 2004, s.23).  Yatırımcılar 
ulusal portföy çeşitlendirmesi ile toplam risk içerisindeki sistematik olmayan riskleri, 
uluslararası portföy çeşitlendirmesiyle de toplam riski azaltmaya çalışmaktadırlar.   

Yatırım kararı verilirken yatırım aracının toplam riski yanında yatırımcıların riske 
verdiği önem diğer bir ifadeyle riske bakış açıları da büyük öneme sahiptir. 
Yatırımcıların riske bakış açılarındaki farklılıklar elde edilecek toplam faydayı 
etkilemektedir. Yatırımcıların toplam faydaları; yatırım aracının riskiyle azalan, 
beklenen getiriyle artan ve riske verilen önem derecesiyle oluşturulan bir fonksiyondur ( 
Bodie, Kane ve Marcus, 2005, s.168). 

Toplam fayda yatırımcıların riske bakış açılarına göre farklılık göstermektedir. 
Dolayısıyla aynı yatırım aracına (veya aynı risk ve getiri düzeyinde olan yatırım 
araçlarına) ilişkin bireylerin riske bakış açılarındaki farklılıktan dolayı verdikleri önem 
derecesi değiştiği için yatırımcılar için fayda da farklı olmaktadır. Yatırımcıların riske 
bakış açıları ise riski seven, riskten kaçınan ve riske kayıtsız yatırımcılar olarak 
sınıflandırılmaktadır. Riski seven yatırımcılar, riski sevdikleri için riskteki artıştan daha 
düşük oranda bekledikleri getiri oranları artma göstermektedir. Bu nedenle fayda 
fonksiyonlarında yer alan riske verilen önem derecesi düşük olmaktadır. Riski 
sevmeyen diğer bir ifadeyle riskten kaçınan yatırımcılar ise riski sevmezler ve risksiz 
yatırım araçlarını tercih etmek istemektedirler (Bodie, Kane ve Marcus, 2005, s.168). 
Artan her bir birim risk karşılığında daha fazla getiri beklentisi içinde olduklarından 
dolayı fayda fonksiyonunda riske verilen önem katsayısı artma gösterdiği için fayda da 
düşme göstermektedir.  Riske kayıtsız olan yatırımcılar ise riske hiç önem vermezler ve 
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riske verilen önem katsayısı sıfır olduğu için sadece beklenen getiriye göre yatırım 
kararlarını vermektedirler.  

Bireylerin riske bakış açıları üzerinde yaradılıştan gelen karakter özellikleri 
yanında sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerinde etkili olması beklenmektedir. Bu 
özellikler yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma durumu ve eğitim düzeyi gibi 
sosyo-kültürel özellikler yanında yatırımcının serveti, gelir düzeyi gibi ekonomik 
özellikler şeklinde sıralanabilmektedir. Bireylerin riske bakış açılarının tespiti bireylerin 
verecekleri yatırım kararlarının tahmininde büyük öneme sahiptir. Yatırımcıların riske 
bakış açılarını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin etki yönleri ve düzeylerinin tespiti 
yeni finansal araçların geliştirilmesinde ve finansal piyasaların gelişmesinde büyük 
öneme sahiptir. Ayrıca finansal hizmet sağlayıcıların sundukları hizmetten 
yatırımcıların memnun kalmalarının sağlanması ancak yatırımcıların beklentisini 
karşılayan yatırımların yapılmasıyla mümkündür. Bu durum ise yatırımcının risk tercihi 
ve bunu etkileyen faktörlerce belirlenmektedir.  Bu çalışmada ise bireysel yatırımcıların 
riske bakış açılarını etkileyen sosyo-kültürel ve ekonomik faktörlerin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 380 kişi ile rassal örnekleme yöntemi ile anket 
çalışması yapılarak risk davranışları üzerinde etkili olan faktörler tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Örneklem kapsamındaki yatırımcıların vermiş oldukları cevaplara bağlı 
olarak elde edilen sonuçlarından hareketle riske bakış açısını etkileyen faktörler ve 
bunların yönünü ortaya koyarak bir öngörü elde edilmesi amaçlanmaktadır. Böylece 
toplumun genel yapısına uygun finansal araçların geliştirilebilmesi, bu yolla 
yatırımcıların finansal piyasalara daha fazla çekilebilmesi, finansal piyasaların gelişmesi 
ve ayrıca finansal danışmanların başarı düzeylerinin artırılabilmesi için yol gösterici 
olması hedeflenmektedir.    

2. Literatür 

İnsanların sahip oldukları bireysel özellikleri davranış farklılıklarına neden 
olmaktadır. Hatta gelişen ve değişen bir varlık olan insanın farklı dönemlerdeki ve farklı 
koşullardaki davranışlarının da değişme gösterdiği gözlemlenmektedir. Diğer bir 
ifadeyle sosyal bir varlık olan insanda gözlemlenen bir davranışın zaman içerisinde 
sabit kalması beklenmemekte farklılık göstermesi doğal karşılanmaktadır. Dolayısıyla 
bireylerin sosyo-kültürel ve ekonomik özellikleri ile bunlardaki değişimler bireylerin 
davranış farklılıklarını açıklamada kullanılabilmektedir. Bu durum bireylerin yatırım 
riskine bakış açıları bakımından da önem kazanmaktadır.   

Bireylerin yatırım riskine bakış açıları yaşla, evli-bekâr olmakla, çocuk sahibi 
olmak-olmamakla, yüksek gelir veya servete sahip olmak-olmamakla ve eğitimli 
olmak-olmamakla etkilenmektedir. Bu faktörler hem bireyler arasındaki hem de aynı 
kişinin farklı zamanlardaki riske bakış açılarındaki farklılıkları da açıklayabilmektedir. 
Bu kapsamda bireylerin yatırım riskine bakış açılarını etkileyen bireysel faktörleri tespit 
etmeye yönelik olarak farklı toplumlarda yer alan gruplar için çok çeşitli çalışmalar 
yapılmıştır.  

Bireylerin çocukluk, gençlik, orta yaşlılık ve ileri yaşlılık dönemlerinde 
verecekleri kararlar değişmektedir. Yaştaki ilerlemeyle birlikte her dönemin getirdiği 
özellikler, yaşam tecrübelerinin düzeyi, sorumluluklar ve geleceğe yönelik duyulan 
kaygılarla bağlantılı olarak beklentilerde de değişme olmaktadır. Bireylerin yatırım 
riskine bakış açılarında yaşın etkisi çeşitli çalışmalara konu olmuştur. Temel olarak yaşı 
genç olanların yaşı ileri olanlara göre daha fazla riskli yatırım araçlarını tercih etmeleri 
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beklenmektedir. Bunun temel sebebi gençlerin tecrübesizlikleri, gelecekte daha fazla 
yaşama ihtimallerinin bulunması ve sorumlu oldukları kişi sayısının az olması nedeniyle 
yatırımlarda oluşan kayıp riskini göze alma konusunda daha cesaretli olmalarıdır.  Yaş 
ile risk alma isteğindeki azalmanın nedenini ortaya koymaya yönelik farklı bir bakış 
açısını ortaya koyan Harlow ve Brown (1990) ise yaş ile oluşan vücut enzimlerindeki 
biyolojik değişimlerin risk alma isteği üzerinde etkili olabileceğini ortaya koymuşlardır. 
Diğer taraftan Yang (2004) gençler ile yaşlıların risk tercihlerinin birbirinden farklı 
olduğunu tespit ederken, yaştaki artışla birlikte risk almanın azalma eğiliminde 
olduğunu Bellante ve Green (2004), Hallahan (2004) ve Yao vd. (2011) çalışmaları 
ortaya koymuştur. Basamaklı sonuçlar ortaya koyan Coleman (2003), 40 yaşına kadar 
riskli yatırım yapma konusunda kadınlar ve erkekler arasında farklılık yokken 40 
yaşından sonra kadınlar erkeklerden daha az risk alma eğilimindedirler.  

İnsanların doğarken sahip oldukları cinsiyetleri temel davranış farklılıklarının da 
bir sebebi olmaktadır. Bayanlar yaradılış özelliklerinden dolayı genel olarak erkeklere 
göre daha kırılgan ve hassas karakter göstermektedirler. Bu durum herhangi bir kaybın 
sonucunda kadınların daha fazla üzülmelerine ve yıpranmalarına neden olacağı için 
daha ihtiyatlı davranmalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle kadınların hem normal 
yaşamlarında hem de portföy yatırımlarında erkeklere göre daha az risk almaları hatta 
riskten kaçınmaları beklenmektedir.  Bu konuda yapılan çalışmalarda da paralel 
sonuçlar elde edilmiştir. Jianakoplos va Bernasek (1998) kadınlar ve erkeklerin riske 
bakış açılarını incelemişlerdir ve kadınlarla erkekler arasında riske bakış açısından 
farklılık olduğunu ortaya koymuşlardır. Elde edilen sonuca göre kadınlar erkeklere göre 
daha fazla riskten kaçınan özellik göstermektedirler ve bunun sebebi olarak da 
kadınların erkeklerden daha düşük kazanıyor olmalarını sunmuşlardır. Emeklilik planı 
kapsamındaki yatırım tercihleri açısından Bajtelsmit vd. (1999) tarafından yapılan 
çalışmada ise bayanların erkeklere göre daha fazla riskten kaçınan yapıda olduklarını 
ortaya koymuşlardır. Benzer şekilde yapılan diğer bir çalışmada Dwyer vd.(2002) 
yatırımcıların yatırım fonu tercihlerinde cinsiyetin etkisini incelemişler ve kadınların 
erkeklere göre riskten daha fazla kaçındıkları sonucuna varmışlardır. Bu farklılığın 
sebebinin kadınlar ve erkekler arasındaki finansal bilgi farklılığından 
kaynaklanabileceğini ifade etmişlerdir. Kahyaoğlu (2011) kadınların risk algısının 
erkeklerden daha yüksek olduğunu ortaya koymuş,  Cardenas vd. (2012) ise benzer 
sonucu Kolombiya ve İsveç’te tespit etmişlerdir. Charness ve Gneezy (2012) kadınların 
erkeklerden daha az risk seven olarak göründüğünü bunun sebebinin ise kadınların daha 
az yatırım yapmalarından kaynaklandığını ifade etmişlerdir.  

İnsanlar yaşamlarının belirli bir aşamasından sonra evlenme ve çocuk sahibi olma 
ihtiyacı duyabilmektedirler. Bu durum ise insanların hayata bakış açılarını ve 
gerçekleşen olayları değerlendirme yaklaşımlarını etkilemektedir. Evli olan insanların 
bekâr oldukları döneme göre daha fazla sorumluluk aldıkları için risk alma konusunda 
da daha isteksiz olmaları beklenmektedir. Bunun nedeni bekârların kayıplarının 
sonuçlarına sadece kendileri katlanırken evlendikten sonra etkilenen kesim eş ve daha 
sonra çocuklarla birlikte genişlemektedir. Diğer taraftan evli ve çocuk sahibi olan 
insanların zorunlu ihtiyaçlarının artması nedeniyle tasarruflarının azalması sonucunda 
az miktarda yaptıkları tasarruflar için riski göze alamamaları ve riskin sonuçlarının 
maliyetinin onlar için daha önemli olmasından da kaynaklanabilmektedir. Bu 
kapsamdaki ilk çalışmalardan biri Baker ve Haslem tarafından 1974 yılında yapılmıştır. 
Bireylerin yatırım risk ve getiri kararlarını etkileyen faktörleri analiz etmişler ve 
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evliliğin önemli bir faktör olduğunu tespit etmişlerdir. Benzer şekilde Masters (1989), 
Cihangir vd. (2016) da bireylerin medeni durumlarının riske bakış açıları üzerinde 
önemli bir değişken olduğunu ortaya koymuşlardır.  Bu kapsamda araştırma yapan 
Grable ve Lytton (1998) evli insanların riskten daha çok kaçındıklarını belirlemişlerdir. 
Sunden ve Surette (1998) ise emeklilik planlarındaki yatırım riski bakış açısında 
değerlendirme yapmışlar ve evli olanların riskten kaçınan yatırım tercihinde 
bulunduklarını tespit etmişlerdir. Benzer şekilde Yao ve Hanna (2005)  bekârların daha 
fazla riski göze alabildiği diğer taraftan da evli erkeklerinde evli kadınlara göre daha 
fazla riski göze alabildiğini tespit etmişlerdir.  

Çocuk sahipliğinin ve çocukların sayısının etkisi açısından ele alınan çeşitli 
çalışmalar da mevcuttur. Jianakoplos and Bernasek (1998) yalnız yaşayan kadınlarda 
risk tercihi üzerinde çocukların sayısının negatif etkili olduğu ancak evliler ve yalnız 
erkekler için pozitif etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Çocukların etkisini basamaklı 
olarak ortaya koyan Chaulk vd. (2003), çocuk sahipliği ve çocuk sayısıyla yatırım 
riskinden kaçınma arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu, çocuk sahibi olmakla birlikte 
riskten kaçınma eğiliminin arttığını gözlemlemişlerdir. Ayrıca çocukların büyümesiyle 
birlikte evden ayrılması sonucunda çocuklara duyulan sorumluluk duygusunun azalması 
ve finansal kaynakların daha kolay kullanılabilmesi sonucunda yatırım riski üzerindeki 
etkinin azalacağını da belirtilmişlerdir. Ballente ve Green (2004) risk tercihi üzerinde 
çocukların sayısının önemli etkiye sahip olduğunu ortaya koymuşladır. Aksine Anbar 
ve Eker (2010) çalışmalarında ise çocuk sahibi olmanın risk davranışı üzerinde etkili bir 
değişken olmadığını tespit etmişlerdir.   

Kültürel açıdan eğitim düzeyindeki değişimin de bireysel yatırımcıların riske karşı 
bakış açılarında değişim yaratması beklenmektedir.  Eğitim düzeyi yükselen bireylerin 
rasyonel yatırımcı profiline uymaları ve düşük riske karşılık yüksek getiriyi elde 
edebilecekleri yatırımlara yönelmeleri ve bu amaçla araştırmalar yapıp bunları 
değerlendirmeleri beklenmektedir. Baker ve Haslem (1974) yaptıkları çalışmalarında 
eğitimin yatırım araçlarının getiri ve riskine yönelik tercihlerde önemli bir faktör 
olduğunu ortaya koymuşlardır. Masters (1989)’a göre bireylerin genel eğitim düzeyi 
yatırımcıların yatırım kararını etkilemezken yatırıma ilişkin bilgi düzeyleri risk alma 
isteğini artırmaktadır. Eğitim düzeyindeki artışla birlikte risk alma eğiliminin arttığına 
ilişkin olarak Grable ve Lytton (1998), Schooley ve Worden (1999), ve Hallahan  vd 
(2004) ve Tanyolaç ve Karan (2016) çalışmalarının sonuçları bulunmaktadır. Aksine 
eğitim düzeyindeki artışın risk alma eğilimi üzerinde olumsuz etkisini vurgulayan 
Dohmen (2005) ile Mittal ve Vyas (2007) gibi çalışmalar da mevcuttur. Farklı sonuçlar 
ortaya koyan Saraç ve Kahyaoğlu (2011) ise lise mezunlarının risk alma eğiliminin daha 
yüksek eğitimlilerden fazla olduğunu ve lisans mezunlarının risk alma eğiliminin ise 
lisansüstü eğitim alanlardan daha düşük olduğunu tespit etmişlerdir. Son dönemde 
yapılan bir çalışmada Arena ve Zengin (2016) risk tercihi üzerinde anlamlı etkiye sahip 
olan faktörlerden birinin finansal okuryazarlık olduğunu belirtmişlerdir.   

Bireylerin yatırım riskine yönelik davranışlarını etkilemesi beklenen diğer bir 
faktör ise ekonomik durumlarıdır. Ekonomik durum aylık gelir düzeyi ve servet 
şeklinde ele alınabilmektedir. Bireylerin ekonomik durumlarındaki kötüleşme 
durumunda her bir birimlik kaybın birey için önemi yüksek beklenirken ekonomik 
durumdaki iyileşme sonucunda riskin gerçekleşmesi sonucunda her bir birimlik kaybın 
marjinal olarak etkisi daha düşük beklenmektedir. Ekonomik durumun risk tercihi 
üzerine etkili olduğuna dair yapılan çalışmalar Lutfi (2010) ile Gondaliya ve Dhinaiya 
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(2016) tarafından yapılmıştır. Yüksek gelir elde edenlerin yüksek risk alma eğiliminde 
olduklarını ortaya koyan Tanyolaç ve Karan (2016) çalışmaları yer alırken servetle 
pozitif ilişkiyi tespit eden Finke ve Huston (2003) ve Garble ve Joo (2004) çalışmaları 
bulunmaktadır. 

3. Veri Seti ve Metodoloji 

Bu çalışmada bireylerin riske bakış açılarını etkileyen sosyo-kültürel ve ekonomik 
faktörleri incelemek amacıyla verileri eksiksiz olan toplam 380 kişi ile anket çalışması 
yapılmıştır. Ankette yer alan örneklem herhangi bir ölçüt konulmaksızın rassal olarak 
belirlenmiştir.  Ankete katılan bireylere öncelikle yatırım riskine bakış açılarına dair 
kendilerini nasıl tanımladıkları sorusu sorulmuştur. Bireylerin riske bakış açıları riski 
seven ve sevmeyen olarak alınmış riske kayıtsız olma durumu ihmal edilmiştir. Diğer 
taraftan da katılımcıların sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini ortaya koyacak 
bireysel özelliklere yönelik sorular yöneltilmiştir. Bu amaçla her katılımcıya yaş, 
cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma/olmama durumu, eğitim düzeyi, aylık gelir 
düzeyi ve toplam servet miktarı bilgileri sorulmuştur.  

Bağımlı değişken olarak riske bakış açısı alınırken bağımsız değişken olarak da 
bireysel sosyo-kültürel ve ekonomik özellikler alınarak bağımsız değişkenlerin bağımlı 
değişken üzerindeki etkisi tespit edilmek istenmiştir. Ancak hem bağımlı değişken hem 
de bağımsız değişkenlerden bazıları nominal olduğu için lojistik regresyon analizi 
kullanılmıştır.  

Bağımlı değişkenlerin nominal ölçekli bir özelliğe sahip olması durumunda 
varyanslar minimum olarak ifade edilememekte yani bağımlı değişkene ait verilerin 
normal dağılım özelliğinin sağlanması mümkün olmamaktadır. Bu durum ise en küçük 
kareler analizinin kullanılmasını engellemektedir. Bu nedenle hem diskriminant hem de 
lojistik regresyon analizlerinden yararlanılamamaktadır. Discriminant analizinde ise 
bağımsız değişkenlerin normal dağılıma uyması ve bağımsız değişkenlerin 
kovaryanslarının her grup düzeyinde eşit olması gerekmektedir. Bundan dolayı 
bağımsız değişkenlerden birinin nominal/ordinal olması durumunda bu varsayımlar 
sağlanamadığı için bu analizden de yararlanılamamaktadır. Oysaki lojistik regresyon 
bağımlı değişkenlerin ve bağımsız değişkenlerin nominal olması durumunda da 
uygulanabilmekte ve belirtilen varsayımlar aranmamaktadır.  

Lojistik regresyon kategorik bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki 
doğrusal olmayan ilişkinin belirlenmesini ve bağımlı değişkenin olası değerlerinden 
birinin gerçekleşme olasılığını da ortaya koymaktadır. Olasılığa dayalı olan modelde 
sonuçlar 0 ile 1 değerleri arasında yer almaktadır. Olasılık ise odds şeklinde ifade 
edilmektedir ve olma olasılığının olmama olasılığına bölümü şeklinde aşağıdaki gibi 
hesaplanmaktadır ( Akgül ve Çevik, 2005, s.390) 

( )
(1)

1- ( )
( )

1- ( )

P x
Odds

P x
P x Gerçekleşme Olasılığı
P x Gerçekleşmeme Olasılığı

=

=

=

 

Lojistik regresyon modeli doğrusal olmayan bir logaritmik model olup genel 
olarak aşağıdaki gibi oluşturulmaktadır (Kalaycı, 2006, s.273) : 
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Lojistik regresyon modelinde logaritmik bir fonksiyon hesaplandığı için yorum 
yapmak zor olabilmektedir. Bu durumda üstel lojistik katsayılarından (exponentiated 
logistics coefficients) yararlanılmaktadır ve aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır 
(Yıldız,2014, s.81. ) : 
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İlgili çalışma için lojistik regresyon modeli aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 
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Yukarıdaki modelde kategorik bir değişken olan riske bakış açısı bağımlı 

değişken olarak alınırken medeni durum, cinsiyet gibi kategorik değişkenler ile yaş, 
eğitim düzeyi, aylık gelir düzeyi ve servet düzeyi de bağımsız değişken olarak 
alınmıştır. Ayrıca bağımlı değişken 0 ve 1 şeklinde iki değer aldığı için İkili Lojistik 
Regresyon (Binary Logistic Regression) analizi esas alınmıştır. İkili lojistik regresyon 
analizinin literatürde pek çok farklı alana uygulandığı görülmektedir. Örneğin, 
işletmecilik alanında Varıcı ve Er (2013) muhasebe manipülasyonu ve firma 
performansı arasındaki ilişkiyi incelerken, psikoloji alanında Akın ve Şentürk (2012) 
bireylerin mutluluk düzeylerinin tespitinde, Onurlubaş, Yıldız ve Yıldız (2017)  
üniversite öğrencilerinin sigara tüketimini etkileyen faktörlerin belirlenmesinde benzer 
analiz yönetimini kullanmışladır.  

4. Bulgular ve Değerlendirmeler 

İkili lojistik regresyon analizi sonucunda ilk olarak sadece sabit terimin yer aldığı 
modele ilişkin -2 Log Olabilirlik (-2LL) değeri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar 
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 

Tablo: 1 Başlangıç Modeli İterasyonu-Basamak 0 
 

İterasyon 
-2 Log 

Olabilirlik (-2LL) 
Katsayılar 

Sabit 
1 526,276 ,074 
2 526,276 ,074 
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Tablo 1 de hesaplanan -2LL değeri ikinci aşamada bağımsız değişkenlerin modele 
ilave edilmesi durumunda hesaplanacak olan -2LL ile karşılaştırıldığında yorumlama 
imkânı sağlanmaktadır. Eğer bağımsız değişkenlerin modele ilave edilmesi durumunda 
hesaplanan -2LL’de bir azalma varsa bu durum model uyumunda artışı işaret 
etmektedir. Tablo 2’de sadece sabit katsayının yer aldığı modelin sınıflandırma 
başarısını göstermektedir.  

Tablo: 2 Sınıflandırma Tablosu-Basamak 0 

Gözlenen 

Tahmin Edilen 
Riski sever misiniz? 

Doğru 
Sınıflandırma 

Riski 
Sevmem 

Riski 
Severim 

Riski sever 
misiniz? 

Riski Sevmem 0 183 0 
Riski Severim 0 197 100 

Yüzdelik   51,8 

Sadece sabit terimin yer aldığı modelin sınıflandırma başarısını gösteren Tablo 
2’de gözlem sayısının fazla olduğu kategoriye göre tüm gözlemlere yer verilmektedir. 
Riski severim diyenler fazla olduğu için ona göre oluşturulmuştur.  Toplam 380 kişiden 
riski sevenlerden 197 kişi doğru sınıflandırılırken 183 kişi yanlış sınıflandırılmıştır. 
Dolayısıyla ortalama olarak %51,8 kişi doğru sınıflanmıştır.  Sadece sabit terimin yer 
aldığı modeldeki katsayının tespiti ve anlamlılığının testine ise Tablo 3’de yer 
verilmektedir.  

Tablo:3 Eşitlikte Yer Alan Değişkenler-Basamak 0 
 B S.E. Wald İst. S.d. Anlamlılık Üstel(B) 
Sabit Katsayı ,074 ,103 ,516 1 ,473 1,077 

Tablo 3’e göre sabit sayı 0,074 olarak belirlenmişken sig>0,05 olduğu için 
anlamlı bulunmamıştır. Modele alınmayan değişkenlerin istatistiksel olarak anlamlılığı 
ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Tablo:4 Eşitlikte Yer Almayan Değişkenler-Basamak 0 
 Skor S.d. Anlamlılık 
Yaş 63,706 1 ,000 
Cinsiyet 15,523 1 ,000 
Medeni Durum 79,368 1 ,000 
Çocuk Sahibi Olmak 102,826 1 ,000 
Eğitim Düzeyi ,116 1 ,734 
Aylık Gelir ,039 1 ,844 
Servet 2,052 1 ,152 
Genel İstatistik 139,936 7 ,000 

Yukarıdaki tabloya göre yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olmak anlamlı 
iken eğitim düzeyi, aylık gelir, servet anlamsız çıkmıştır. Ayrıca çocuk sahibi olmak, 
medeni durum ve yaşın değeri daha yüksek olduğu için modele daha fazla katkı 
yapması beklenmektedir.  
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Tablo: 5 Model Katsayılarının Omnibus Testi-Basamak-1 

 Ki-Kare s.d. Anlamlılık 

Adım 160,347 7 ,000 

Blok 160,347 7 ,000 

Model 160,347 7 ,000 

Tablo 5’de modelin verilere uygunluğunu inceleyen Omnibus testi yapılmıştır. 
Omnibus testi tüm bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni tahmin edebilme gücünü 
ölçmektedir. Sig<0,05 olduğu için bağımsız değişkenlerden en az biri bağımlı 
değişkenle anlamlı ilişkiye sahiptir ve model verilere uygundur.  

Tablo:6 Model Özeti-Basamak 1 
-2 Log Olabilirlik Cox & Snell R2 Nagelkerke R2 

365,929 ,344 ,459 

Bağımsız değişkenlerin ilave edildiği modelde 2LL değeri önceki modele göre 
526,276’dan 365,929’e düşmüştür. 2LL değerindeki düşüş ise modelin uyumunda artış 
olduğunun göstergesi olarak kabul edilmektedir. Diğer taraftan ikinci modelin bağımlı 
değişkendeki açıklanan varyansı  Cox & Snell R2 değeri %34,4, Nagelkerke R2 ise 
%45,9’dur.  

Tablo:7 Hosmer ve Lemeshow Testi-Basamak 1 

Ki-kare S.d. Anlamlılık 

11,987 8 ,152 

Modelin bütün olarak uyumunu değerlendirmek amacıyla ki-kare uyum iyiliğinin 
tespiti için Hosmer ve Lemeshow testi yapılmıştır. Bu testte gözlemlenen ve modelle 
tahmin edilen değerler arasında fark yoktur boş hipotezinin reddi için modelin anlamlı 
olmaması model veri uyumunun kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir. 
Tablo 7’de sig>0,05 olduğu için model ve veri uyumu kabul edilebilir düzeydedir.   

Tablo:8 Sınıflandırma Tablosu-Basamak 1 

Gözlenen 

Tahmin Edilen 
Riski Sever misiniz? 

Doğru  
Sınıflandırma 

Riski 
Sevmem  

Riski 
Severim 

Riski Sever 
misiniz? 

Riski 
Sevmem 145 38 79,2 

Riski 
Severim 44 153 77,7 

Yüzdelik 78,9 

Tablo 8’de verilen cevaplamaların model ile sınıflandırılmasına yer verilmektedir. 
Riski sevmeyenlerin 145’i doğru tahmin edilirken 38 tanesi yanlış tahmin edilmiştir. 
Diğer taraftan riski sevenlerin 153’ü doğru tahmin edilirken 44 tanesi yanlış tahmin 
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edilmiştir. Riski sevmeyenlerin %79,2’si doğru tahmin edilirken riski sevenlerin 
%77,7’si doğru tahmin edilmiş, genelde ise doğru tahmin %78,9 oranındadır. İkili 
lojistik regresyon analizi sonucunda ulaşılan modele ilişkin sonuçlar ise tablo 9’da 
özetlenmiştir: 

Tablo:9 Lojistik Regresyon Modelinin Sonuçları-Basamak 1 
 

B Std.Hata 
Wald 

ist. s.d. Anlamlılık Exp(B) 
Yaş -,569 ,187 9,314 1 ,002 ,566 
Cinsiyet -1,540 ,293 27,625 1 ,000 ,214 
Medeni Durum -,963 ,374 6,631 1 ,010 ,382 
Çocuk Sahibi 
Olmak  -1,639 ,377 18,863 1 ,000 ,194 

Eğitim Düzeyi -,280 ,146 3,678 1 ,055 ,756 
Aylık Gelir ,187 ,161 1,353 1 ,245 1,205 
Servet ,095 ,089 1,136 1 ,286 1,099 
Sabit 2,940 ,481 37,299 1 ,000 18,912 

Yukarıdaki tablodaki denklemden çıkan sonuçlara göre aylık gelir ve servet ile 
pozitif diğer değişkenlerle negatif bir ilişki tespit edilmiş ancak gelir ve servet ile 
anlamlı ilişki bulunamamış diğer değişkenlerle anlamlı ilişki tespit edilmiştir. İkili 
lojistik regresyon denklemi aşağıdaki gibi yazılmaktadır:  

ln ln( ) 2,94 0,569* 1,54 0,963 1,639 0,28
1

0,187 0,95 (5)

i

i

PL odds Y C MD Ç ED
P

AG S

⎡ ⎤
= = = − − − − −⎢ ⎥−⎣ ⎦

+ +
  

Yaş ile ters yönlü ilişki tespit edilmiştir. Yani yaşı küçük olanlar riski daha kolay 
alabilirlerken yaş ilerledikçe riskten kaçınma eğilimi artmaktadır, bu sonuç Ballente ve 
Green (2004), Hallahan (2004) ve Yao vd.(2011) çalışmaları ile de uyumludur. Sonucun 
bu şekilde çıkmasının temel sebebi, yaşı daha genç olanların gerek aileye gerekse de 
çevreye karşı sorumluluklarının kısıtlılığından dolayı ortaya çıkabilecek risklerin 
sonuçlarına katlanabilme güçlerinin daha fazla olmasındandır. Ayrıca genç olmanın 
vermiş olduğu tecrübesizlik ve gençliğin doğasından dolayı bireyler ileri yaşlarına göre 
daha atak olabilmektedirler. Ancak yaş ilerledikçe bireylerin hem karakterleri oturmakta 
hem de sorumlu oldukları kitleler artmakta oluşabilecek olumsuz bir sonucun etkisi kişi 
ile sınırlı kalmamakta eşini, ailesini ve çocuklarını da etkiler hale gelmektedir. Bu 
nedenledir ki evli ve çocuk sahibi olanların da riskten kaçındıkları elde edilen 
sonuçlardan da görülebilmektedir. Riskin sonuçlarından etkilenen kesimdeki artış karar 
verenin sorumluluğunu artırdığı için karar vericilerin daha fazla riskten kaçınmalarına 
neden olmaktadır. Benzer sonuçlar Grable ve Lytton ( 1998), Sunden ve Surette (1998), 
Yao ve Hanna (2005), Chaulk vd.(2003), Ballente ve Green (2004) çalışmalarında da 
elde edilmiştir. Aksine çocuk sahibi olmanın risk tercihi üzerinde etkili olmadığını 
belirten Anbar ve Eker (2010) çalışmalarıyla uyumlu sonuç elde edilememiştir.  

Diğer taraftan çalışma sonucunda cinsiyetin yatırım riskine bakış açısı üzerinde 
etkili ve anlamlı bir değişken olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet ile negatif yönlü ilişki 
tespit edilmiştir ve bu sonuç Jianakoplos ve Bernasek (1998), Dwyer vd. (2002), 
Kahyaoğlu (2011), Cardenas vd.(2012), Charness ve Gneezy (2012) çalışmalarıyla da 
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uyumludur. Buna göre erkekler kadınlara göre riski daha kolay kabullenebiliyorlarken 
kadınlar genel olarak riskten kaçınma eğilimindedirler. Erkeklerin yaradılıştan gelen 
özellikleri nedeniyle gerek fiziksel gerekse de psikolojik olarak daha güçlü olmaları 
riskin sonuçlarını kadınlara göre daha kolay göze almalarını sağlamaktadır. Ayrıca 
kadınların daha düşük kazanç elde etmeleri ve geleceğe yönelik kaygılarının daha fazla 
olması bu sonucun ortaya çıkmasının en önemli nedenleri olarak kabul edilebilir.  

Eğitim düzeyi ile negatif bir ilişki tespit edilmiş, eğitimli bireylerin riskten 
kaçındıkları belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuç Dohmen (2005), Mittal ve Vyas (2007) 
ile uyumlu iken Grable ve Lytton (1998), Schooley ve Worden(1999), Bajtelsmit (1999) 
ve Hallahan (2004) ve Tanyolaç ve Karan (2016) çalışmaları ile uyumsuzdur.  Eğitimli 
bireyler olaylara daha rasyonel davranma, bilgileri toplama, değerlendirme ve bunlara 
göre karar verme eğilimindedirler. Dolayısıyla başkalarının görüş ve düşüncelerinden 
çok kendi bilgi birikimlerine göre karar vermeyi tercih ettikleri için riski sevmemekteler 
ve rasyonelliğe önem vermektedirler.  

Gerek gelir düzeyi gerekse de serveti az olan bireyler için oluşacak kayıpların 
marjinal faydası geliri ve serveti yüksek olanlara göre daha fazladır. Bu nedenle düşük 
gelir ve servet düzeyine sahip olanlar bunları kaybetmek istemeyeceklerdir. Bu durum 
ise bu tarz insanların riskten kaçınmalarına neden olacaktır. Aksine geliri ve serveti 
yüksek bireyler için oluşabilecek kayıpların marjinal faydası göreceli olarak daha düşük 
olduğu için daha kolay risk almayı tercih edebileceklerdir. Analiz sonucunda da bu 
beklentiye uygun olarak bireylerin gerek gelirlerindeki artış gerekse de servetlerindeki 
artış risk alma eğilimlerini de artırmaktadır. Bu bulgular Tanyolaç ve Karan (2016), 
Finke ve Huston (2003) ve Garble ve Loo (2004) çalışmalarıyla da uyumludur.  

5. Sonuç 
Yatırımcı yatırım tercihi yaparken temel olarak yatırım aracının riski ve getirisine 

göre karar vermektedir ve risk birimi başına getiriyi artırmak istemektedir. Ayrıca 
yatırım aracının riskinden farklı olarak yatırımcının riske bakış açısı da büyük öneme 
sahiptir. Riske bakış açısı aynı yatırımdan farklı yatırımcıların farklı faydalar elde 
etmelerine neden olmaktadır. Bu durumda da yatırımcının riske bakış açısını etkileyen 
bireysel faktörlerin tespiti gerekmektedir. Bireylerin riske bakış açılarını etkileyen 
bireysel faktörlerin tespiti sonucunda hangi özellikteki yatırımcıların risk konusunda 
nasıl davranabileceği, nasıl yatırım aracı tercihinde bulunacağı gibi unsurlar tespit 
edilebilir olacaktır. Bu durum hem yeni yatırım araçlarının piyasaya sunulmasında hem 
de yatırımcının ihtiyacına cevap verebilecek yatırım önerilerinde bulunulmasında 
faydalı olacaktır. Bu çalışmada da yatırımcıların riske bakış açılarını etkileyen sosyo-
kültürel ve ekonomik faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Böylece toplumun 
genel yapısına uygun finansal araçların geliştirilebilmesi, bu yolla yatırımcıların 
finansal piyasalara daha fazla çekilebilmesi, finansal piyasaların gelişmesi ve ayrıca 
finansal danışmanların başarısının artırılabilmesi için yol gösterici olması 
hedeflenmektedir. Bu kapsamda 380 kişi ile rassal örnekleme yöntemi ile anket 
çalışması yapılarak risk davranışları üzerinde etkili olan bireysel faktörler tespit 
edilmeye çalışılmıştır.  

Analiz kapsamında yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma, aylık gelir, 
servet ve eğitim düzeyi gibi bireysel faktörler bağımsız değişken olarak, risk tercihi 
bağımlı değişken olarak alınmış ve İkili Lojistik Regresyon analizi yapılmıştır. Elde 
edilen sonuçlara göre aylık gelir ve servet ile pozitif diğer değişkenlerle negatif bir ilişki 
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tespit edilmiştir. Ayrıca gelir ve servetle anlamlı ilişki bulunamamış diğer değişkenlerle 
anlamlı ilişki bulunmuştur. Buna göre gençler, erkekler, bekârlar, çocuğu olmayanlar, 
yüksek geliri ve serveti olanlar yatırım riskini daha kolay göze alabilmektedirler. Yaş ile 
ilgili bulgular Ballente ve Green (2004), Hallahan (2004) ve Yao vd.(2011) 
çalışmalarıyla, evli ve çocuk sahibi olmayla ilgili bulgular Grable ve Lytton ( 1998), 
Sunden ve Surette (1998), Yao ve Hanna (2005), Chaulk vd.(2003), Ballente ve Green 
(2004) çalışmalarıyla,  cinsiyetle ilgili bulgular Jianakoplos ve Bernasek (1998), Dwyer 
vd. (2002), Kahyaoğlu (2011), Cardenas vd.(2012), Charness ve Gneezy (2012) 
çalışmalarıyla, eğitimle ilgili bulgular  Dohmen (2005), Mittal ve Vyas (2007) 
çalışmalarıyla, gelir ve servet ile ilgili bulgular ise Tanyolaç ve Karan (2016), Finke ve 
Huston (2003) ve Garble ve Loo (2004) çalışmalarıyla uyumludur. Buna göre yatırım 
danışmaları yatırımcının profiline göre risk tercihi tahmininde bulunabileceği için ona 
uygun yatırım aracı tavsiyesinde bulunabilecek ve yatırımcıyı memnun edebilecektir, bu 
durum yatırım danışmanının başarı düzeyini de artıracaktır. Diğer taraftan piyasadaki 
yatırımcıların özelliklerine göre ağırlıkları tespit edilip yoğun olan özelliklere uygun 
yatırım araçları piyasaya sunulabilecektir. Bundan sonraki çalışmalarda ise bireysel 
özelliklere göre gruplar oluşturularak gruplar için elde edilen sonuçların 
karşılaştırılması yoluna gidilebileceği gibi meslek, finansal bilgi düzeyi vb. farklı 
bireysel özelliklerin de analize ilave edildiği çalışmalarda yapılabilir.  
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Extensive Summary 

Introduction 
The determination of the factors affecting investors' investment decisions has a 

great importance for the development of financial markets and the diversification of 
financial investment alternatives. While investors make investment decisions, they 
basically value the risk and return ratio of investment instruments. Rational investors 
generally aim to reduce risk and increase returns; on the other hand, they want to 
increase their profits per unit of risk. However, investors' risk preference is influential 
on the level of expected return per risk unit. Risk seeking investors are willing to earn 
less return per unit of risk, while risk averse investors are willing to earn more return 
per risk unit. In this case, the identification of the individual factors that affect 
individuals’ risk preferences is the most important necessity.   

Individuals’ risk preferences are influenced by both their characters and socio-
cultural and economic structure. The purpose of this study is to analyze the effects of 
socio-cultural and economic structure of individuals on their investment risk 
preferences. The results obtained from this study have a great importance in predicting 
investment decisions of individuals. Thus, the results of the study will greatly contribute 
to the development of new financial instruments and the development of financial 
markets. Moreover, financial service providers will be able to provide appropriate 
services for investors because they will be able to identify investors' investment 
preferences more easily. Thus, investor satisfaction will also increase. 

Data and Methods 
In this study, a survey study was conducted with 380 people selected based on the 

random sampling method to determine the individual factors expected to affect their 
risk preferences, which was the dependent variable of this research. Individual 
investors’ age, gender, marital status, having children, education level, salary, wealth, 
were taken as independent variables, and these variables were analyzed using binary 
logistic regression analysis.  

 A nonlinear relationship between categorical dependent variables and 
independent variables is provided by logistic regression model. This model also 
introduces the probability of one of the possible values of the dependent variable, and 
probability is stated as odds ratio. Odds ratio is calculated using the division of the 
probability of occurrence by the probability of non-occurrence. This calculation is 
stated as follows (Akgül ve Çevik, 2005, p.390): 
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 The logistic regression model which is a nonlinear logarithmic model is 
constructed as follows (Kalaycı, 2006, s.273): 
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 A logarithmic function is calculated in the logistic regression model since it can 
be difficult to interpret model results. For this reason, the exponential logistics 
coefficients are used and shown as follows: 
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 In this study, the binary logistic regression model is formulated as follows: 
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Findings 
In the first step of the two-step analysis, only constant was analyzed in the model. 

In the second step, all independent variables were added to the model. While the 
classification success of the first step model was found about %51,8, the classification 
success of the second step model with all independent variables was found about 
%78.9. The results of the second step model obtained in Binary Logistic Regression 
analysis were summarized in Table 1: 
        Table-1: Variables in the Equation –Step 1 

 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Age -,569 ,187 9,314 1 ,002 ,566 
Gender -1,540 ,293 27,625 1 ,000 ,214 
Marital Status -,963 ,374 6,631 1 ,010 ,382 
Having Children  -1,639 ,377 18,863 1 ,000 ,194 
Education Level -,280 ,146 3,678 1 ,055 ,756 
Salary ,187 ,161 1,353 1 ,245 1,205 
Wealth ,095 ,089 1,136 1 ,286 1,099 
Constant 2,940 ,481 37,299 1 ,000 18,912 
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 According to table 1, the binary logistic regression equation could be written as 
follows:  

ln ln( ) 2,94 0,569* 1,54 0,963 1,639 0,28
1

0,187 0,95 (5)

i

i

PL odds A G MS CO EL
P

S W

⎡ ⎤
= = = − − − − −⎢ ⎥−⎣ ⎦

+ +

  

Based on the information given in the table above, a positive relationship was 
found between dependent variable and salary and wealth, and other independent 
variables had a negative relationship with dependent variable. Moreover, a significant 
relationship was determined between dependent variable and age, gender, marital status, 
having children and education level, but a significant relationship could not be 
determined with salary and wealth. These results can be listed below: 

• Young people love risky investments more than older people. This result is 
consistent with the study of Ballente and Green (2004), Hallahan et.al.(2004) and Yao 
et al (2011). 

• People who are married and have children avoid investment risks. Grable and 
Lytton (1998), Sunden and Surette (1998), Yao and Hanna (2005), Chaulk et.al.(2003), 
Ballente and Green (2004) also obtained similar results in their studies. On the contrary, 
Anbar and Eker (2010) stated that having children does not affect the risk preference.  

• Women are more risk aversion than men. Similar results were obtained by 
Jianakoplos and Bernasek (1998), Dwyer et.al. (2002), Kahyaoğlu (2011), Cardenas 
et.al.(2012), Charness and Gneezy (2012)  

• Highly educated individuals have more risk aversion characteristics. 
Although this result is similar with those of Dohmen et.al.(2005), Mittal and Vyas 
(2007), different from the results of Grable and Lytton (1998), Schooley and 
Worden(1999), Hallahan (2004)and Tanyolaç and Karan (2016).  

• The improvement in people's economic situation increases the tendency to 
take investment risks. Tanyolac and Karan (2016), Finke and Huston (2003) and Garble 
and Loo (2004) obtained the same results.   

Conclusion 

When investors make investment choices, their risk preferences have a great 
importance. The determination of the factors affecting investor risk preferences is a 
prerequisite for the development of financial markets and new investment instruments. 
Therefore, the effects of socio-cultural and economic structure of individuals on their 
investment risk preferences were analyzed in this study. As a result of the study, it was 
determined that people who are young, men, single, childless, low-educated, and rich 
prefer more risky investment instruments. In other words, these people have risk 
seeking investor characteristic. In this case, people having this characteristic can be 
recommended risky investment instruments by investment advisors. If the number of 
such investors are high, new risky investment instruments can be increased in their 
financial market. In the subsequent studies, different individual characteristics such as 
occupation, financial knowledge level etc. can also be added to the analysis. 
Furthermore, groups can be formed according to individual characteristics and the 
results obtained from the groups can be compared.  
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Özet 
Bu çalışmada işletmeler için büyük önem arz eden stratejik insan kaynakları 

yönetiminin önemli yaklaşımlarından yetenek yönetiminin örgütsel sinizm üzerindeki 
etkisinde örgüt kültürünün düzenleyici rolünü belirlemektir. Çalışma örgütlerin stratejik 
amaç ve hedeflerine ulaşmak için büyük önem arz eden yetenek yönetimi 
uygulamalarının örgütsel sinizm gibi negatif tutum ve davranışlar üzerindeki etkisini ve 
bu etkide örgüt kültürünün düzenleyici bir role sahip olup olmadığının belirlenmesi 
sureti ile yöneticilere ve uygulayıcılara deneysel bulgular üzerinden aydınlatıcı bilgiler 
sunmaktadır. Çalışmanın örneklemi Aksaray ilinde kamu sektöründe hizmet veren 
Maliye Bakanlığı Defterdarlık çalışanlarından (N=100) oluşturmaktadır. Elde edilen 
veriler ile bağımlı, bağımsız ve düzenleyici değişkenlerin birbiriyle olan ilişkisi kurulan 
araştırma modeli ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda yetenek yönetiminin örgütsel 
sinizmi negatif ve anlamlı bir şekilde etkilediği belirlenmiştir. Yine örgüt kültürünün 
bağımlı ve bağımsız değişkenin ilişkisinde düzenleyici rol oynadığı belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler:  Yetenek Yönetimi, Örgütsel Sinizm, Örgüt Kültürü, Kamu 
Personeli 

Abstract 
Moderating role of organizational culture on effect of talent management to 

organizational cynicism which is crucial for strategic human resource management, It 
provides enlightening information to administrators and practitioners through 
empirical findings by determining whether talent management practices, which are 
crucial to achieving strategic goals and objectives of organizations, have an effect on 
negative attitudes and behaviors such as organizational cynicism and whether this 
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influential organization has a moderating role. The sample of the study is composed of 
the Ministry of Finance Defterdarlık employees (N = 100) who serve in the public 
sector in Aksaray. The relation between the obtained data and dependent, independent 
and moderating variables was investigated with the research model. As a result of the 
research, it has been determined that talent management negatively and significantly 
effects organizational cynicism. It has also been determined that organizational culture 
plays a moderating role in relation to dependent and independent variables. 

Keywords: Talent Management, Organizational Cynicism, Organizational Culture, 
Public Workers 

1. Giriş 
Tarihsel geçmişi çok uzun yıllara dayanan yönetimin bir bilim olduğu görüşü 

klasik yönetim anlayışı ile başlamıştır. Bu anlayışın öncüsü olan F. Winslow Taylor ve 
onun felsefesi doğrultusunda ortaya çıkan mekanik örgüt yapılarında verimlilik ve 
etkinliği artırmayı sağlayacak hareket ve süreç odaklı yaklaşımlar mevcuttur. Daha 
sonra Elton MAYO ve çalışma arkadaşları tarafından fiziksel iş çevresinin çalışanların 
üretim ve verimliliği üzerinde nasıl bir etki yarattığını belirlemeye yönelik çeşitli 
deneyler (Eren, 2006, s. 21) sonucunda çalışanların bir makine olmadığı sosyal birer 
varlık olduğu ortaya konulmuş ve insan ilişkileri yaklaşımının temelleri atılmıştır. Bu 
noktada işletmelerin en önemli ve fark yaratan unsurlarından biri olan entelektüel 
sermaye kavramı ortaya çıkmıştır. Gelişen ve dönüşen dünya ekonomik sisteminde 
çalışanların yeteneklerine, yaratıcılıklarına ve zekâlarına yapılan yatırımlar uzun vadede 
sürdürülebilir rekabetçi bir üstünlük sağlamaktadır. Firmaların rakiplerine üstün gelmek 
ve karlı bir şekilde yollarına devam edebilmek adına yetenekli personeli elde tutma ve 
örgütlerine transfer etme konusunda birbirleri ile savaşması kaçınılmazdır. Bu nedenle 
günümüzde işletmeler yetenekli iş görenleri elde etmek, elde tutmak ve işletmeye 
bağlılıklarını artırmak amacı ile eğitim, kariyer ve iyi ücret gibi çeşitli olanakları 
çalışanlarına sunmak ve varlıklarını devam ettirebilmek adına çalışanlarının 
yeteneklerini uygun şekilde yönetme mecburiyetindedir. Günümüz işletmeleri de 
yetenekli kişileri tespit etme, şirkete kazandırma, bu kişilerin yeteneklerini daha üst 
seviyelere çıkarmak için imkânlar sağlama ve bu kişilerin yeteneklerinden 
yararlanabilmek amacıyla kendileri için yetenek yönetimi yaklaşımı oluşturmaktadır 
(Çelik ve Zaim, 2011, s. 34). 

Örgütlerin öncelikli hedefleri karlılık ve sürdürülebilir rekabet avantajı 
sağlayabilmektir. Örgütlerin bu hedefleri gerçekleştirebilmesi amacıyla örgüt içerisinde 
bulunan kilit pozisyonların sistematik olarak tanımlanması, bu pozisyonları doldurmak 
için yüksek potansiyele sahip yetenekli çalışanların seçilebilmesi gerekmektedir. Daha 
sonra yetenek havuzlarının oluşturulması ve rollerin yerine getirilmesinde yüksek 
performansa sahip yeteneklerin geliştirilmesi için çabalanır. İşte bütün bu faaliyet ve 
süreçler bütününü yetenek yönetimi olarak tanımlanmaktadır (Collings ve Mellahi, 
2009, s. 2).  

Sinizm bir topluluğa, kişiye, herhangi bir düşünceye, bir geleneğe ya da 
çalışılmakta olan örgüte karşı duyulan hüsran, hayal kırıklığı, duygusal çöküntü gibi 
olumsuz izlenimler edinme ya da bu varlıklara karşı duyulan güvenmeme duygusu ile 
şekillenmiş genel veya özel bir davranıştır (Naus ve Roe, 2007, s. 15). Örgüt içinde 
kendisini gösteren sinik tutum ve davranışlar örgütsel sinizm olarak tanımlanabilir. 
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Örgütsel sinizm çalışanların örgüte, yöneticilere ve çalışma arkadaşlarına karşı 
geliştirdiği negatif tutum ve davranışlar bütünüdür. Örgütsel sinizm kavramının 
kuramsal temellerini beklenti kuramı, atfetme kuramı, tutum kuramı, sosyal değişim 
kuramı, duygusal olaylar kuramı ve sosyal güdülenme kuramı oluşturmaktadır 
(Kalağan, 2006, s. 49). Blau (1964) tarafından geliştirilmiş olan sosyal değişim 
kuramının temelinde hayatta kalmak için insan ilişkileri ve iletişimin önemi 
vurgulanmaktadır. Gouldner (1960) ise bir çalışanın örgüt içinde kendisine iyi 
davranıldığını algılaması ile kendisinin de örgüte iyi davranarak, örgüte zarar verici 
hareketlerden kaçınacağını belirtmektedir. Bu noktada çalışanların yetenek yönetimine 
ilişkin sahip olduğu olumlu algılar sinik tutum ve davranışları azaltacaktır. Buna karşın 
çalışanların yeteneklerinin doğru şekilde yönetilmediğine ilişkin sahip olacağı olumsuz 
algılar onları sinik tutum ve davranışlara yöneltecektir. Bu anlamda çalışmanın 
kuramsal temelinin sosyal değişim kuramanına dayandığı söylenebilir.  

Yine sinik tutum ve davranışların oluşması, gelişimini ya da söndürülmesinde 
örgüt kültürünün büyük önem arz ettiği söylenebilir. Örgüt kültürü ise herkes tarafından 
paylaşılan inanç, değer, tutum ve davranış özellikleri (Kilmann vd., 1985) olup bir 
örgütü diğer örgütten ayıran, örgütün kendine has davranış, düşünce, dış çevreye uyum, 
iç ilişkilerinde bütünleşme sağlayan örgüt içerisinde bulunan ve en alt kademeden en üst 
kademeye kadar kabul görmüş semboller, varsayımlar, inançlar ve değerler bütünü 
olarak tanımlanabilir (Üstün ve Kılıç, 2017).  

Örgütlerin büyük önem atfettiği yetenek yönetimi kavramı geçmişten günümüze 
farklı araştırmacılar tarafından farklı örgütsel kavramlar ile birlikte ele alınmıştır. 
Yapılan araştırmalarda yetenek yönetimi ile insan kaynakları yönetimi (Doğan ve 
Demiral, 2008), eğitim (Barron, 2008), odak ve uyum sorunları (Garrow ve Hirsh 
2008), iş yükü (Calo, 2008), iş yaşam dengesi (Deery, 2008), çalışanların işe alınması, 
tutulması ve katılımının iyileştirilmesi (Hughes ve Rog, 2008), rekabet üstünlüğü 
(Altuntuğ, 2009), karar verme (Vaiman vd., 2012), örgütsel adalet (Gelens vd., 2013), 
personel atama modeli (Aksakal ve Dağdeviren, 2015), performans (Şahin, 2015; 
Uludağ, 2016; Aslantaş, 2016), iş motivasyonu (Güner, 2016) örgütsel adaptasyon 
(Türk ve Akbaba, 2017), markalaşma (Edwards, 2017), kurumsal iletişim (Jain ve Bain, 
2017), toplam kalite yönetimi (Pantouvakis ve Karakasnaki, 2017), örgüt kültürü 
(Vargas-Hernandez, ve Elias 2017), risk yönetimi (Gilman ve Miller 2017),  iş tatmini 
(Bahadınlı, 2013; İpçioğlu, 2017), farklılık yönetimi (Yerlikaya, 2017) kavramları 
arasındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Yine yetenek yönetimi kavramı ile liderlik 
arasındaki ilişki en ilgi çekici konulardan biridir (Silzer ve Dowell, 2009; Rhodes, 2012; 
Sadeli, 2015; Uludağ, 2016; Postacı, 2017; Deters, 2017). 

Yukarıda da belirtildiği gibi yetenek yönetimi birçok kavram ve değişken ile 
yakın ilişki içerisindedir. Bu bağlamda yetenek yönetimine ilişkin olumlu algıya sahip 
çalışanların örgütsel sinizm düzeyinin düşük olacağı ayrıca bu ilişkide örgüt kültürünün 
düzenleyici bir rol oynayabileceği düşüncesi bu araştırmanın çıkış noktasını 
oluşturmaktadır. Bu araştırma ile örgüt kültürünün, örgüt üzerinde pozitif ve/veya 
negatif etkiye sahip bu değişkenler arasında düzenleyici bir rol oynayıp oynamadığı ve 
bu kavramlar arasında nasıl bir ilişkinin var olduğunun belirlemesi amaçlanmaktadır. 
Yine bu çalışma ile toplumsal fayda hedefiyle faaliyetlerini sürdüren kamu kurum ve 
kuruluşlarına insan kaynağının daha verimli ve etkin bir şekilde nasıl yöneteceği 
konusunda bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir. 
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2. Kavramsal Çerçeve ve Literatür Taraması  
2.1. Yetenek Yönetimi 

 Yetenek kavramı tarihsel süreç içerisinde sürekli değişen ve gelişen bir kavram 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kavram dönem şartları ve toplumsal koşullara göre 
sürekli değişim gösteren yapısı ile esnek bir kavram olarak değerlendirilmelidir (Budak, 
2008). Yetenek hakkında ilk sistemli yaklaşım batı dünyasında Platon olarak bilinen 
Eflatun tarafından geliştirilmiş (Boutros ve Purdie, 2013) olup kavram günümüzde 
çeşitli modeller yardımı ile ifade edilmeye çalışılmaktadır (Budak, 2008).  

Yetenek kavramı insan ile özdeşleşen veya anlam bulan bir kavramdır. Bireyin; 
bilgi, beceri, deneyim ve aklını kullanarak bir işi yapabilme veya geliştirebilme 
özelliğidir. Bu nedenle yetenek, deneyime bağlı olarak oluşan, bir bireyi diğer 
bireylerden farklı kılan, yetkinliğe dayalı özelliklerin toplamı olduğundan her bir bireyi 
sahip olduğu yeteneklerle değerlendirmek gerekmekte (Ceylan, 2007, s. 5-6) ve 
yetenek, kişinin ileriye dönük yapabileceklerine atıfta bulunan, doğuştan gelen 
kapasitesine işaret etmektedir. Kişinin yetenekleri, öğrenme ortamında beceri ve 
yeterliklere dönüşerek kişiyi yüksek performansa ve başarıya ulaştırmaktadır (Gagne, 
2004). Yetenek yönetimi ise örgütsel yapı içerisinde hedeflerin gerçekleştirilmesi amacı 
ile yetenek bakımından işe en uygun elemanı seçme, geliştirme, elinde tutma ve 
bütünlüğünün sağlanması çalışmalarıdır (Sinclair, 2004, s. 25; Doğan ve Demiral, 
2008). Yetenek yönetimi çalışanların verimli bir şekilde, örgütün yüksek performansa 
ulaşabilmesi için yönlendirilmesi sürecini ifade etmektedir (McCauley ve Wakefield, 
2006, s. 4; Yıldırım, 2016; Lewis ve Heckman, 2006; Cappelli, 2008).  Yine başka bir 
tanıma göre yetenek yönetimi örgütün karşılaşacağı problemlerle başa çıkma, rekabete 
dayalı strateji ve politikaları hayata geçirerek örgütsel amaç ve hedeflere ulaşmayı 
sağlayan ve odak noktasında insan kaynağının yer aldığı bir yönetim stratejisidir 
(Çırpan ve Şen, 2009, s. 110).  

Örgütlerde yetenek yönetimi program ve uygulamalarının tüm kademelerce 
benimsenmiş, işletmenin hedef ve stratejileriyle uyumlu olması gerekmektedir 
(Terlemez, 2013). Etkin, verimli ve kullanılabilir bir yetenek yönetimi sisteminin 
örgütün belirli bir bölüm ya da departmana yönelik değil, örgütün genelini kapsaması 
(Ceylan (2007), sürekli gelişim ve geribildirim anlayışı üzerine kurulması 
gerekmektedir (Demircioğlu, 2010). Yetenek yönetimi ile eğitim çalışmalarının yakın 
ilişki içinde olduğu unutulmamalıdır (Barron, 2008) ki, örgüt içinde eğitim ve geliştirme 
faaliyetlerine yapılan yatırımlar çalışanların yetenek ve becerilerine doğrudan ve dolaylı 
bir şekilde yansımaktadır. Yine örgütlerin amaç ve hedeflerine ulaşması adına alınması 
gereken kararlar ile yetenek yönetimi arasındaki ilişkilerin örgütlerin geleceklerini 
şekillendirmede önemli rol oynadığı söylenebilir (Vaiman vd. 2012). Bu anlamda en iyi 
yetenek yönetimi yaklaşımının örgütün kendisine has, kopyalanamaz, taklit edilmez 
(Çelik, 2011) ve kritik bilgi transferinin gerçekleştirilebildiği bir yapı ile mümkün 
olacağı söylenebilir (Calo, 2008).  

Örgütlerin temel kaynakları arasında yer alan çalışanların yeteneklerinin etkin ve 
doğru bir şekilde yönetilmesine ilişkin çabaların örgütsel amaç ve hedeflere ulaşmayı 
kolaylaştıracağı söylenebilir. Bu anlamda örgütler için büyük önem arz eden yetenek 
yönetimi kavramının örgütsel bir dizi çıktı, kavram ve değişken ile ilişkisinin 
belirlenmesi araştırmacıların dikkatini cezbetmektedir. Örneğin Christensen ve Rog 
(2008) araştırmalarında etkin şekilde uygulanan yetenek yönetimi stratejilerinin 
çalışanların işe alım ve işte tutma oranlarının iyileştirilmesi ve çalışanların katılımının 
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artırılmasına yardımcı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Deery (2008) ise çalışması 
sonucunda işten ayrılma davranışını azaltmak için yetenek yönetiminin kullanılması, 
bunun için de çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılığının artırılması gerektiği 
sonucuna ulaşmıştır. Güngör (2013) çalışmasında yetenek yönetimi boyutları ile 
performans arasında anlamlı ilişkiler tespit ederken, Şahin (2015) yetenek yönetimi 
uygulayan işletmeler ile uygulamayan işletmelerin yenilik performansları arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır. Yine Güner 
(2016) çalışması sonucunda yetenek yönetimi ve motivasyon arasında oldukça yüksek 
pozitif yönlü, Bahadınlı (2013) iş tatmini ve örgüte bağlılık arasında pozitif yönlü ve 
orta kuvvetli bir ilişkinin bulunduğunu tespit etmiştir. Benzer şekilde Gelens vd. (2013) 
örgütsel adalet ile yetenek yönetimi uygulamalarının birbirleriyle yakından ilişkili 
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Rhodes (2012) çalışmasında yetenek yönetiminin hedefleri 
ile sosyalleşme, aidiyet, azim, kimlik dönüşümü ve liderlik kavramları arasında güçlü 
ilişkiler olduğunu sonucuna ulaşmıştır.  Pantouvakis ve Karakasnaki (2017) ise toplam 
kalite yönetimi ve performans arasındaki pozitif ilişkide yetenek yönetiminin aracılık 
rolü üstlendiği sonucuna ulaşmıştır. Yukarıda yer alan literatür taramasında da 
görüldüğü gibi yetenek yönetimi örgütlerin uzun vadeli rekabetçi üstünlük ve 
sürdürülebilirliği üzerinde çok boyutlu bir öneme sahiptir.  

2.2. Örgütsel Sinizm 
 Sinizm, Yunanca bir kelime olan köpek anlamına gelen “kyön” kelimesi ile 
ilişkilendirilen (Dean, Brandes, ve Dharwadkar, 1998; Arslan, 2012; Candan, 2013) ve 
eski Yunan tarihinde bir yaşam tarzı ve düşünce kaynağı olarak kendisine yer bulan bir 
kavramdır. Tarihte bilinen en önemli sinikler Antisthenes (M.Ö. 444-365) ve Sinoplu 
Diogenes (M.Ö. 412-323) iken,  bilinen ilk sinikler Sofist Gorgias, Antisthenes’dir 
(Dean vd., 1998). Diyojen’e göre insanlar gerçekte dürüst değildirler ve bu da sinizmi 
ironik olarak tanımlamaktadır (Karacaoğlu ve İnce, 2012). Başka bir tanıma göre sinizm 
başkalarının niyetlerine güvenmeme ve ilgililerin asıl karakterlerini yansıtmama 
inancıdır (Helvacı ve Çetin, 2012). Örgütsel sinizm bir organizasyon içerisinde bulunan 
iş görenlerin üst yönetimi küçümseme, bencillikle suçlama, meslektaşlarına karşı 
aşağılamalarda bulunma, çalışanların iş yerlerine karşı aşırı derecede olumsuz tutum ve 
davranışlar sergilemesi olayıdır (Dean vd, 1998; Altınöz, Çöp, Kervancı ve Seyfert, 
2011; Watt ve Piotrowski, 2008). Bir diğer tanıma göre ise örgütsel sinizm; çalışanların 
iş yerlerinin ahlaki bir bütünlüğe sahip olmadığı hakkında ahlaki bütünlükle ilgili 
olmadığı düşüncesi ile örgütün dürüstlük, içtenlik, samimiyet ve adil olabilme gibi 
kavramları kendi amaçları doğrultusunda harcadığını düşünen bir inançlar bütünüdür 
(Bernerth, Armenakis, Field, ve Walker, 2008). 

Alan yazında büyük ilgi gören örgütsel sinizm kavramının örgütler açısından bir 
dizi sonuçlarından da bahsedilebilir. İşyerinde duygular, örgütsel koşullar, işe yönelik 
tutum ve davranışlar arasındaki ilişkinin önemine dikkat çeken birçok araştırma (Fisher 
ve Ashkanasy, 2000, ss. 123-129) mevcuttur. Bunların bir kısmı aşağıdaki gibidir:  

Cole, Bruch ve Vogel (2006) örgütsel değişimin sinizm ile ilişkisini inceledikleri 
araştırmada sinik çalışanların iş tatmin seviyesi ve örgütsel bağlılık düzeylerinin düşük 
olduğu ve bu çalışanların daha negatif duygusallık içinde hissettiklerini saptanmıştır. 
Benzer şekilde Türköz vd. (2013), Yüksel ve Şahin (2017) örgütsel bağlılık ile örgütsel 
sinizm arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine 
bazı çalışmalarda negatif duygusallık ile sinizm tutumu arasında aynı yönde ve anlamlı, 
pozitif duygusallıkla zıt yönlü ve anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir (Bryne ve 
Hocwater, 2007; Chiaburu vd., 2013; Nartgün ve Kalay, 2014; Özcalık, 2017). 
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Wilkerson vd. (2008) yaptıkları çalışmada iş yerindeki kötü davranışların örgütsel 
sinizmi artırdığı; Karacaoğlu ve İnce (2013) ise pozitif örgütsel davranışın örgütsel 
sinizmi azalttığı sonucuna ulaşmışlardır. Polat ve Meydan (2010) örgütsel 
özdeşleşmenin sinizm üzerinde negatif etkiye sahip olduğunu tespit etmiştir. Özler vd. 
(2010) örgütsel sinizm ile güven; Efeoğlu ve İplik (2011) ve Bernerth vd. (2017) ise 
örgütsel sinizm ile adalet anlayışının ters yönlü bir ilişki içinde olduğunu tespit etmiştir. 
Polat ve Meydan (2010), Torun (2016) çalışmalarının sonucunda personel 
güçlendirmenin örgütsel sinizm üzerinde negatif yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip 
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Naus vd. (2007) yaptıkları çalışmada örgütsel sinizm ile 
değer uyuşmazlığı ve iş özerkliği arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşırken; 
Kahya (2013) örgütsel sinizmin, iş tatmini ve iş performansını kısmen ve negatif yönde 
etkilediği ve örgütsel sinizm ve iş performansı arasındaki ilişkide iş tatmininin tam 
aracılık etkisine sahip olduğunu sonucuna ulaşmıştır. Balay vd. (2013) örgütsel sinizm 
ile örgüt kültürü arasında pozitif yönde anlamlı ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır.  Erbil (2013) ve Kıran (2017) örgütsel sinizmin işten ayrılma 
niyetini pozitif yönde etkilediği; Kalay vd. (2014) ise mobbing (psikolojik şiddet) ve 
örgütsel sessizlik arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır.  
Yine benzer şekilde Çaylak ve Altuntaş (2017) örgütsel sinizmle birlikte örgütsel 
sessizliğin nedenlerinin işten ayrılma niyetini arttırdığını belirtmiştir. Kahveci (2015) ve 
Anaş (2016) örgütsel sinizm ile işe yabancılaşma arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 
tespit ederken, Ayana (2016) iş görenlerin duygusal zekâ ve duygusal emek 
düzeylerinin örgütsel sinizm algıları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna 
varmıştır. Özcalık (2017) psikolojik sermaye ile örgütsel sinizm arasında negatif yönlü 
ve anlamlı ilişki olduğu ve negatif duygusallığın örgütsel sinizm üzerindeki etkisinde 
psikolojik sermayenin tam aracılık rolü üstlendiğini belirtmektedir. Karadeniz (2017) 
ise yaptığı çalışmada üstünlük boyutlarından akademik yeterlilik ve güvenirlik ile 
örgütsel sinizm boyutlarından bilişsel ve duyuşsal tutumlar arasında pozitif yönlü 
anlamlı ilişkiler belirlerken, Altınöz vd. (2011) ve Demirçelik ve Korkmaz (2017) 
dönüşümcü liderlik boyutu ile örgütsel sinizmin bilişsel ve davranışsal boyutları 
arasında negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Reichers, Wanous ve Austin 
(1997: 48-59) ile Johnson ve O’Leary-Kelly (2003) örgütsel sinizm ve psikolojik 
sözleşme ihlalinin işle ilgili tutumları (örgütsel bağlılık, iş doyumu) kısmen etkilediğini 
belirtmişlerdir. 

Yapılan literatür taramasında yukarıda birçok kavramla ilişkisi incelenen sinizm 
kavramının yetenek ve yetenek yönetimi ile ilişkisini belirlemeye yönelik bir çalışmaya 
rastlanamamıştır. Bu anlamda bu çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran en önemli özellik 
daha önce neredeyse hiç ele alınmamış kavramlar olan yetenek yönetimi, sinizm ve 
örgüt kültürü kavramlarının birlikte incelenmesidir.  

2.3. Örgüt Kültürü 
 İlk kez Amerika da Peters ve Waterman tarafından, Japonya da Pascale ve Athos 
tarafından incelenmiş olan örgüt kültürü literatürde kurumsal, işletme, firma kültürü 
olarak da anılmaktadır. Örgüt kültürü; “Bir topluluğun kendisi ve çevreye uyumu ve iç 
bütünleşmesi esnasında olumlu sonuçlar alınmış programları, yeni üyelerine algılama, 
düşünme ve öğrenmenin doğru yolu olarak gösteren bir takım varsayımlardır” (Schein, 
1976, s. 3). Bir başka tanıma göre örgüt kültürü, bir örgüt içerisinde zaman içinde 
gelişen ortak inançlar ve değerlerdir (Gordon ve Ditomaso, 1992, s. 784). Hellriegel ve 
Slocum (2004, s. 378) örgüt kültürünü, örgüt üyelerinin paylaştığı inanışların, 
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beklentilerin, fikirlerin, değerlerin, tutumların ve davranışların karmaşık bir yapısı 
olarak tanımlamaktadır. 

Kültür gruptan gruba toplumdan topluma farklılıklar gösterdiğinden örgüt 
kültürünün tanımı konusunda bir uzlaşıdan bahsetmek mümkün değildir (Sevinç vd., 
2001; Güçlü, 2003; Şahin, 2010; Gizir, 2013). Örgüt kültürüne ilişkin tanımlarda olduğu 
gibi örgüt kültürünün açıklanması ve yorumlanmasına katkı sağlayacak olan örgüt 
kültürüne ilişkin boyutlar konusunda da araştırmacılar arasında bir fikir birliği 
bulunmamaktadır. Bu boyutlandırma çalışmalarının bazıları; Deal ve Kennedy Modeli 
(1982), Harrison (1970) ve Handy’nin Modeli (1993), Quinn ve Cameron (1983), Quinn 
ve McGrath Modeli (1985), Denison ve Mishra Modeli (1995), Trompenaars’ın Modeli 
(1994) ve Hofstede’in Kültürel Modeli (1980) olarak sayılabilir.  

Diğer değişkenler gibi örgüt kültürü de alan yazında farklı kavramlar ile birlikte 
incelenmiştir. Örneğin İşcan ve Timuroğlu (2007) yaptıkları çalışmada örgüt kültürü 
tipleri ile çalışanların iş tatmin düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. Yaman (2010) olumsuz örgüt kültürünün mobbinggi (psikoşiddet) 
tetiklediğini; Kalkan (2013) ise olumlu bir örgüt kültürünün katılım, tutarlılık, uyum 
yeteneği ve vizyon boyutu ile örgütsel vatandaşlık davranışını pekiştirdiği sonucuna 
ulaşmıştır. Kahveci (2015) örgüt kültürünün örgütsel güveni olumlu; örgütsel sinizmi 
olumsuz yönde anlamlı şekilde açıkladığını belirtmiştir. Benzer şekilde Üstün ve Kılıç 
(2016) örgüt kültürünün örgütsel güven ve özdenetimi pozitif ve anlamlı olarak 
etkilediğini belirtmiştir.  Çelik (2016) ise öğretmenlerin örgütsel kültür algılarıyla işe 
yabancılaşmaları arasında negatif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna; 
Sökmen vd. (2017) örgüt kültürünün örgütsel bağlılığı pozitif yönde ve zayıf düzeyde 
etkilediği sonucuna ulaşmıştır.   

Çalışanların ortak inanç, değer, norm ve kurallar doğrultusunda birlikte hareket 
etmeye sevk eden örgüt kültürü birçok örgütsel çıktı ve süreç üzerinde önemli etki ve 
güce sahiptir. Bu anlamda yetenek yönetimi ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkide örgüt 
kültürünün nasıl bir rol üstlendiğinin belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.  

3.Metodoloji (Yöntem) 
3.1. Araştırma hipotezleri ve modeli 

 Kamu sektörü içerisinde yer alan Maliye bölümü, iş yoğunluğunun yüksek 
olduğu özellikle vergi dairesi ve milli emlak müdürlükleri açısından geniş bir mevzuata 
sahip, kamu yararı gözeten bir kurumdur. Bu yüksek sorumluluk içerisinde Maliye 
çalışanlarının verimli ve etkin bir şekilde işlerin yürütülmesi, mükelleflere doğru ve 
zamanında hizmet sunulabilmesi ve çalışanların kendine güvenerek daha etkin bir 
şekilde iş görebilmeleri için yetenek yönetimi uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.  
 Doğru, sistemli ve uygun şekilde yerine getirilen yetenek yönetimi uygulamaları 
örgütler açısından bir avantaj yaratırken, doğru şekilde yönetilmeyen yetenekler örgüt 
içinde negatif tutum ve davranışları ortaya çıkarabilmektedir. Bu noktada istenmeyen 
tutum ve davranışlar arasında yer alan örgütsel sinizmin uygun ve adil olmayan bir 
yetenek yönetim anlayışı ile ortaya çıkarak yıkıcı etkiler yaratacağı; buna karşın 
benimsenen doğru, adil, sistemli ve uygulanabilir bir yetenek yönetim anlayışının da 
uygun bir örgüt kültürü ile kendisine hayat bulacağı düşünülmektedir. Bu anlamda örgüt 
içinde geliştirilen olumlu bir yetenek yönetim algısının çalışanların örgütsel sinizm 
düzeyini düşüreceği umulmaktadır.   
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Sinizm genel itibari ile yıkıcı ve istenmedik bir tutum olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu anlamda örgütlerin yetenekli çalışanlardan daha etkin ve verimli bir 
şekilde faydalanmasına yardımcı olacak olan yetenek yönetimi uygulamalarının örgütsel 
sinizmi negatif yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Yetenek yönetiminin istenmeyen 
davranışlar arasında yer alan işten ayrılma niyetini (Deery, 2008; Çaylak ve Altuntaş, 
2017) ve örgütsel sessizliği (Çaylak ve Altuntaş, 2017; Altınöz ve Çöp, 2012) negatif 
yönde etkilediği düşünüldüğünde kavramın örgütsel sinizm üzerinde de negatif bir 
etkiye sahip olacağı beklentisi oluşmaktadır. Ancak yapılan literatür taramasında da 
görüldüğü gibi yetenek yönetiminin genel itibari ile pozitif kavramlar ile ilişkisi 
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada yetenek yönetimi ile farklı bir değişken olan 
örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin belirlenmesinin alana farklı bir katkı sunacağı 
düşünülmektedir.  

Bu anlamda araştırmanın birinci hipotezi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:  
H1: Yetenek yönetimi örgütsel sinizm üzerinde negatif etkiye sahiptir.  
Örgüt içerisinde oluşan ve yazılı olmayan bir takım kurallardan, norm, değer ve 

inançlardan oluşan ve tüm çalışanlar tarafından benimsenen örgüt kültürünün 
çalışanların sinik tutum ve davranışlarının azaltılmasına ya da ortadan kaldırılmasına 
katkı sağlayacağı muhtemel bir sonuçtur. Yapılan alan yazın taramasında herkes 
tarafından benimsenen ve paylaşılan bir örgüt kültürünün çalışanların iş tatmini (İşcan 
ve Timuroğlu, 2007; Kahya, 2013), iş performansı (Kahya, 2013) örgütsel vatandaşlık 
(Kalkan, 2013), örgütsel güven (Kahveci, 2015) ve bağlılık (Polat ve Meydan, 2011; 
Sökmen, 2017) davranışlarını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Yine Kantarcıoğlu (2016) 
örgütte hakim olan başarı ve destek kültürünün sinik tutum ve davranışları azalttığını 
belirtmektedir.  Kahya (2013) ise çalışmasında örgütsel sinizmin, iş tatmini ve iş 
performansını kısmen ve negatif yönde etkilediği ve örgütsel sinizm ve iş performansı 
arasındaki ilişkide iş tatmininin tam aracılık etkisine sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. 
Yine Balay vd. (2013) örgüt kültürü ile sinizm arasında biri ilişki tespit ederken; Yaman 
(2010) olumsuz örgüt kültürünün sinizmi ve mobbinggi tetiklediğini tespit etmiştir. Bu 
anlamda çalışanlar tarafından sorgulanmadan kabul edilen ve onları ortak bir noktada 
buluşturan örgütsel bir kültürün örgütsel sinizm üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu 
düşüncesi ile araştırmanın ikinci hipotezi aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

H2: Örgüt kültürü örgütsel sinizmi üzerinde negatif etkiye sahiptir.   
Yukarıda da bahsettiğimiz üzere adil, doğru ve uygulanabilir bir yetenek 

yönetimi sayesinde çalışanların yetenek yönetimi algılarında meydana gelecek pozitif 
algılar ile etkinlik, verimlilik ve çalışan mutluluğunda da artışlar yaratacaktır. Vargas-
Hernandez ve Elias (2017) belirttikleri üzere insan yeteneğinin yönetimini benimseyen 
bir kültürün varlığının örgütlerin kalıcılığına katkı sağlamaktadır. Bu artışla beraber 
çalışanların örgütsel sinizm algılarında bir düşüş gözlenmesi muhtemeldir. Ayrıca 
çalışanları ve örgütü birbirine pozitif şekilde bağlayan bir örgüt kültürünün de bu iki 
değişken arasında düzenleyici bir role sahip olması muhtemeldir. Yapılan alan yazın 
taramasında bu üç değişkenin birlikte ele alınarak incelendiği bir çalışmaya 
rastlanmamış olması bu araştırmanın alana ve uygulayıcılara katkı sağlayacağı 
düşüncesini güçlendirmektedir. Bu anlamda bu çalışmanın nihai amacı, yetenek 
yönetimi uygulamalarının örgütsel sinizm üzerindeki etkisinde örgüt kültürünün 
düzenleyici rolünü belirlemektir. 

Bu noktada araştırmanın son hipotezi aşağıdaki gibi belirlenmiştir.  
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H3: Yetenek yönetiminin örgütsel sinizm üzerindeki etkisinde örgüt kültürü 
düzenleyici bir role sahiptir. 

Çalışanların yeteneklerinin doğru şekilde yönetildiğine ilişkin sahip oldukları 
olumlu algıların onların örgütsel sinizm tutum ve davranışlarını azaltacağı ve bu ilişkide 
örgüt kültürünün düzenleyici bir rol üstlendiğine ilişkin beklenti ile ortaya koyulan 
hipotezler doğrultusunda oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de yer almaktadır. 

 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1: Araştırma Modeli 

Yukarıda yer alan araştırma hipotezleri doğrultusunda oluşturulan araştırma 
modeli yetenek yönetimi algısının örgütsel sinizm üzerindeki etkisinde örgüt kültürünün 
nasıl bir düzenleyici rol üstlendiğini belirlemeyi amaçlamaktadır. 

3.2. Evren ve Örneklem 
 Araştırma Aksaray İlinde kamu hizmeti veren Aksaray Defterdarlığında çalışan 
toplam 151 personeli kapsamaktadır. Evrenden örneklem alınmayarak tüm Defterdarlık 
çalışanlarının araştırmaya dahil edilmesi amaçlanmıştır.  Gönüllülük esasına dayanan 
veri toplama işleminde Defterdarlıkta çalışan 151 personele anket dağıtılmış ancak bu 
anketlerden 100 tanesi geri dönmüştür. Geri dönen tüm anketler araştırma için 
kullanılmıştır.  

3.2.Veri Analiz Yöntemi 
Araştırma amaçları doğrultusunda kullanılan veriler anket tekniği ile 

toplanmıştır. Soyut ve muğlak yapılara sahip kavramların birbiri ile ilişkisinin 
belirlenmesinde bu tekniğin daha etkili olacağı düşüncesi bu yöntemin seçilmesine 
neden olmuştur. Anket formunun ilk bölümünde Tutar, Altınöz ve Çöp (2011) 
tarafından geliştirilen, 18 maddeden oluşan tek boyutlu Yetenek Yönetimi ölçeğinin 
Arslantaş (2016) tarafından düzenlenmiş hali kullanılmıştır. Araştırmacı Tutar vd. 
(2011)’nin ölçeğinde yer alan 10 maddeye 8 madde daha eklenerek üç boyutlu bir ölçek 
düzenlemesi yapmıştır. Buna göre 18 maddeden oluşan ölçek öz yetenek değerlendirme, 
kariyer yetenek ve kurumsal yetenek değerlendirme boyutlarından oluşmaktadır. 5’li 
Likert yapısına sahip ölçekte ifadeler “1=Kesinlikle katılmıyorum”-“5=Kesinlikle 
katılıyorum” arasında değişmektedir. Anket formunun ikinci bölümünde Brandes vd. 
(1999) tarafından geliştirilen ve 13 ifadeden oluşan örgütsel sinizm ölçeği 
kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçeye adaptasyon çalışmaları Karacaoğlu ve İnce (2012) 
tarafından yapılmıştır. 5’li Likert ölçeği olarak yapılandırılan ölçekte yine 
“1=Kesinlikle katılmıyorum”-“5=Kesinlikle katılıyorum” ifadeleri yer almaktadır. 
Anket formunun üçüncü bölümünde Harrison’un dörtlü örgüt kültürü (hiyerarşi, başarı, 
güç destek) model alınarak Mamatoğlu (2006) tarafından geliştirilen 16 ifadeden oluşan 
örgüt kültürü ölçeği kullanılmıştır. 5’li Likert ölçeği olarak yapılandırılan ölçekte 
“1=Kesinlikle katılmıyorum”-“5=Kesinlikle katılıyorum” ifadeleri yer almaktadır. 

Yetenek Yönetimi  

Örgüt Kültürü 

Örgütsel Sinizm 
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Ölçeklerin yapısal özelliklerinin belirlenmesi adına keşfedici ve doğrulayıcı faktör 
analizleri yapılmış ve bu analizlere ilişkin sonuçlara aşağıda yer verilmiştir. 

4.Araştırma Bulguları 
4.1.Verilerin Analizi 
Araştırmanın bu bölümünde yetenek yönetiminin örgütsel sinizm üzerindeki 

etkisinde örgüt kültürünün düzenleyici bir role sahip olup olmadığının belirlenmesi 
amacıyla bir model oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu noktada düzenleyici değişken; 
bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve şiddetini 
etkileyebilen değişkendir (Baron ve Kenny, 1986).  

Araştırmanın temel istatistiklerini yapmadan önce ölçeklerin iç tutarlılık 
katsayısını belirlemek için yapılan analiz sonucunda Alfa güvenirlik kat sayıları 
belirlenmiştir. Yetenek yönetimi ölçeği için .92 olarak belirlenen katsayı, sinizm ölçeği 
için bir sorunun çıkarılması sureti ile .90 ve örgüt kültürü ölçeği için ise .93 olarak 
belirlenmiştir. Araştırmanın temel amaçlarına ulaşmak için yapılacak olan istatistiksel 
analizler öncesi tüm değişkenler normal dağılım açısından incelenmiştir. Çok değişkenli 
normal dağılım için yürütülen istatistiklerde yetenek yönetimi algısı için basıklık ve 
çarpıklık katsayılarının ,002 ile ,334; örgütsel sinizm için -,202 ile ,163; örgüt kültürü 
için ,188 ile -,250 arasında olduğu görülmüştür. Basıklık ve çarpıklık (asimetri) 
değerlerinin ±2 aralığında olması durumunda verilerin normal dağıldığı ve 3’ten büyük 
asimetri değerinin aşırı asimetrik olarak tanımlandığı görülmektedir (Bayram, 2010, s. 
109). Bu değerler ışığında modelleme çalışması sırasında. 05 anlamlılık düzeyinde en 
çok olabilirlik (Maximum Likelihood) yaklaşımı kullanılmıştır. 

4.2. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Faktör Yapılarının Geçerliliği: 
Keşfedici ve Birinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizleri 
Araştırmada kullanılması planlanan ölçme araçlarının yapı geçerliliğinin ölçümü 

adına keşfedici (KFA) ve doğrulayıcı (DFA) faktör analizi yapılmıştır. DFA modelleri, 
gizil değişken modellerinin daha geniş bir sınıfını kapsayan YEM’ in temel bir 
bileşenidir (Thompson, 2004, ss. 109-110).  

Yetenek yönetimi ölçeği için yapılan KFA’da öz değeri 1’den büyük üç faktör 
tespit edilmiştir. Maddelerin faktör yükleri .94-.70 arasında değişirken, boyut toplam 
varyansın %69,58 açıklamaktadır. Ölçekte yer alan dört ve dokuz nolu maddeler faktör 
yükleri .30’un altında olduğu gerekçesi ile araştırma dışında tutulmuştur. Yine yetenek 
yönetimi ölçeğinin yapısı ve maddeleri ile ilişkisini belirlemek için YEM kapsamında 
tek faktörlü birinci düzey doğrulayıcı faktör modeli oluşturulmuştur. Buna göre yönetsel 
destek algısını ölçmeye yönelik 13 ifade üç boyutta modellenmiştir. Doğrulayıcı faktör 
analizinden elde edilen modelin uyum indeksleri incelenmiş ve minimum ki-kare 
değerinin (χ2= 60.154, df=41, p=0.00) anlamlı olduğu görülmüştür. Uyum indeksi 
değerleri ise RMSEA=0.06, GFI=0.90, CFI=0.96, NFI=0.91 olarak bulunmuştur. Uyum 
iyiliği değerlerine göre yetenek yönetimi ölçeğinin üç faktörlü yapısı doğrulanmıştır. 

Sinizm ölçeği için yapılan KFA’da ise öz değeri 1’den büyük üç faktör tespit 
edilmiştir. Maddelerin faktör yükleri .47-.93 arasında değişirken iki ifade birden fazla 
boyutta dağılmıştır. Bu iki ifadenin araştırma kapsamından çıkarılması ile üç boyut 
toplam varyansın %74.6’ünü açıklamaktadır. Bu noktada ölçeğin üç faktörlü orijinal 
yapısı doğrulanmıştır. Yine ölçek maddelerinin birbiri ile ilişkisinin doğrulanması 
amacıyla yapılan DFA sonucunda örgütsel sinizmi ölçmeye yönelik 11 ifade üç boyutta 
modellenmiştir. Analizden edilen modelin uyum indeksleri incelenmiş ve minimum ki-
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kare değerinin (χ2= 64,604, df=31, p=0.00) anlamlı olduğu görülmüştür. Uyum indeksi 
değerleri ise RMSR=0.08, GFI=0.90, CFI=0.95, NFI=91 olarak bulunmuştur. Bu uyum 
indeksi değerleri üç faktörlü modelin uyumlu olduğunu ortaya koymaktadır.  

Araştırmanın düzenleyici değişkeni olan örgüt kültürü ölçeği için yapılan KFA 
sonucunda iki faktörden oluşan 13 maddelik ölçeğin toplam açıkladığı varyans %63,47 
olup, maddelerinin faktör yükleri 67.-.86 arasında değişmektedir. Ölçekte yer alan üç 
madde birden fazla boyutta dağılması nedeniyle araştırma dışında tutulmuştur. Yine 
yapılan DFA sonuçlarına göre modelin uyum indeksleri değerleri; minimum ki-kare 
değerinin (χ2= 55,476, df=43, p=0.00) anlamlı olduğu görülmüştür. Uyum indeksi 
değerleri ise RMSR=0.06, GFI=0.90, CFI=0.97, NFI=0.91 olarak bulunmuştur. Bu 
uyum indeksi değerleri iki faktörlü modelin uyumlu olduğunu ortaya koymaktadır.  

4.3. Araştırma Bulguları  
4.3.1.Tanımlayıcı Bulgular 
Araştırma grubuna ilişkin demografik özellikler incelendiğinde; katılımcıların 

%73’ü erkek; %28’i 49 yaş ve üzeri; %85’i evli; %77’si yüksekokul-fakülte mezunu 
%27’si 25 yıl ve üzeri deneyime sahiptir. 

Araştırmada bağımsız değişken yetenek yönetimi, düzenleyici değişken örgüt 
kültürü ile bağımlı değişken olan örgütsel sinizme ilişkin ortalama skorlar, standart 
sapma değerleri ve korelasyon katsayıları tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon 
Katsayıları (N=151) 

	   	   Ort.	   S.S.	   1	   2	   3	  

1	   Yetenek	  Yönetimi	   2,70	   ,73	   1	   	   	  

2	   Örgüt	  Kültürü	   2,83	   ,78	   ,68**	   1	   	  

3	   Örgütsel	  Sinizm	   2,95	   ,68	   -‐,38**	   -‐,29**	   1	  

               ** İlişkinin %1 düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir (p<0.01). 

Araştırmaya katılan çalışanların yetenek yönetimi, örgüt kültürü ve örgütsel 
sinizme ilişkin ölçek skorları (Ort=2,70> 2,5; Ort=2,83>2.5; Ort=2,95>2,5) ortalamanın 
üzerinde bir yetenek yönetimi, örgüt kültürü ve örgütsel sinizme işaret etmektedir. 
Ortalamanın üzerinde bir yetenek yönetimi ve örgüt kültürü skoruna sahip olunması 
olumlu olarak değerlendirilirken bunun yanında ortalamanın üzerinde bir örgütsel 
sinizm skoruna sahip olunması Aksaray Defterdarlığı için olumlu bir sonuç olarak 
görülmemektedir. 

Tablo 1 incelendiğinde yetenek yönetimi, örgüt kültürü ile örgütsel sinizme 
ilişkin katsayıların istatistiki olarak anlamlı (p<0.01) olduğu görülmektedir. Buna göre 
yetenek yönetimi ile örgüt kültürü arasında pozitif yönlü yüksek kuvvette (r=.68 ve 
p=0.01) bir ilişki tespit edilirken; örgütsel sinizm ile negatif yönlü orta kuvvette (r=-.38 
ve p=0.01) anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Yine örgüt kültürü ile örgütsel sinizm 
arasında negatif yönlü ve orta kuvvette (r=-.29 ve p=0.01) anlamlı bir ilişki olduğu 
söylenebilir. 
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4.3.2. Yetenek Yönetimi Algısı ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkide 
Örgüt Kültürünün Düzenleyici Etkisini Belirlemeye Yönelik Hiyerarşik 
Regresyon Analizi Bulguları 
Araştırmanın temel hipotezini oluşturan yetenek yönetimi ile örgütsel sinizm 

arasındaki ilişkide örgüt kültürünün düzenleyici rolünü sorgulamak amacıyla hiyerarşik 
regresyon analizi yapılmıştır. Bu analizde bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki 
ilişki üzerinde düzenleyici bir etkinin varlığından söz edilebilmesi için, düzenleyici 
değişken farklı değerler aldıkça bu iki değişken arasındaki ilişkinin farklılaşması 
gerekmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2016). Yapılan hiyerarşik regresyon analizine ilişkin 
bulgular tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2. Yetenek Yönetimi İle Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkide Örgüt 
Kültürünün Düzenleyici Etkisini Belirlemeye Yönelik Hiyerarşik Regresyon 

Analizi 
Model	   Regresyon	  Katsayıları	   	   Model	  İstatistikleri	  

B	   S.H.	   β	   t	  

1	  (Sabit)	  

Yetenek	  Yönetimi	  	  

2,947	  

-‐,256	  

,063	  

,063	  

	  

-‐,377	  

46,700	  

-‐4,034	  

R=	  ,377;	  R2=,142;	  F(1,98)	  =16,269;	  
p=.000	  

2	  (Sabit)	   3,099	   ,321	   	   9,643	   R=,380;	   R2=,144;	   	   F(2,97)	   =8,187;	  
p=.001	  

Yetenek	  Yönetimi	  	   -‐,228	   ,087	   -‐,336	   -‐2,624	  

Örgüt	  Kültürü	   -‐,054	   ,111	   -‐,062	   -‐0,481	  

3	  (Sabit)	   2,997	   ,323	   	   9,272	   R=,413;	   R2=,171;	   	   F(3,96)	   =6,583;	  
p=.000	  

Yetenek	  Yönetimi	   -‐,259	   ,088	   -‐,382	   -‐2,953	  

Örgüt	  Kültürü	   -‐,40	   ,111	   -‐,046	   -‐0,363	  

Örgüt	  Kültürü	  *Etkileşim	   ,094	   ,054	   ,166	   1,741	  

Hiyerarşik regresyon analizi sonucu, birinci modelde regresyon analizine girilen 
bağımsız değişken olan yetenek yönetimi ile bağımlı değişken olan örgütsel sinizmi, 
ikinci model ise birinci gruptakilerle birlikte düzenleyici değişken olan örgüt kültürünü 
ve üçüncü modelde ise yetenek yönetimi ile birlikte regresyon analizine dahil edilen  
yetenek yönetimi ile örgüt kültürünün çarpımından oluşan etkileşimsel terimi 
kapsamaktadır. Modellere ilişkin R2 değerleri incelendiğinde; birinci modelde girilen 
yetenek yönetimi örgütsel sinizmdeki değişimin %14,2’sini; ikinci modelde girilen 
yetenek yönetimi ile örgüt kültürü değişkeni örgütsel sinizmdeki değişimin %14,4’ünü; 
son olarak modelde girilen yetenek yönetimi algısı, örgüt kültürü ve yetenek yönetimi 
çarpımı olan etkileşim değişkeni örgütsel sinizmdeki değişimin %17,1’ini 
açıklamaktadır. Tablo 2’de modeller bazında katsayılar incelendiğinde, birinci grupta 
modele dâhil edilen yetenek yönetimi (B=-,256, p<0.00); ikinci grupta modele dahil 
edilen yetenek yönetimi (B=-,228, p<0.01) ile örgüt kültürü (B=-,054, p<0.01); üçüncü 
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grupta ise modele dahil edilen yetenek yönetimi (B=-259, p<0.00) ile örgüt kültürü (B=-
,40, p<0.00) ve örgüt kültürü ve yetenek yönetimi etkileşimsel terimi (B=,094, p<0.00) 
örgütsel sinizm algısı üzerinde anlamlı etkiye sahiptir. 

Sonuç olarak hiyerarşik regresyon modelinin bütün aşamaları istatistiksel olarak 
anlamlıdır. Etkileşimsel terimin bulunmadığı birinci gruptaki yetenek yönetimi (F(1,98) 
=16,269; p=.000) ve ikinci gruptaki yetenek yönetimi ile örgüt kültürünün (F(2,97) 
=8,187; p=.001) regresyon modeline anlamlı katkı yaptığını göstermektedir. Düzeltilmiş 
R2 değerleri sırasıyla 0.14,2 ve 0.14,4’tür. Bu sonuç örgütsel sinizmdeki değişimin 
%14,2’lük kısmını yetenek yönetimi, %14,4’lük kısmını ise yetenek yönetimi ile örgüt 
kültürünün birlikte açıkladığını göstermektedir. İkinci grupta örgüt kültürü değişkeninin 
regresyona girmesi örgütsel sinizm algısında %0,2’lik ilave varyansı açıklamış ve R2 
deki bu değişim anlamlı bulunmuştur (F(2,97) =8,187; p=.001). Yine üçüncü gurupta 
yetenek yönetimi ile örgüt kültürü değişkenlerinin çarpımı olan etkileşimsel terim 
modele dahil edilmiş ve model istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(3,96) =6,583; 
p=.000). Üçüncü grupta etkileşimsel terimin regresyona girmesi örgütsel sinizmde 
%2,7’lik ilave varyans açıklamaya katkıda bulunmuştur.  

Son olarak yetenek yönetimi algısı ile örgüt kültürünün etkileşiminin biçimini ve 
yönünü belirlemek için, düşük ve yüksek düzeydeki (ortalama değerinden +1 ve -1 
standart sapmadaki örgüt kültürünün olduğu durumlarda) yetenek yönetiminin örgütsel 
sinizm üzerindeki etkisi grafiksel olarak Şekil 2’de gösterilmiştir 

Şekil 2. Yetenek Yönetiminin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisi 

Şekil 2 çalışanların örgütsel sinizmleri üzerinde yetenek yönetimi ile örgüt 
kültürünün birlikte (etkileşimsel) etkisinin var olduğunu göstermektedir. Örgütün sahip 
olduğu kültürü ile düşük ve yüksek düzeydeki yetenek yönetimine ilişkin algılarının 
örgütsel sinizmle ilişkisini gösteren Şekil 2’ deki eğimlerin, 0 (sıfır) değerinden anlamlı 
düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı eğim testi (slope test) ile analiz edilmiştir (Aiken ve 
West, 1991). Bu test çalışanların algıladığı yetenek yönetimi ile örgütsel sinizm 
tutumları arasındaki ilişkinin örgüt kültürüne bağlı olup olmadığını ortaya koymaktadır. 
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Örgüt kültürünün varlığına ilişkin düşük bir algıya sahip olan çalışanlar için yetenek 
yönetimi ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki anlamlı ve pozitif yönlüdür. Örgüt 
kültürünün varlığına ilişkin yüksek bir algıya sahip çalışanlar için yetenek yönetimi ile 
örgütsel sinizm arasındaki ilişki ise anlamlı ve pozitif yönlüdür. Bu sonuçlara göre, 
yetenek yönetimi ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki örgüt kültürü tarafından 
biçimlenmektedir. 

5.Sonuç ve Değerlendirme 

Bu araştırmada kamu sektörü Maliye Bakanlığı Aksaray Defterdarlığı 
çalışanlarının yetenek yönetimi algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişkide 
örgüt kültürünün düzenleyici rolü incelenmiştir. Yetenek yönetiminin örgütsel sinizm 
üzerindeki etkisinde örgüt kültürünün düzenleyici rolü belirlenen örneklem kapsamında 
oluşturulan bir model ile açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 
algılanan yetenek yönetimi ile örgütsel sinizm ilişkisinde örgüt kültürünün düzenleyici 
rolü bulunmaktadır. Yani, yetenek yönetimi ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin 
örgüt kültürü tarafından biçimlendiği söylenebilir. 

Analiz sonuçları incelendiğinde yetenek yönetimi ile örgütsel sinizm ve örgüt 
kültürü arasındaki ilişkilerin istatistiki olarak anlamlı (p<0.01) olduğu görülmüştür. Bu 
anlamda yetenek yönetimi algısı arttıkça örgütsel sinizm algısının (r=-.38 ve p=0.01) 
azalacağı, çalışanların örgüt kültürü algılarında ise bir artış olacağı (r=.68 ve p=0.01) 
söylenebilir. Kamu sektörü defterdarlık çalışanlarının yetenek yönetimine ilişkin olumlu 
bir algıya sahip olmaları onların sinik tutum ve davranışlarında azalmaya yardımcı 
olacaktır.  

Yapılan analizler sonucunda yine çalışanların yetenek yönetimi algılarının sinik 
tutum ve davranışları üzerinde negatif yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu 
görülmektedir. Bu anlamda yetenek yönetimi uygulamalarına gereken önemin 
verildiğine inanan çalışanların örgütle bütünleşme ve özdeşleşmesi muhtemel bir 
sonuçtur. Yetenek yönetimi uygulamaları çalışanların içindeki enerjinin ortaya 
çıkmasına ve bu enerjinin örgütsel amaç ve hedeflerle bütünleşmesine katkı sağlayan 
eğitim ve geliştirme temelli bir kavramdır. Yetenek yönetimi uygulamaları ile 
desteklenen çalışanların daha girişimci, yenilikçi ve kendine güvenen, çözüm odaklı 
olacakları düşünülmektedir. Örgütlerine güvenen ve yeteneklerini anlamlı buldukları 
işlerde kullanabilen çalışanların örgütsel sinizm düzeylerinin azalacağı söylenebilir. Bu 
anlamda araştırmanın birinci hipotezi olan “H1: Yetenek yönetimi örgütsel sinizm 
üzerinde negatif etkiye sahiptir.” Hipotezi doğrulanmıştır.  

Araştırmanın ikinci hipotezini test etmek amacıyla yapılan analizde çalışanların 
örgüt kültürü algıları ile örgütsel sinizm tutum ve davranışları arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Oturmuş ve herkes tarafından paylaşılan bir örgüt kültürüne sahip olan bir 
örgütte çalışanların sinik tutum ve davranışlarında azalma görülme ihtimali oldukça 
yüksektir. Araştırma sonuçlarına göre çalışanların örgüt kültürüne ilişkin olumlu 
algıları, onların örgütsel sinizm tutumlarını azaltmaktadır. Buna göre araştırmanın ikinci 
hipotezi olan “H2: Örgüt kültürü örgütsel sinizmi üzerinde negatif etkiye sahiptir.” 
hipotezi kabul edilmiştir. Kahveci (2015) ve Balay vd. (2013)’nin araştırmasında 
ulaştığı örgüt kültürünün örgütsel sinizmi negatif yönde ve anlamlı şekilde yordadığı 
sonucu araştırmanın bu sonucu ile paralellik göstermektedir.   

Çalışanlar tarafından benimsenen ve sorgulanmadan paylaşılan inanç, değer ve 
tutumların yanı sıra kural ve normların varlığı örgüt içindeki psikolojik ortamı da 
olumlu şekilde etkilemektedir. Paylaşılan bir kültürün varlığı örgüt içinde uyum ve 
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işbirliğinin yanı sıra bağlılık, vatandaşlık ve özdeşleşme gibi istendik davranışların 
sergilenmesine yardımcı olacaktır. Örgütler için pozitif ve destekleyici davranışların 
artışı ile ortaya çıkması muhtemel negatif duygulanımların önüne set çekilerek bu 
çalışanların örgüte adanmışlıkları yükselecektir. Bu sayede yine araştırma konusunu 
teşkil eden çalışanların örgütsel sinizm tutumlarının da azalacağı ve daha mutlu, güvenli 
ve örgütsel bağlılık seviyesi artmış çalışanlar yaratılacağı umulmaktadır. Çalışanların 
örgütlerine, yönetici ve çalışma arkadaşlarına yönelik geliştirdiği negatif tutum ve 
davranışları içine alan sinizm örgütsel hedef ve amaçlara ulaşmada ihtiyaç duyulan iş 
birliği ve güveni ortadan kaldırmaktadır. Destek, güven, işbirliği ve uyumu esas alan ve 
herkes tarafından paylaşılan bir kültürün varlığı sinizm gibi negatif tutum ve 
davranışları ortadan kaldırma konusunda örgütlere yardımcı olacaktır.     

Son olarak çalışanların yetenek yönetimi algılarının örgütsel sinizm tutumları 
üzerindeki etkisinde örgüt kültürü düzenleyici olarak modele dahil edilmiştir. Buna göre 
yetenek yönetiminin örgütsel sinizm üzerindeki etkide örgüt kültürü düzenleyici bir role 
sahiptir.  Çalışanların yetenek yönetimi uygulamalarına gereken önemin verildiğine 
ilişkin algıları ile birlikte örgütlerin, çalışanları tarafından kabul edilen bir örgüt 
kültürüne sahip olmaları onların örgütsel sinizm düzeylerini azaltacak ya da ortadan 
kaldıracaktır. Bu anlamda araştırmanın “H3: Yetenek yönetiminin örgütsel sinizm 
üzerindeki etkisinde örgüt kültürü düzenleyici bir role sahiptir.” hipotezi kabul 
edilmiştir.  

Bu çalışma ile örgütlerin temel kaynakları arasında yer alan insan kaynağının 
bilgi, yetenek ve tecrübelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak yetenek yönetimi 
uygulamalarına ilişkin çalışan algılarının belirlenerek bu algının örgütler için 
istenmedik sonuçlar doğurması muhtemel sinizm üzerindeki etkisi ilk kez bir uygulama 
ile ortaya konulmuştur. Yine bu çalışma ile bir örgütü diğerlerinden ayıran, örgüte ve 
çalışanlara kimlik kazandıran örgüt kültürünün bu ilişkide düzenleyici bir role sahip 
olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda kavramların birlikte derinlemesine irdelenmesi ile 
literatüre, elde edilen sonuçler çerçevesinde ise kamu sektörü ve hatta bir yol gösterici 
olarak özel sektör uygulayıcılarına olumlu katkılar sağlayacağına inanılmaktadır. 
Yetenek yönetimi uygulamalarının önemini ve gücünü kavrayan yöneticiler çalışanların 
örgütsel sinizm düzeylerini düşürme konusunda gerekli araç ve yöntemlerden daha etkin 
şekilde faydalanabilecektir. Bu araç ve yöntemlerin en ucuz ve en etkilisi örgüt içinde 
herkes tarafından paylaşılan bir örgüt kültürünün yaratılmasıdır. Bu noktada yönetici ve 
uygulayıcılara büyük rol düşmektedir. Bir örgütü diğerlerinden ayıran ve örgüte 
diğerlerinden farklı bir kimlik kazandıran örgüt kültürü unsurlarının etkili ve doğru 
şekilde kullanılarak içselleştirilmesi önemlidir.   
  Kamu sektöründe de olsa özel sektörde de olsa örgütlere farklılık katan, 
değişime ayak uydurmayı sağlayan, dinamik ve değişen çevre koşullarında örgütü 
ayakta tutan ve örgütlerin varlıklarını sürdürmelerinde onlara yardımcı olan en önemli 
değer insan kaynağıdır. İnsan kaynağına gereken önemin verilmesi örgütsel performans, 
bağlılık, vatandaşlık, adalet, aidiyet, iş tatmini, motivasyon, personel güçlendirme, iş 
doyumu gibi olumlu örgütsel sinizm, işten ayrılma niyeti, yabancılaşma, sessizlik, 
tükenmişlik vb. gibi olumsuz bir çok örgütsel süreç ve sonuca etki etmektedir. 
Örgütlerin çalışanlarından etkin ve verimli bir şekilde faydalanabilmesi, istendik ve 
olumlu sonuçlar elde edebilmesi adına çalışanlarının adil, eşit, uyumlu ve sistemli bir 
yetenek yönetimi uygulamasının varlığına inanmaları elzemdir. Bu inanç ve olumlu algı 
sayesinde kendisini daha değerli ve kıymetli hissedecek olan insan kaynağının sinizm 
gibi negatif ve yıkıcı tutum ve davranışlardan sıyrılacağı düşünülmektedir. Tüm bu 
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uygulama ve beklentilerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırıcı bir unsur olarak karşımıza 
çıkan düzenleyici öğe ise çalışanlarca paylaşılan bir örgüt kültürüdür.  

Taklit edilemeyen bir kaynak niteliğinde olan çalışanlar hizmet sektörünün can 
damarını oluşturmaktadır. Bu anlamda yetişmiş, nitelikli iş gücünün örgüt içinde 
kalıcılığının sağlanmasında karşımıza çıkan yetenek yönetimi ve paylaşılan bir örgüt 
kültürünün uygun şekilde kullanılabilmesi gerekmektedir. Uygunsuz fiziksel ve 
psikolojik koşullarda sinik davranışlar geliştirebilecek çalışanların, bu noktada 
örgütlerinde kalmalarını ve örgütlerine olumlu katkılar sağlamasını sağlayan unsur 
yetenekleri ve bireysel gelişimlerine katkı sağlayan bir örgüt kültürünün varlığı olabilir. 
Yine destekleyici bir kültür yapısının varlığı ile beslenen güven ve adalet kaynaklı 
ilişkilerin sinik tutum ve davranışların önüne geçmesi mümkün görülmektedir. Bu 
noktada çalışanların yöneticileri ve örgütleri tarafından desteklendiğini hissedebildiği 
bir örgüt kültürünün olumsuz tutum ve davranışlardan sıyrılarak çalışanların yetenek ve 
becerilerini geliştirmeye yönelik çabalara yönelmesi kolaylaştıracaktır.  

Araştırmanın en önemli kısıtı, kamu sektörüne ve belli bir bölgeye hitap 
etmesidir. Yine araştırmada soyut ve ölçülmesi zor olan kavramlar olan yetenek 
yönetimi, örgütsel sinizm ve örgüt kültürü gibi değişkenler içermesi anket yönteminin 
kullanılmasını gerektirmiştir. Bu durum verilerin objektifliği konusunda kaygı 
yaratabilmektedir. Yine bu çalışma sonucunda kamu sektörünün daha etkili ve verimli 
bir şekilde hizmet verebilmesi için bu alana ilişkin çalışmaların sayısının artırılması 
önerilebilir. Kamu sektörü ülkemizde dikkate değer bir büyüklüğe sahip olmakla 
birlikte bu örgütlerin mekanik yapıya yatkınlıklarının kırılarak daha organik yapılar 
haline gelmesi etkinlik ve verimlilik açısından önemli bir fark yaratacaktır. Bu 
örgütlerin daha şeffaf ve kamusal fayda odaklı kurumlar haline gelebilmeleri için 
çalışanlarının kendilerini geliştirmelerine ve daha fazla katma değer yaratmalarına 
yardımcı olacak yetenek yönetim yaklaşımlarının benimsenerek paylaşılan ve 
desteklenen bir örgüt kültürünün oluşturulması gerekmektedir.   
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Extensive Summary 
 

Introduction 
Investments in the skills, creativity and intelligence of employees in the 

developing and transforming world economic system provide a sustainable competitive 
advantage over the long run. It is inevitable to fight against each other in order to 
overcome the competitors of the companies and to keep them profitable and able to 
continue their way profitably by retaining talented personnel and transferring them to 
their organizations. For this reason, enterprises today are obliged to appropriately 
manage their employees' abilities in order to acquire, retain, and increase their loyalty to 
the business, to provide various opportunities such as education, career and good wages 
to their employees and to maintain their assets. Today's businesses also create a talent 
management approach for them to identify talented people, bring them to the company, 
provide opportunities for higher levels of their talents and take advantage of their talents 
(Çelik and Zaim, 2011, p. 34). 

The primary objectives of organizations are to provide profitability and 
sustainable competitive advantage. In order for organizations to achieve these goals, it is 
necessary to systematically identify key positions within the organization and to be able 
to select talented employees with high potential to fill these positions. It then tries to 
build talent pools and develop talent with high performance in fulfilling roles. All these 
activities and processes are defined as talent management (Collings and Mellahi, 2009, 
p.2).  

Cynicism is a general or special behavior (1984) that is shaped by a feeling of 
unreliability, or negative feelings, such as frustration, frustration, emotional depression  
aganist a community, people, any thoughts, heard against a tradition or organization 
(Naus and Roe, 2009, p. 15). Organizational cynicism is the whole of the negative 
attitudes and behaviors that employees have developed against organization, managers 
and colleagues. This attitude and behavior to occur, said that the development of great 
significance or put in the organizational culture. Organizational culture is the belief, 
value, attitude and behavior characteristics shared by all (Kilmann et al., (1985). An 
organization that distinguishes it from other organizations, the organization's peculiar 
behavior, thoughts, adaptation to the external environment, located within the 
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organization that allows integration in the internal relations and recognized at the lower 
level to the most senior symbols, assumptions, defined as a set of beliefs and values 
(Üstün and Kılıç, 2017).  

Of employees have a positive perception of many organizational variables and 
management capabilities which have an impact on results will be lower organizational 
cynicism level also could play a moderating role of organizational culture in this 
relationship constitutes the starting point of this research. This research aims to 
determine whether organizational culture plays a moderating role between these 
variables with positive and / or negative influence on the organization and how there is 
a relation between these concepts. It is also thought that this study will provide 
information about how to manage human resource more efficiently and effectively to 
public institutions and organizations that continue their activities with the aim of social 
benefit. 

Methodology (Method) 
Research hypotheses and model 
The finance department, which is located in the public sector, is a publicly-

minded institution with a high level of work intensity and a wide range of regulations, 
especially in terms of tax offices and national real estate directorates. Within this high 
responsibility, there is a need for performance management practices to enable the 
employees of the Finance companies to operate efficiently and effectively, to provide 
accurate and timely service to the taxpayer, and to work more reliably and confidently. 

The hypotheses formed for the purposes of research are as follows: 
H1: Talent management has a negative influence on organizational cynicism. 
H2: Organizational culture has a negative influence on organizational cynicism. 
H3: Organizational culture has a moderating role in the influence of talent 

management on organizational cynicism. 
The above is intended to determine how to assume the role of a moderating 

influence of organizational culture on organizational cynicism Located research 
hypotheses research model developed in line with management's perception ability. 

Universe and Sampling 
The survey covers a total of 151 employees working in the Aksaray Dept. of 

Provincial Public Service in Aksaray. It is aimed to include all Defterdarlık employees 
in the investigation without sampling from the sample. In the data collection process 
based on voluntarism, 151 employees working in Defterdarlık were distributed a 
questionnaire but 100 of them were returned. 

Metal Analysis Method 
The data used in the direction of research purposes were collected by 

questionnaire technique. In the first part of the questionnaire, a one-dimensional Ability 
Management scale consisting of 18 items developed by Tutar, Altınöz and Çöp (2011) 
was used by Arslantaş (2016). Tutar and so on. (2011) by adding 8 items to the 10 items 
in the scale of the scale made a three-dimensional scale. According to this, the scale 
consisting of 18 items consists of self assessment, career skill and institutional skill 
evaluation. In the second part of the questionnaire, Brandes et al. (1999) used 
organizational cynicism scale composed of 13 expressions. Adaptation studies of the 
scale to Turkish have been done by Karacaoğlu and İnce (2012). In the third part of the 
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questionnaire, a 16-item organizational culture scale developed by Mamatoğlu (2006) 
was used as a model of Harrison's quadrant organizational culture (hierarchy, success, 
power support). The scale, which is structured as a 5-point Likert scale, includes 
expressions such as "1 = I absolutely disagree" - "5 = I absolutely agree". Exploratory 
and confirmatory factor analyzes were performed to determine the structural 
characteristics of the scales and the results of these analyzes are given below. 

Analysis of Data 
Before statistical analysis to be made to achieve the main objective of the study 

it was found that all of the variables examined in terms of normal distribution of data 
and normally distributed. Alfa reliability coefficients were determined as the result of 
the analysis to determine the internal consistency coefficient of the scales before making 
the basic statistics of the study. The coefficient for the talent management scale of .92 
was set at .90 for a question for cynicism scale and .93 for organizational culture scale. 
The results of KFA and DFA made in order to determine the structural validity of the 
scales used in the research showed that the scales can be used. 

As a result of the correlation analysis, it is seen that the coefficients related to 
talent management, organizational culture and organizational cynicism are statistically 
significant (p <0.01). According to this, when positive correlation between talent 
management and organizational culture was found (r = .68 and p = 0.01) negative 
correlation was found between organizational cynicism and moderate power (r = -. 38 
and p = 0.01). Again, it can be said that there is a significant negative correlation 
between organizational culture and organizational sino and moderate power (r = - 29 
and p = 0.01). 

Hierarchical regression analysis was conducted to investigate the moderating 
role of organizational culture in relation to talent management and organizational 
cynicism, which constitute the basic hypothesis of the research. The result of 
hierarchical regression analysis is organizational cynicism, which is an independent 
variable that is entered into regression analysis in the first model, organizational 
cynicism which is dependent variable in the first model, organization culture which is 
the moderating variable in the first group with the first group and talent management 
included in regression analysis together with talent management in the third model. 
When the R2 values of the models are examined; talent management in the first model 
accounted for 14.2% of the change in organizational cynicism; 14,4% of change in 
organizational culture with change in talent management and organizational culture 
entered in the second model; Finally, the interactivity variable, which is the 
multiplication of the perception of talent management, organizational culture and talent 
management in the model, accounts for 17.1% of the change in organizational cynicism.  

As a result, all phases of the hierarchical regression model are statistically 
significant. In the first group, where there is no interaction term, a significant 
contribution is made to the regression model by talent management (F (1,98) = 16,269; 
p = .000) and organizational culture in the second group and organizational culture (F 
(2,97) = 8,187; p = .001) shows. The corrected R2 values are 0.14,2 and 0.14,4, 
respectively. In the second group, the introduction of organizational culture variable 
into regression revealed an additional variance of 0.2% in the perception of 
organizational cynicism and this change in R2 was significant (F (2,97) = 8,187; p = 
.001). In the third group, interactional term, which is product of organizational culture 
variables, was included in the model and statistically significant (F (3,96) = 6,583; p = 
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.000). In the third group, the introduction of the interaction term into the regression 
contributed to the explanation of additional variance of 2.7% in organizational 
cynicism. In the third group, the introduction of the interaction term into the regression 
contributed to the explanation of additional variance of 2.7% in organizational 
cynicism. 

Conclusion  
In this research, the moderating role of organizational culture in relationship 

between the perceptions of talent management of the Ministry of Finance Aksaray Dept. 
of the Ministry of Finance and the attitudes of organizational cynics were examined. 
The organizational role of organizational culture in the influence of talent management 
on organizational cynicism has been tried to be explained by a model formed within the 
determined sample. As a result of the analyzes made, there is a moderating role of 
organizational culture in relation to perceived talent management and organizational 
cynicism. That is to say, the relationship between talent management and organizational 
cynicism has been shaped by organizational culture. 

As a result of the analysis, it is seen that the employees have a negative and 
significant influence on the cynical attitudes and behaviors of the perceptions of talent 
management. The hypotheses of the research in this sense have been confirmed. 

This study has for the first time demonstrated the role of organizational culture 
in the influence of positive perceptions of talent management on organizational 
cynicism, which is likely to produce serious and destructive consequences for 
organizations. In this sense, it is believed that the result will be to contribute to the 
public sector and even to the organizations operating in the private sector as a guide. 
Managers who understand the importance and power of talent management practices 
will be able to more effectively utilize the tools and methods needed to reduce the level 
of organizational cynicism of employees. 
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Özet 

Manas destanı Kırgızlar’ın geçmişten günümüze kadar uzanan tarihi olaylarını 
edebi ölçülerde bizlere ulaştıran kültürel bir değerdir. Bir halkın maneviyatının, tarihi ve 
estetik varlığının milli duygular çerçevesinde edebi sahaya yansıması olan destanlar, 
milli kültürün ve tarihin ortak değerleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
bağlamda Kırgız tarihinin şiirsel ifadesi olarak da tanımlayabileceğimiz “Manas 
Destanı” bütün Türk dünyasını aynı köklerde buluşturacak değerlerden biri olarak ayrı 
bir yere sahiptir. Manas Destanı Kırgızlar’ın yaşayış biçimini, duygu ve düşüncelerini, 
tarihini, onların dış düşmanlara karşı verdikleri mücadeleyi, dünya görüşlerini, sosyal 
ve ruh dünyalarını yansıtan gelenek ve göreneklerini ahlak ve din telakkilerini anlatan 
bir Kırgız mecmuası gibidir. Destanda Kırgız halkını han olarak yöneten Manasın 
babası Cakıptan başlayarak ondan sonraki nesilleri olan Manas, Manasın oğulu 
Semetey ve onun oğlu Seytek’in Esenkan, Konurbay, Çon Kete gibi Kalmuk-Çin 
hanlarıyla aralarında geçen savaşlar anlatılır ve Kırgızlar’ın bağımsızlık girişimleri 
aktarılır. Araştırmamızda destanda anlatıldığı şekliyle Kırgızlar’ın sosyal yapısı 
incelenerek, Ortaçağda onların yönetim sistemleri, hak ve hukuk meseleleri ve de sosyal 
tabakaları hakkında bir yargı oluşturulması amaçlanmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Manas destanı, Kırgızlar, sosyal yapı, yönetim sistemi. 
Abstract 

The epic of Manas is a cultural value that brings the historical events of the 
Kyrgyz from past to present within the scope of literary measures. The epics, which are 
the reflection of a people's spirituality, historical and aesthetic existence in the literary 
field within the framework of national feelings, have an important place in the common 
values of national culture and history. In this context, Türk Manas Epic ”which can be 
defined as the poetic expression of Kyrgyz history has a special place as one of the 
values which will bring the whole Turkish world together in the same roots. The Epic of 
Manas is like a Kyrgyz magazine which tells the ways of the life and customs of the 
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Kyrgyz, their feelings and thoughts, their history, their struggle against external 
enemies, their world views, their social and spiritual world, their morality and religion. 
Cakıp, the father of Manas, who ruled the Kyrgyz people as a khan, discusses the future 
generations of Manas, son of Manas Semetay and his son Seyitek, the wars between  the 
Kamuk-Chinese khans such as Esenkan, Konurbay and Chon Kete, and the attempts of 
indepence of the Kyrgyz. The aim of this study is to examine the social structure of the 
Kyrgyz as described in the epic, and to establish a judiciary about their management 
systems, rights and law issues and their social strata in the Middle Ages. 
Keywords: Epic of Manas, Kyrgyz, Social Structure, Management System. 

Giriş 
Manas destanı en eski halklardan sayılan Kırgızlar’ın atalarından kalan edebi 

mirası ve gururla okunan kaynaklarındandır. Dünya medeniyetleri tarihinde önemli ve 
değerli bir yere sahip olan büyük bir eserdir. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş 
hacme, zenginliğe ve geniş bir anlatıya sahip olan Manas destanı, bu üç özelliği ile diğer 
destanlardan farklılık arz etmiş, dolayısıyla insanlarda büyük bir merak ve ilgi 
uyandırmıştır.  

Bu çalışmanın amacı, Kırgızlar’ın Ortaçağdaki yönetim sistemleri ve sosyal 
yapılarını kapsayan hak, hukuk sorunları ve sosyal tabakaları hakkında bir kanaat 
oluşturmaktır. Bu amaçla çalışmamız adı geçen destanın incelenmesi ve alandaki yazılı 
ve sözlü anlatımların derlenmesi yöntemiyle yürütülmüştür.  

Manas destanı tarihte iki bin yıldan beri adını duyuran Kırgızlar’ın geçmişte 
içinden geçtiği olayların ve dönemlerin tüm izlerini edebi yönden yansıtan, Kırgızlar’ın 
asırlar boyunca duyduklarını, doğru ve yanlış, iyi ve kötü düşüncelerini, toplum, tabiat 
ve dünya görüşlerini bir araya getiren zengin bir hazinedir. Bu eser onu yaratmış olan 
halkın geçmiş tarihini hatırlamasıyla gelenek ve göreneğin yollarını birleştiren didaktik 
bir miras olup halkın haklarından, anayasasına kadar yol gösteren kılavuz sayılmakta, 
her vatandaşın bu büyük mirastan hayatın doğru ve yanlış, iyi ve kötü örneklerini 
içselleştirmelerini sağlamaktadır. 

Eserde Kırgız halkının günlük hayatına ait bütün örnekleri en iyi şekilde, edebi 
biçimde bulmak mümkündür. Ünlü bilim adamlarının içinde Manası araştıranlar, 
destanın Kırgız halkının hayat tarzını edebi yönden ortaya koyması nedeniyle ona hayat 
ansiklopedisi adını vermektedirler. 

Manas destanı hep Kırgızlarla beraber yaşamıştır. Nice dramatik tarihi olayların 
edebi bir vakayinameye dönüşmesi yüzyıllar almıştır. Bilindiği gibi halk destanları, 
toplum yapısının bir aynası olmakla kalmaz, ona bir kahramanın özelliklerini ilave 
ederler. Böylece, halk kitlesinin menfaatini ve idealini sanatsal bir şekilde tasvir ederler. 
Dolayısıyla düşmana mal, can, yer ya da su için yapılan bir saldırının arkasında vatan 
sevgisi ve vatanı koruma kaygısı vardır. Bazen han ve beylerin halka çektirdikleri 
eziyetler de destana katkı sağlar. Halk arasından çıkmış olan kahramanlar, siyasi ve 
sosyal bakımdan onlara karşı tavır koyarlar. Eski olaylar bu gibi durumlarda yeniden 
yorumlanır ve yeni bir ideolojiye dönüştürülür. Bu tür destanlarda olumsuz karakterlere 
karşı savaşabilmek için epik kahramanlar yaratılır. Olgunlaşma, doğma, çabuk büyüme 
sihirli güçler ile ilişki kurma gibi nitelikler, eskiden kalma geleneksel motiflerdendir. 

Manas destanı Kırgızlar’ın tarihini, bir halk olarak kendilerini korumak için 
düşmanlarına karşı verdikleri mücadelelerini, estetik kabiliyetini, dünya görüşünü, 
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geçim savaşlarını, başka halklarla olan ilişkilerini, sosyal ve manevi dünyalarını 
yansıtır.  

Kazak bilim adamı Çokan Valihanov “Manas destanı zaman içinde edebi 
zenginlik kazanarak Kırgızların bütün mitolojisini, masallarını, menkıbelerini aynı 
zamana toplamış ansklopedik bir eserdir” demektedir (Bakirov,1997,s.12). Türkolog V. 
Radloff,  Kuzey Türk boylarındaki sözlü yaratıcılık üzerine yazdığı eserinin giriş 
kısmında, Kırgızların epik destanı için: “ Halkın hayatının  ve bütün gelişmelerinin 
şiirsel yansımasıdır” ifadesini kullanmaktadır (Bakirov, 1997, s.13). Ünlü Kırgız Kırgız 
yazarı Cengiz Aytmatov ise: “Manas, okyanus… Kırgız halkının geçmişindeki hayatı ve 
dünya kültürüne katkısıdır” demektedir  (Bakirov, 1997, s.113). Çalışmamızda Orta 
Çağda Kırgızlar’ın yönetim sistemi, hak ve hukuk meseleleri ve Manas destanının 
Kırgızlar’ın yönetim sistemi üzerine etkileri incelenecektir. Böylece yönetim 
sistemleriyle birlikte sosyal yapılarını kapsayan hak, hukuk sorunları ve sosyal 
tabakaları hakkında bir kanaat oluşturulmaya çalışılacaktır.  

Orta Çağda Kırgızların Yönetim Sistemi 

Manas destanında halk boylara ve akraba topluluklarına ayrılır ve kendi 
bağımsızlıklarını ilan ederler. Fakat her boy ayrı yaşamasına rağmen savaş durumunda 
hemen birleşirler. Barış zamanlarında boyların başında aksakallar durup onlar 
yönetirler. Bu boyların başkanlarına destanda “Han” adı verilir. Onları kendi boyları 
seçmişlerdir. Başkanlık miras yolu ile değil seçim yolu ile elde edilir.  Örneğin, Bakay 
“Büyük Gaza” döneminde Han seçilir. Barış döneminde tüm sorunlar aksakallar 
tarafından, özel durumlarda ise halk toplantılarında çözümlenmektedir. Eğer boy 
(Birkaç akraba topluluklarından oluşan büyük gruplar) ile soy (Küçük akraba grupları) 
aralarında anlaşmazlıklar olursa akraba topluluğunun toplantısını düzenleyip, sorunları 
çözmeye çalışırlar. Destanda Manasın babası Cakıp Handır. Cakıp Han kendi akrabaları 
arasında danışıp (Meşveret edip) Manasa düğün yapar.  Manası Kırgız halkına Han 
seçtiklerinde de soylar ve boylar birleşip oy verirler(Türkmen Fikret, Uraimova Şurubu,  
2007, s.112) : 

                    Yiğitler omzunda gezdirip, 
                    Yedi adım geçince 
                    Yeter, yiğitler yeter!-diye 
                    Yaşlı Çakıp’ın yanına, 
                    Yere indirdiler Manası. 
                    Yalnız Manas daha gençti, 
                    Yedi kere döndürdüler, 
             Yettik hedefimize!-diye. 
                    Han vazifesine başlasın! 

Han tacını taktılar, Han Manasın başına!  
Destanda anlatıldığına göre başka bir toplantı ise Kırgızların Altay’dan Ala Dağ’a 

göç ettikleri zaman yapılırdı. Burada da sıradan sorunları meclis kendisi çözümler, 
genel ve önemli sorunları halk toplantısına aktarırlardı. Başkanların hakları destanda 
sınırlıdır. Onlar halk toplantılarına ve aksakal oturumlarına bağlı olmuşlardır. Başkanlar 
küçük akraba topluluklarının arasındaki sorunlara karışamazlardı. Başkanlar töreye göre 
bu tür kurallara uymak zorundadırlar. Çünkü onların yandaşları ve destekçileri yoktur. 
Halkın istek ve gücüne karşı gelemezler. Eğer onlar bu gibi kuralları bozarlarsa onları 
cezalandırırlar. Böyle bir durum ile destanda “Kökötay’ın Aşında” karşılaşılır: Manas 
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kendi isteği ile meseleyi çözmeye çalıştığında öz adamı Koşoy ona karşı çıkardı. Halk 
toplantısı yüksek yönetim olarak sayılsa da kendi başına sorun çözemezdi. Gerçek 
hayatta bunu Aksakallar Kurulu yürütürdü. Halk toplantılarında onların gücü daha da 
artıyordu. Halk toplantılarının önemli katılımcıları olmayıp, pasif takipçileri olmuştur. 
Genelde onlar Aksakalları desteklemişlerdir. Buna örnek destanda “Büyük Gaza” ve 
Altay’dan Ala Dağa göçte şöyle anlatılır(Manas: Destan. S. Orozbakovun Varyantı, 
1978, 203): 

                     Beni anlayan yurdum varsa, 
                     Oyu ile gelsin bana. 
                     Beni anlamayan yurdum varsa, 
            Sözcüsü ile gelsin bana. 
                     Beni bilen yurdum varsa, 
                     Bana oyun versin diye 
                     Beni tanımayan yurdum varsa, 
               Hükümdar Manasım ben -diye 
                     Beni dinlesin herkes!- diye 
              Haber salmış diyara, 
                     Kalabalık  Kırgız halkına. 
                     Kahraman Manas bunu der 
                     Meclise herkes toplansın 
                     Halkım beni dinlesin, 
                 Babalarımızdan kalan yer için 
             Gazaya ben koyuldum!  

Yukarıdaki iki olayda da Aksakallar Kurulunun kararı sonucu halk toplantısına 
sunulup, halkın onların kararlarına zorunlu olarak uyum sağladıkları anlatılmaktadır. 

Bu yönetimde tam demokrasi olmadığını görmekteyiz. Fakat bazı durumlarda 
halk toplantılarının da baskın olduğu gözükmektedir. Bu örnek Manas’ın Han seçildiği 
an Aksakallardan biri değil, genç Manas’ın halk tarafından seçilmesi ile 
sonuçlanmasında karşılaşılan andır(Musaev Samar, 1979, s. 134); 

                    Manas adlı bir genci, 
                    Han olarak seçtik biz. 
                    Bizim seçtiğimiz o genç, 
                    Bizim hanımızdır artık. 
              Ayağı ile başına, 
                    Yaşlı ile gencine,  
                    Uğurlu gelir hepsine…. 

Savaş zamanlarında başkan-hanın hakları sınırsızdır. Böyle özel durumlarda 
onlara geçici olarak sınırsız haklar halkı tarafından sunulur. Bu şartlarda hanın tüm 
emirleri herkes tarafından kesin olarak uygulanmaktadır. Hiç kimse emre karşı gelemez. 
“Büyük Gaza” döneminde Almambet Han’ın tüm emirleri eksiksiz uygulanmıştır. 
Emirleri sadece asker hanı değiştirebilmiştir. 

Soyun başkanı genelde aynı soyun içinden seçilirdi. Çünkü, başkanlık babadan 
oğula miras olarak geçiyordu. Fakat soylar topluluğunun asker başçıları buna dahil 
değillerdi. Soy başkanları destanda “Han” diye adlandırılıyordu. “Han” destanda bir 
soyun özel olarak seçip görevlendirdikleri başkanlarıdır. Han her zaman başarılı, saygı 
değer bir kişilik olmak zorundaydı. Hanların hak olarak diğer sıradan halktan hiçbir 
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ayrıcalığı olmamıştır. Hanlar, savaşta her zaman en önde kahramanca savaşmak 
zorundaydılar.  Onun hayatı sürekli tehlike içindeydi. Buna karşın sıradan bir asker 
kadar hakka sahipti. Kahramanlık ve başarı sergilemek mecburiyetleri vardı. Bu nedenle 
de halk tarafından çok sevilmişlerdir. Halkı da her zaman onların izinden gitmiştir. 
Manas Han da tam bu niteliklere sahip bir liderdir. Örneğin Manas Han’ın Neskara devi 
yendiği hikayede: Neskara 6 bin askeri ile Manasa karşı saldırıya geçer. Manas: 

                    Mızrağın hızlı savurup, 
                    Neskarayı yere devirdi. 
             Kırdın belimi kırdın!-diye                   
                    Ellerini kaldırıp, Neskara yalvardı: 
                    Canımı bırak, alma diye. 
                    Ardından tüm askerleri 

Bağişla!-diye yalvardılar (Manas: Destan. S. Orozbakovun Varyantı, 1980, s.187). 

Buna benzer örnekler Bakay ve Almambet’in hanlık dönemlerinde de karşılaşır. 
Destanda gelenekler görenekler ve adetler hukuk ve hak meselelerinden daha çok 

önem taşımaktadır. Soylar geleneklere göre yönetilmektedir. Çözüm ve ceza sorunları 
da buna göre belirlenmektedir. Han’ın yönetim kuralları da haklara göre değil 
geleneklere göre yürütülmektedir  (Ibıkeev, 1990, s.34). 

Hak ve Hukuk Meseleleri 

Manas destanında her birey özgür ve bağımsız sayılıp, hiçbir baskı 
uygulanmamaktadır. Soyların kendi aralarındaki düzensizlikler hakkında hiç söz 
edilmemektedir. Çünkü soyun yapısında her şey bireylerin özeliydi. Başka birilerinin 
mal-mülkünü ele geçirmek kahramanlık sayılıyordu. 

Destanda bütün halklar aynı hakka sahiplerdi. Fakat savaş gazalarında esir alınan 
kişiler köle yapılmışlardır. Buna rağmen hem kölelerin, hem de özgür insanların pek 
farkı olmamıştır. Destanda  “Köle”  kelimesinin dışında aynı anlamda  “Malaylar” da 
karşılaşılmaktadır. Malaylar hakkında pek bilgiye rastlanmamaktadır. Manas’ta sadece 
Cakıbın çobanı Oşpur hakkında bazı bilgiler beyan edilir. Oşpurun adıyla destanda 
birkaç yerde karşılaşılır. Onu, önemli toplantılara davet edip, fikrine önem vermişlerdir. 

Kurulun üyeleri tabakalara ayrılmazsalar da kendi soylarının içinde  “temiz 
kanlar” olarak ayrılmışlar: soy başkanları, soyun aksakalları, asker başçıları ve diğerleri 
olarak bölünmüşlerdir. Soy üyeleri aynı hakka sahip olmalarına rağmen yönetim bu 
“temiz kanların “ elinde olmuştur. Eğer bireyin soyu ve akrabaları yoksa onun toplumda 
hiçbir önemi yoktu. Kurumun üyeleri halktan ve akrabalarından destek aldıkları için 
onların hiçbir gücü olmamıştır. Bu destanda Almambetin  hikayelerinde açıkca görülür 
(Mamıtbekov., Z,  (1993), s. 89). Soyun her bir bireyi için diğer akrabalar da 
sorumluluk taşımışlardır. 

Özgürlük  ve eşitlilik kadınların arasında da önem taşımaktadır. Fakat ataerkil 
toplum olduklarından, kadınlar tarafından destanda kahraman ve akil olarak bilinen 
Karlıgaç, Saykal, Kanıkey  gibi kadınlara akıl danışılmıştır. Erkekler toplumu 
yönetmişler ve baskın rol almışlardır. Kadınlara evlenirken başlık parası verilmiştir. 
Aynı zamanda kız çocukları babasının mirasından da yararlanamamıştır.  

Destanda vergi konusu ile ilgili bilgi verilmemektedir. Soyun aksakalları kendi 
malvarlıklarına ve savaştan kazanılan ganimetlerden paylarına düşenlere 
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güvenmişlerdir. Aksakallar çok zengin sayılmışlardır. Savaşta kazananlar, 
kaybedenlerin mal ve mülkünü kendi aralarında paylaşmışlardır. Kazanılan ganimet 
“ödül” olarak da verilmiştir. Destanda kahramanlar kendi kazançları ile de 
övünmüşlerdir. Halk sık sık savaş ortamı içinde yaşadığı için bu durum sıradan olay 
gibi algılanmıştır. Sürekli savaş yaşanmasına rağmen Kırgızlar’ın devamlı  askeri birliği 
(ordusu) olmamıştır. Savaşa yetişkin erkekler katılmışlardır. Oysa kahramanlar erken 
yaşta savaşa katılmaya başlamışlardır. Savaşa katılmak erkekler için zorunlu olup, 
kahramanlık sergilemek şarttır. Savaş bittikten sonra askerler askerliğe devam etmeden 
sıradan hayatlarına dönmüşler; sürekli askerlik görevini sadece Manasın “40 Yiğidi” 
yapmıştır. Manas da her zaman onların başında olmuştur. 

Gaza zamanlarında tüm soylar ve boylar birleşip büyük bir ordu oluşturmuşlar. 
Orduya üyeler kendi istekleri ile katılmışlardır. Soy toplulukları destanda Kırgız soyları 
ve akraba boyları ile birleşip, Kalmuklar’a karşı savaşmanın yöntemlerini 
geliştirmişlerdir. Burada da onların başında Manas vardır. Benzer örnek olarak “Büyük 
Gaza” döneminde Bakay’ın daha sonra da Almambetin başkanlık yaptığı 
anlatılmaktadır. 

Destanda el sanatlarından da söz edilmektedir. Ustalar hakkında ayrı ayrı 
hikayeler anlatılmaktadır. Bunların dışında şarkıcılar ve falcılar hakkında da bilgi 
verilmektedir. Toplumun en önemli temel taşlarını aileler oluşturmuştur. Her aile 
bağımsız, kendi halleri ile yaşamıştır. Herkesin kendi ekonomik özgürlüğü vardır. Barış 
zamanlarında aileler birbirinden bağımsız yaşamışlardır. Hayvanlar ailelerin özel mülkü 
olmuştur. Bunun asıl kanıtı hayvanlara vurulmuş damgalarla gösterilmektedir. Her 
soyun kendine özel damgaları vardı. Çok zengin olanların elinde binden, bazen de 10 
binden fazla hayvanı olmuştur. Bu mesele bazen bazı soyların diğer bazı soyların yerini 
işgal edip topraklarına el koyarak mallarını çoğaltmalarından kaynaklanmıştır. Bu 
olaylar çift taraflı etki oluşturmuştur. Yani bazılarının zenginleşirken diğerlerinin 
fakirleşerek tabaka oluşturmalarına yol açmıştır. 

Moğolların üstün olduğu dönemlerde Kırgızlar’da bazı soyların otlak, yayla ve 
ekin yerlerinin zengin ve itibarlı adamların ellerinde olduğu gösterilmektedir. Hanın 
çocukları hana ait olan yerleri sahiplenmişlerdir (Otorbaev, 1990,  s.43). 

XIV. Yüzyılın başında İmparatorluğun yıkımı ve Moğol topluluklarının iç 
savaşlarının artmaları hanların ve onların oğullarının da gücünü zayıflatmıştır. Bazıları 
bunu fırsat bilerek yerleri özelleştirmeye başlamışlardır. Fakat zengin ve itibarlı 
insanların yerleri özelleştirmeleri Kırgız toplumunun sosyal yapısını değiştiremez. 
Çünkü bu olaylar usulüne uygun olarak yapılmamıştır. Akraba toplulukları ve onların 
kurumları Kırgızlar’ın devlet yapısının temelini oluşturmuştur. 

Manas Destanının Kırgızlar’ın Yönetim Sistemi Üzerine Etkileri 

Manas destanındaki en önemli özellik halkın dış düşmanlara karşı verdikleri 
mücadelenin anlatılmış olmasıdır. Bu özellik Kırgız halkı tarafından benimsenmiştir ve 
destanda yansıtılan tüm yönetim sistemleri de bu temel üzerine kurulmuştur. Manas 
destanını araştıran bilim adamlarının ortak fikirlerine göre destanda yansıtılan 7 tarihi 
dönem vardır. 

1. Hun ve Gun Dönemi (M.Ö. XVIII-M. S.Vyy) 
2. Edebi Türk ve Kırgız Dönemi (IV-IXyy) 
3. Kara Hıtay ve Karahanlılar Dönemi (X-XIIyy) 
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4. Moğol Dönemi (XIIIyy) 
5. Altın Ordu ve Diğerleri Dönemi (XV-XVIyy) 
6. Cungar ve Oyrat Kalmuk Dönemi (XV-XVIIIyy) 
7. Daha sonraki gelişen olaylar (XIX-XXyy) (Kayhan,  2005, S.31). 
Bu yedi tarihi dönemin Kırgızlar’ın yönetim sistemlerinde oldukça önemli yeri 

olduğu belirtilmektedir. İlk iki dönem, mitik olarak bize bilimsel bilgiler 
vermemektedir. Diğer dönemlerde başta Manasın babası han Cakıbın Kırgızlar’a hanlık 
yaptığı döneminden başlayarak Manasın oğlu Semetey, Semeteyin oğlu Seytek, 
Seytekin oğlu Seyit ve devamında Asalbaça, Bekbaça, Çiğintey, Combilek ve son nesli 
Kenenime kadar uzanan han yönetimi anlatılmaktadır (Tokombaev, A., 1947.s.67). 

Her dönemdeki tarihi olaylar, han yönetim sisteminin temelini değiştirmemiş olsa 
da olmazsa da savaş ve barış dönemlerinde bazı farklılıklar yaşanmıştır. Savaş 
dönemlerinde kahramanların ve ordu başçılarının yetkileri artarken, barış dönemlerinde 
sülale, soy, ve boy aksakallarının ve zenginlerinin etkisi artmıştır. Kırgızların tarihten 
günümüze kadar süren tüm tarihi dönemlerini yansıtan Manas destanı adeta Kırgızların 
yönetim sistemlerini, hak ve hukuklarını bire bir anlatan kaynak olması ile değerlidir. 

Manas destanının tarihliliği hakkında Kırgız bilim adamı Bakirov “Manas 
Destanının Tarihliliği” adlı eserinde destanın çıkış tarihi ve dönemleri üzerinde 
araştırma yaparak destanın gerçek tarihi olay olduğunu ispatlamaya çalışmıştır. 
Bakirov’un fikrine ünlü araştırmacılar Bernştan,  Auezov, Yunusaliev,  Abdyrakunov, 
Abdıldaev ve Moldobaevler de katılmaktadırlar (Bakirov, A., 1997. s.113) 

Manas destanı, Orta Asya ve Güney Sibir’de ortaya çıkıp, bu bölgelerin tamamını 
kapsayarak büyük bir dönemi içeren destan olarak gelişmiş ve muhteviyatına komşu 
halkları da almıştır. Böylece bu geniş topraklarda yaşayan akraba ve komşu halkların 
yaşam tarzlarını yansıtan tarihi bir eser olmakla birlikte o dönemlerdeki tüm siyasi, 
sosyal, ekonomik ve kültürel bilgileri aktarın sözlü ve yazılı kaynak olarak da çok 
önemli yere sahiptir.  

Sonuç 
“Manas” destanında Kırgızlar boylar ve akraba toplulukları olarak ikiye 

ayrılmışlardır. Bunlar birleşip halk oluşturmuşlar ve kendi özgürlüklerini sağlamışlardır.  
Her boy kendi hali ile yaşamalarına rağmen savaş dönemlerinde hemen 

birleşmişler, barış dönemlerinde ise boyların başında Aksakallar olup, onlar 
yönetmişlerdir. Toplumdaki bireyler tabakalara ayrılmamalarına rağmen boylar arasında 
kendilerine göre zenginlik tabakaları oluşturmuşlardır. Bunlar; boy başkanı, boy 
aksakalları, asker başçıları ve diğerleridir.  

Destana göre örf, adet ve gelenekler hukuk meselelerinden daha önemli bir yere 
sahiptir. Toplumda karşılaşılan sorunlar Kırgız geleneklerine göre çözümlenmiştir. 
Burada geleneklerin sosyal toplum düzeninde çok önemli bir yere sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. Aynı zamanda han da ülke yönetiminde hukuka değil geleneklere 
dayanmıştır. 

Destanda Kırgızların yönetim yapısı özerk ve bağımsızdır.  Boyların ve küçük 
soyların kendi toprakları ve hayvanlarının olmasından, onların ekonomik 
özgürlüklerinin de olduğu anlaşılmaktadır.  

Akraba toplulukları ve onların kurumları Kırgızların sosyal yapısını 
oluşturmuştur. Diğer halklarla olan ilişkileri ise bağımsızdır. 
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Extensive Summary 
 

Introduction 
Epic of Manas is one of the oldest peoples of the Kyrgyz, the literary legacy of the 

ancestors, and one of the sources read with pride. It is a great work that has an important 
and valuable place in the history of world civilizations. The Manas epic, which has an 
unprecedented volume, richness and a wide narrative anywhere in the world, has 
differentiated from other epics with these three characteristics, and has aroused great 
curiosity and interest in humans. 

The Manas epic is a rich treasure that brings together all the traces of the events 
and periods that the Kyrgyzans have passed through in the past for two thousand years. 
This work is a didactic inheritance which combines the ways of the tradition and the 
tradition by remembering the past history of the people who created it and it is 
considered as a guide guiding the rights of the people from the rights of the people to 
the constitution. 

In the work, it is possible to find the best examples of the daily life of the Kyrgyz 
people in literary form. Famous scientists within the Manas investigators, the epic genre 
of the life of the Kyrgyz people in the literary way because they give him the name of 
the life encyclopedia. 

The Manas epic has always lived with the Kyrgyz. Nice dramatic historical events 
have turned into a literary story. As it is known, folk epics are not only a mirror of the 
social structure but also add the characteristics of a hero. Thus, they describe the 
interests and the ideal of the mass of people in an artistic way. Therefore, there is 
concern about the love of the country and the protection of the country behind an attack 
on the enemy for goods, life, place or water. Sometimes the persecutions of khans and 
gentlemen contribute to the epic. The heroes who have emerged from the public, have a 
political and social attitude. Old events are reinterpreted and transformed into a new 
ideology. Epic heroes are created in such epics to fight against negative characters. 
Maturation, birth, rapid growth, the relationship with magical powers, such as dating, 
are traditional motifs. 

The epic of Manas reflects the history of the Kyrgyz, their struggle against their 
enemies, their aesthetic ability, their world view, their wars of war, their relations with 
other peoples, their social and spiritual worlds as a people. 

Kazak scientist Chokan Valihanov says that (The epic of Manas gained literary 
richness in time and collected all the mythology, tales and menkibes of Kyrgyzstan at 
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the same time “(Bakirov, 1997, p.12). Türkolog V. Radloff uses the expression g The 
poetic reflection of the life and all the developments of the people inin for the epic epic 
of the Kyrgyz (Bakirov, 1997, p.13). Famous Kyrgyz Kyrgyz writer Cengiz Aytmatov 
says:  Manas, the ocean üne is the life of the Kyrgyz people in their history and its 
contribution to the world culture Ay (Bakirov, 1997, p.113). 

Conclusion 
The  Manas epic, the Kyrgyz were divided into tribes and relatives. They 

constituted the people and created their own freedoms. 
Despite the fact that every size lives in their own state, they immediately unite in 

times of war. Although the individuals in the society did not divide into layers, they 
formed layers of wealth among themselves. These; The boy is like the head, oversized 
fad, soldiers and others. 

According to the epic, customs, customs and traditions are more important than 
legal issues. The problems encountered in the society were analyzed according to 
Kyrgyz traditions. It is understood that traditions have a very important place in social 
society. 

At the same time, the country's administration was based not on the law but on the 
traditions. 

The structure of the Kyrgyz in the epic is autonomous and independent. It is 
understood that height and small lineages have their own land and animals and their 
economic freedoms. 

 Relative communities and their institutions formed the social structure of the 
Kyrgyz. It is independent with its relations with other peoples. 



Gönderme	  Tarihi	  12	  Temmuz	  2018;	  Revizyon	  Tarihi	  20	  Eylül	  2018;	  Kabul	  Tarihi	  25	  Eylül	  2018	  

	  

İşletme	  Araştırmaları	  Dergisi	  
Journal	  of	  Business	  Research-‐Turk	  

10/3	  (2018)	  929-‐949	  

Lider-Üye Etkileşiminin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde 
Dağıtım Adaletinin Aracılık Rolü 

The Mediating Role of Distributive Justice in the Relationship Between 
Leader Member Exchange and Organizational Identification 

Bilal ÇANKIR 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 
İstanbul, Türkiye 

orcid.org/0000-0001-5126-8769 
bilal.cankir@medeniyet.edu.tr 

Deniz PALALAR ALKAN 
Yeditepe Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İstanbul, Türkiye 

orcid.org/0000-0002-2204-7024 
deniz.alkan@yeditepe.edu.tr 

Özet 
Bu çalışmanın öncelikli amacı lider-üye etkileşiminin örgütsel özdeşleşme üzerine 

olan etkisinde dağıtım adaletinin aracılık rolünün incelenmesidir. Bu amaçla 
perakendecilik sektöründe satış danışmanı ve satış yöneticisinden oluşan toplam 238 
kişi ile bir anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasında lider-üye etkileşimi için 
Liden ve Maslyn (1998) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Gürboyoğlu 
(2009) tarafından yapılan “LMX” ölçeği, örgütsel özdeşleşme için Ashforth ve Mael 
(1996) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Polat (2009) tarafından yapılan 
“Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği” ve Colquitt’in (2001) geliştirdiği Özmen vd. tarafından 
(2007) Türkçeye uyarlanan “Örgütsel Adalet Algısı” kullanılmıştır. Sonrasında veriler 
analiz edilmiş ve elde edilen bulgulara göre lider-üye etkileşimi çalışanların örgütleri ile 
özdeşleşmelerini ve dağıtım adaletine yönelik algılarını ve ayrıca dağıtım adaletinin de 
örgütsel özdeşleşmeyi anlamlı ve pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 
lider-üye etkileşiminin örgütsel özdeşleşme ilişkisinde dağıtım adaletinin kısmi aracılık 
rolü de tespit edilmiştir. Sonuçlar lider üye etkileşimi ile örgütsel özdeşleşme arasındaki 
doğrusal ilişkinin dağıtım adaleti ile daha iyi açıklanacağını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Lider-Üye Etkileşimi, Örgütsel Özdeşleşme, Dağıtım Adaleti 
Abstract 

The purpose of the study is to examine the relation between leader member 
exchange, organizational identification and distributive justice variables. The study 
aims to find out the mediatory role of distributive justice between leader member 
exchange and organizational identification. A survey was conducted of 38 employees to 
determine the relationship between the variables. Leader member exchange (LMX) 
scale developed by Liden and Maslyn (1998) adapted by Gürboyoğlu (2009); 
organizational identification scale developed by Ashforth and Mael (1996), and 
organizational justice scale developed by Colquitt (2001) and adapted by Özmen vd. 
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(2007) were utilized. The results reveal that leader-member exchange has a significant 
and positive effect on employee’s organizational identification and distributional justice 
and distributional justice has significant and positive effect on employee’s 
organizational identification. The partial mediation role of distributional justice exists 
on the relationship between leader-member exchange and organizational identification. 
And the relationship is better explained by distributional justice.  
Keywords: Leader Member Exchange, Organizational Identification, Distributional 
Justice. 

1. Giriş 

Çalışma hayatıyla ilgili öngörülerin alt üst olduğu, değişim hızının git gide arttığı, 
rekabet koşullarının işletmeleri yenilik ve sürdürülebilir politikalara zorladığı bir 
dönemden geçmekteyiz. Ayrıca yeni bir fenomen olarak ortaya çıkan ‘Ticaret Savaşları’ 
henüz etkilerini işletmeler üzerinde göstermemiş ve bazı ülkeleri diğer ülkelerle 
yakınlaştırırken bazı ülkeleri birbirinden uzaklaştırmaktadır. Bu da işletmelerin 
uluslararası ticaret ve küreselleşme açısından daha da zorlayıcı unsurdur. Bu dönemin 
farklılık unsuru oluşturabilecek yegâne ve en önemli kaynağı insandır.  

Örneklem olarak İstanbul’da perakende sektöründe istihdam edilmiş satış 
danışmanı ve satış yöneticisi seçilmiştir. Bu örneklemin seçiminin sebebi hem bahsi 
geçen değişkenlerin özel sektörde karşılığını test etmek hem de kozmopolit bir şehir 
olan İstanbul’da çalışanların ne ölçüde karşılıklı etkileşim (lider-üye etkileşimi), 
özdeşleşme, adalet algısını hissettiklerini ortaya koymaktır. Örneklemin perakende 
sektöründe seçilmiş olma nedeni bu sektörde çalışanların müşteri ile yüz yüze muhatap 
olup müşterilerin istek, şikâyet ve önerilerini yerine getirme ve yönetime aktarma 
görevlerinin de olmasıdır. Araştırma böyle bir örneklem üzerine yapılmış olmasıyla alan 
yazına katkıda bulunmakta ve belli bir öneme sahiptir. 

Alan yazında dağıtım adaleti ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkiyi 
incelemeye yönelik fazla sayıda araştırma bulunmamaktadır. Ancak kısıtlı olsa da bazı 
araştırmalar sonucunda dağıtım adalet algısının bireylerin örgütsel özdeşleşmelerini 
olumlu yönde etkileyen bir değişken olduğu görülmektedir. Bu bağlamda dağıtım adalet 
algısı olumlu olan çalışanların daha yoğun örgütsel özdeşleşeceği düşünülmektedir. En 
basit ifade ile çalışanın kazanç/emek oranı ile diğerlerinin kazanç/emek oranlarını 
kıyaslaması ve olumlu bir eşitlik duygusu sonucuna varması örgütsel özdeşleşmenin bir 
öncülü olarak kabul edilmektedir (Cheung ve Law, 2008; Olkkonen ve Lipponen, 2006; 
Walumbwa et al., 2009; De Cramer, 2005: 8, De Cramer et al., 2006, Lipponen et al., 
2004, Turunç, 2011).  

Bununla birlikte bu çalışmanın bir başka değişkeni olan lider-üye etkileşimi ele 
alınmıştır. Söz konusu değişkenin başlıca seçilme sebebi liderliğin bir otoriteden ziyade 
liderliğin lider ve takipçileri arasındaki etkileşim kalitesi ile ilintili olmasıdır (Scandura 
et al., 1986; Liden ve Maslyn, 1998). Bu noktada lider-üye etkileşimi diğer liderlik 
teorilerinden farklılaşarak özellikle lider ve üye arasındaki ilişkiyi esas almaktadır. 
Lider ile üye arasında kaliteli bir ilişkinin varlığı çalışanın performansı, iş tatmini, 
örgütsel bağlılıkları gibi farklı olumlu çalışan çıktıları üzerine anlamlı etkileri yapılan 
çalışmalarda tespit edilmiştir (Gerstner ve Day, 1997; Vecchio ve Gobdel, 1984). 
Ayrıca lider-üye etkileşimi ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkiyi inceleyen 
araştırmalar yazında bulunmakta (Katrinli vd., 2008; DeConinck, 2011; Loi vd., 2014) 
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ve araştırmalarda her iki değişken arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Bu çalışmada önce Dansereau vd. (1975) tarafından alan yazına kazandırılan 
lider-üye etkileşimi kavramı anlatılacaktır. Literatüre March ve Simon tarafından (1958) 
kazandırılan örgütsel özdeşleşme kavramı bir sonraki kısımda tartışılacaktır. Bu 
kavramın da ardından örgütsel adaletten bahsedilecek olup dağıtım adaleti ile ilgili 
açıklayıcı bilgi verilecektir. Her değişkenin birbiriyle olan ilişkisini inceleyen 
araştırmalar bir meta-analiz çerçevesinde aktarılmaya çalışılacaktır. Sonrasında 
araştırmanın yöntemi, araştırmada elde edilen bulgular, araştırmanın sonuçları ve 
tartışma bölümleri yer alacaktır. 

2. Kavramsal Çerçeve  

2.1. Lider-Üye Etkileşimi 
İngilizce leader kelimesinden Türkçe’ye geçen lider ve liderlik, lead fiil 

kökünden gelmekte olup bu kelime de yol göstermek, öncülük etmek, yüklemek, 
başında olmak anlamlarına gelmektedir. Lider izleyicilerine olan davranışlarını ve 
tutumunu örgütsel güçten alan kişidir (Etzioni, 1965). Grean vd. (1973) mevcut 
performans değerleme yöntemlerindeki hataları bertaraf etmek için lider-üye etkileşimi 
ile ilgili ilk çalışmaları başlatmıştır. Haga vd. (1974) dikey-yatay ilişkileri ve görevlerde 
yaşanan hataları gidermek amacıyla liderlik çalışmalarını yürütmüştür. Dikey İkili 
Bağlantı Modeli (Vertical Dyad Linkage Model) adı verilen yeni yaklaşım Dansereau 
vd. (1975) tarafından lider ve üyeler arasındaki etkileşimi ortaya çıkarması açısından 
yeni bir yaklaşım olarak literatüre kazandırılmıştır. Gerstner ve Day (1997)’e göre 
geleneksel liderlik yaklaşımları liderlerin üyelerine aynı tarzda ve aynı bakış açısıyla 
baktıklarını düşünülmektedir. Salt liderin davranışlarını değil lider ve üyelerinin de 
birbiri ile olan etkileşimini de ortaya çıkarması açısından lider-üye etkileşimi diğer 
geleneksel liderlik teorilerinden farklı bir özelliğe sahiptir (Baş, vd., 2010’dan aktaran 
Çankır, 2016).  

Lider-üye etkileşimi kavramı alan yazında bazı teorilerden yararlanılarak 
oluşturulmuştur. Bunlardan birisi olan Eşitlik teorisi lider-üye etkileşiminin dayandığı 
teorilerden birisidir. Eşitlik teorisi Adams (1965) tarafından kişinin başkasından 
kazanımların çıktıya göre oransal eşitlik algısı şeklinde ifade edilmektedir. Burada bahsi 
geçen eşitlik, bireyin örgüte olan katkılarını ve de örgütün bireye katkısını içermektedir. 
Örgütün kişiye katkısı olarak kişinin mübadele sonrasında kendi başarısı sonucunda 
aldığı maaş, statü, ödül vs. şeklinde olup birey bu teori kapsamında bu kazanımlarını 
örgütte çalışan diğer kişilerle kıyaslamaktadır. Daha öz bir şekilde eşitlik, iki tarafın da 
benzer şekillerde ve miktarlardaki mübadele ilişkisinin harcanan çaba ve örgütten 
sağlanan fayda doğrultusunda kıyaslamasıdır (Oğuzhan, 2015). 

Gouldner (1960) tarafından ortaya konulan karşılıklılık norm teorisi lider-üye 
etkileşiminin bir diğer temel dayanaklarından biridir. Bu teoriye göre kişinin kendisine 
faydası dokunan başka bir kişiye bu faydanın karşılığını vermesi gerekmektedir. Bu 
yaklaşımın dayandığı teorilerden bir diğeri de rol teorisidir. Roller, örgüt içerisinde 
belirli bir pozisyonu işgal eden kişilerden beklenen davranışlar dizisini ifade etmektedir 
(Erdaş, 2010). Rol teorisi bireylerin sosyal mevkilerinin olduğunu ve hem kendilerinin 
hem de başkalarının davranışlarına dair beklentilere sahip olduklarını kabul etmektedir. 
Rol teorisinin doğası itibariyle gerekli ve faydalı olduğunu bunun yanında lider-üye 
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etkileşiminin temel dayanaklarından biri olmasına rağmen bu yaklaşımı tam olarak 
açıklayamamaktadır (Dienesch ve Liden, 1986). 

Lider-üye etkileşiminin Demerouti vd., 2001) geliştirdiği iş gereklilikleri-
kaynakları modeli ile de (Altunel, Koçak ve Çankır, 2015) ilişkisi bulunmaktadır. 
Bunun yanında algılanan örgütsel destek (Settoon, Bennett ve Liden, 1996), iş 
performansı ve tatmini (Janssen ve Van Yperen, 2004), vatandaşlık davranışı (Ilies, 
Nahrgang ve Morgeson, 2007), yöneticiye olan güven (Aslan ve Özata, 2009), örgütsel 
adalet algısı (Selekler-Gökşen, Yıldırım-Öktem ve İnelmen, 2016) ile lider-üye 
etkileşimi arasında ilişki alan yazında incelenmiştir.  

Lider-üye etkileşimi ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki akademik yazında 
belirli bir ölçüde yer almaya başlamıştır. Bu araştırmalardan örgütsel özdeşleşme ile 
lider-üye etkileşimi arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu saptanmıştır 
(Walumbwa et al., 2011). Başka bir araştırma kapsamında gerçekleştirilen regresyon 
analiz sonucu lider-üye etkileşiminin örgütsel özdeşleşme üzerinde anlamlı ve pozitif 
bir etkisi olduğu ortaya koymuştur (Sluss, Klimchak ve Holmes, 2008). Lider-üye 
etkileşimi ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki ölçmek amacıyla Carmeli ve 
arkadaşları çalışma sonuçlarına göre her iki değişken arasında anlamlı ve pozitif bir 
ilişki tespit edilmiştir (Carmeli, Atwater ve Levi, 2011). 

2.2. Örgütsel Özdeşleşme 

Örgütsel özdeşleşme tüm analiz düzeyinde (birey/grup/örgüt/meslek) bireyin 
örgütüne yönelik aidiyetidir. Diğer bir ifade de örgütsel özdeşleşme bireyin örgüt ile 
bilişsel ve davranışsal düzeyde biz kimliğini oluşturma sürecidir (Dutton et al., 1994).  
Örgütsel bağlılığın ötesinde psikolojik bir süreç olarak nitelendirilen örgütsel 
özdeşleşme, örgüt ile kişi arasında sosyal bir bağın kurulmasında etkilidir ve örgütsel 
uyumun yaratılmasında önem kazanmaktadır (Haslam et al, 2000). Örgütsel özdeşleşme 
üzerine ilk detaylı çalışma March ve Simon tarafından (1958) gerçekleştirilmiştir. 
Yazarlar örgütsel özdeşleşmeyi bireyin örgüt değerlerini içselleştirmesi ve bu 
içselleştirme süreci sonucunda sergiledikleri adanmışlık olarak nitelendirmiştir. Kelman 
(1958) tarafından yazına kazandırılan bir başka çalışmada ise örgütsel özdeşleşme 
özdeşilen yapı ile birey arasındaki duygusal bağlama odaklanmıştır. Böylelikle örgütsel 
özdeşleşme sadece bilişsel değil aynı zamanda duygusal bir nitelik kazanmıştır. Bunun 
yanı sıra örgütsel özdeşleşme, bireylerin kendilerini örgütsel özellikler ile 
tanımlamalarının yanı sıra ait olunan örgüte yüklenen değer ve duygusal önemi de 
kapsamaktadır (Tajfel, 1978).  

Bilişsel yaklaşım çerçevesinde sosyal kimlik kuramıyla örgütsel özdeşleşme 
tanımlanmaya çalışılır (Tajfel ve Turner, 1979). Sosyal kimlik kuramı çerçevesinde 
bireylerin sosyal sınıflandırmaya ayrışmış gruplara aidiyetiyle kendilerini tanımlama 
eğiliminde oldukları iddia edilir. Sosyal sınıflandırma kuramına da dayandırılabilecek 
bu durumda bireylerin aidiyet kurmak istedikleri sosyal gruplar çerçevesinde kendilerini 
tanımladıkları ifade edilmektedir (Hogg ve Terry, 1991). Sosyal sınıflandırma kuramına 
göre bireyler sosyal bağlam, demografik özellikler vb. boyutlar çerçevesinde 
oluşturulan gruplardan aidiyet duymak istediklerini seçerek kendilerini de bu grupların 
özelliklerine göre tanımladıkları iddia edilir. İletişim yaklaşımı çerçevesinde 
özdeşleşmenin iletişim süreciyle oluştuğu iddia edilirken bilişsel yaklaşımda 
özdeşleşmenin bireysel algılar, yorumlamalar ve değerlendirmeler çerçevesinde 
özdeşleştiği iddia edilir (Çankır ve Yener, 2017).  
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2.3. Dağıtım Adaleti 

Örgütsel etkinlik ve verimlilik arayışında ön plana çıkan örgütsel adalet kavramı 
işletmelerin en önemli değeri olan beşerî sermayenin yönetimi ile ilişkilidir. Çağdaş 
yönetim düşüncesi ile paralel olarak çalışanın motivasyonu, birey-örgüt hedeflerinin 
uyumlaştırılması ve yaratılan örgütsel sinerjinin sürekliliği örgütsel adaletin 
gerekliliğini vurgulamaktadır. Örgütler yönüyle incelendiğinde adalet, doğruluğun 
isyerindeki rolü ve haklılığın korunmasında yönetimin işlevi ile ilgili bir kavram olarak 
tanımlanabilmektedir (İşcan ve Naktiyok, 2004: 1). Örgütsel adalet, çalışma ile ilgili 
koşullarda adaletin çalışanlar tarafından nasıl algılandıgı ve çalısanların nasıl tepkiler 
gösterdigi ile alakalı bir kavramdır (Polyhart ve Ryan, 1997: 309'den aktaran Özer ve 
Urtekin, 2007). Örgütsel adalet üzerine en kapsamlı tanımda kavram örgütsel 
kaynakların dağıtımı, bu dağıtım kararlarının belirlenmesinde kullanılan süreçleri ve bu 
süreçlerin işleyişi ile ilgili kişilerarası normları içermektedir (Cropanzano, Bowen ve 
Gilliland, 2007:35). 

Örgütsel adalet sosyal adalet teorilerinin işletmelere uyarlanması sonucu yönetim 
alanında gelişme göstermiştir. Bu teorilerden bazıları Homans’ın dağıtım adaleti ile 
yukarıda ifade edilen Adams’ın eşitlik teorisidir (Meydan, 2010). Adams’ın eşitlik 
teorisi kapsamında tanımlanan örgütsel adalet, çalışanın örgüte yönelik eşitlik ve 
eşitsizlik algısıdır. Kavram, bunun yanı sıra bireyin elde ettiği başarı ve tatmin duygusu 
arasındaki ilişkiyi de ele almaktadır. Birey, elde ettiği kazanımları farklı örgütteki 
benzer durumdaki kişiler ile de kıyaslamaya tabii tutmaktadır. Kıyaslama sonucunda 
birey, eşitsizlik ile karşılaştığını düşünür ise örgüte yönelik çabalarını azaltarak bazı 
durumlarda örgütten ayrılmayı seçecektir. Eşitliğin olduğu durumlarda ise birey, verimli 
olarak görevini sürdürecektir. Bu yaklaşımdan ele alındığında örgütsel adalet bireyin 
örgütündeki uygulamalara yönelik adalet algısı olarak ifade edilebilmektedir.  

Örgütsel adaletin 3 farklı boyutu bulunmaktadır (Aryee, Budwar ve Chen, 2002; 
Lim, 2002). Bunlar dağıtım adaleti, süreç (prosedürel) adaleti ile etkileşim adaletidir.  
Bu çalışma kapsamında ele alınacak olan alt boyut dağıtım adaleti olup;  bireyin ücret 
ve terfi benzeri kararlara yönelik eşitlik algısını ifade etmektedir (Cohen – Charash ve 
Spector, 2001). Diğer bir ifade ile dağıtım adaleti, yönetimin kazançların dağıtımına 
ilişkin aldığı kararlarda adalet esasına uygunluğu ile ilişkilendirilmektedir. İş gören 
sergilediği performansın karşılığında elde ettiği kazanımları diğer çalışanların katkı ve 
kazanımları ile kıyaslayarak dağıtım adaletine yönelik algısını oluşturmaktadır 
(McShane ve Von Glinow, 2009). Dağıtım adaleti bireyin kazançları üzerine 
odaklandığından kavramı bilişsel, duygusal ve davranışsal temelleri olduğu söylenebilir. 
Örgütte dağıtım adaletinin var olmaması bireylerin motivasyonlarına olumsuz etki 
ederek iş gören verimliliğine olumsuz yönde etki etmektedir.  

Çalışmada yukarıda da ifade edildiği üzere örgütsel adaletin yalnızca dağıtım 
adaleti ele alınmıştır. Bu seçimin yapılmasındaki başlıca neden yapılan çalışmalarda 
özellikle süreç adaleti ile dağıtım adaleti arasında yüksek korelasyonun varlığıdır 
(Folger, 1987; Sweeney ve McFarlin 1997; Welbourne, Balkin ve Gomez Mejia 1995; 
Martocchio ve Judge 1995; Cropanzano ve Ambrose 2001; Colquitt vd., 2001). Bu 
yüksek korelasyonun sebebi kazanımlara ilişkin süreçlerin aynı zamanda bir sonuç 
olarak değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Araştırma sonuçları adil olmayan bir 
dağıtımın, adil olmayan süreçlerin bir sonucu olduğu düşüncesinden kaynaklanmaktadır 
(De Cremer, 2002). Literatürde etkileşim adaletinin de etkileşim adalet ile aynı şekilde 
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değerlendirildiği çalışmalar bulunmaktadır (Colquitt, 1999; Cropanzano ve Prehar, 
1999; Moorman, 1991; Charash ve Spector, 2001). 

Örgütsel adalet ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak 
amacıyla yapılan bir araştırma sonuçları örgütsel adaletin iki alt boyutu olan dağıtım ve 
süreç adaleti ile örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki 
saptanmıştır (De Cremer, 2005). Başka bir çalışmada da benzer şekilde süreç adaleti ile 
örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir 
(Michel, Stegmaier ve Sonntag, 2010). Örgütsel adalet, lider-üye etkileşimi ve 
özdeşleşmenin beraber incelendiği bir çalışmanın sonuçlarına göre (Walumbwa, 
Cropanzano ve Hartnell, 2009) dağıtım adaleti ile lider-üye etkileşimi, lider-üye 
etkileşimi ile özdeşleşme ve dağıtım adaleti ile özdeşleşme arasında anlamlı ve pozitif 
bir ilişki olduğu saptanmıştır.  

3. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın sorunsalı perakendecilik sektöründe çalışan satış danışmanı ve 
satış yöneticilerinin lider üye etkileşimi kalitesinin örgütsel özdeşleşmeleri ile olan 
ilişkisi ve bu ilişkide dağıtım adaletinin aracılık rolünün olup olmadığının 
incelenmesidir. Bu doğrultuda çalışanların lider üye etkileşimi, örgütsel özdeşleşme ve 
dağıtım adaletine ilişkin algıları arasındaki ilişkilerin varlığı çalışma kapsamında 
belirlenen hipotezler aracılığı ile test edilmiştir. 

 Yukarıda verilen teorik çerçeve ve literatürdeki araştırmalara bağlı olarak Şekil 
1‘de çalışmanın hipotezleri ve araştırma modeli yer almaktadır. 

 
 

 
 

Şekil 1: Araştırma Modeli 
 

H1: Lider-Üye etkileşimi çalışanların örgütsel özdeşleşmelerini anlamlı ve pozitif 
yönde etkiler. 

H2: Lider-Üye etkileşimi çalışanların dağıtım adalet algılarını anlamlı ve pozitif 
yönde etkiler. 

H3: Çalışanların dağıtım adalet algısı örgütsel özdeşleşmeyi anlamlı ve pozitif 
yönde etkiler.  

H4: Lider-Üye etkileşimi ile örgütsel özdeşleşme arasında dağıtım adaletinin 
aracılık etkisi vardır. 

4. Araştırmanın Yöntemi ve Bulgular 
Modelin test edilmesi amacı ile araştırmanın örneklemi belirli bir organizasyonda 

görev alan çalışanlar ile sınırlandırılmamıştır. Verilerin analizinde kolayda örnekleme 
metodu ile perakende sektöründe çalışan satış danışmanları ve yöneticiler ile araştırma 
yürütülmüştür. Anket formundan 238 adedi değerlendirmeye alınmıştır.  Araştırma 
kapsamında ele alınan değişkenlerin ölçümlenmesi bir anket formu aracılığı ile 

Lider-‐Üye	  
Etkileşimi	  

Örgütsel	  
Özdeşleşme	  

Dağıtım	  
Adaleti	  
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gerçekleştirilmiştir. Anket formunun birinci bölümünde çalışanların lider-üye etkileşim 
düzeyini belirlemeye yönelik olarak Liden ve Maslyn (1998) tarafından geliştirilen ve 
Türkçe uyarlaması Gürboyoğlu (2009) tarafından yapılan “LMX” ölçeği (α=0.865), 
ikinci bölümde çalışanların örgütleri ile özdeşleşmelerine yönelik olarak Ashforth ve 
Mael (1996) tarafından geliştirilen ve Polat (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlaması 
yapılan “Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği” (α=0.855), üçüncü bölümde Colquitt’in (2001) 
geliştirdiği Özmen ve arkadaşları tarafından (2007) Türkçeye uyarlanan “Örgütsel 
Adalet Algısı” (α=0,931) ölçeği yer almıştır. Beşinci bölümde ise araştırmaya 
katılanların demografik bulgularını belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. 

Araştırmanın katılımcılarını İstanbul ilinde perakendecilik sektöründe çalışan satış 
danışmanı ve satış yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların demografik 
bilgilerine ilişkin yüzde/frekans dağılımları şu şekildedir (N=238). Cinsiyet durumuna 
göre örneklemin %44’ünü kadınlar (n=105), %57’sini ise erkekler oluşturmaktadır 
(n=133). Araştırmaya katılanların %49,15’i’satış yöneticisi (n=117), %50,84’ü (n=121) 
ise satış danışmanlarıdır. Örnekleme katılanların çoğunluğu 30 ile 33 yaş aralığındadır 
(%76,9). Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun iş yerinde bulunma süreleri ise 3-4 yıl 
arasındadır (%63). 

Tablo 1. Demografik Değişkenler 
Değişkenler Gruplar Frekans Yüzde % 

Cinsiyet Kadın 102 42.9 
Erkek 136 57.1 

Yaş Grubu 

21-25 48 20.2 
26-29 63 26.5 
30-33 72 30.3 
34-40 46 19.3 
41 ve üzeri 9 3.8 

Deneyim 

5 aydan az 4 1.7 
6 ay-1 yıl 3 2.9 
1-2 yıl 36 15.1 
3-4 yıl 150 63 
5-7 yıl 24 10.1 
8-10 yıl 9 3.8 
10 yıl ve üzeri 12 5 

Unvan Satış danışmanı 121 50.84 
Yönetici 117 49.15 

Araştırma değişkenlerinin alt boyutlarının ortalama değerleri ve standart sapmalar 
aşağıdaki Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 2. Araştırma Değişkenlerinin Ortalama Değerleri ve Standart 
Sapmaları 

 Ortalama Standart Sapma 
LMX 2,15 ,47 
Örgütsel Özdeşleşme 2,64 ,65 
Dağıtım Adaleti 2,69 ,71 
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Çalışmada kullanılan ölçeklerin geçerliliklerinin ortaya konması amacı ile faktör 
analizi yapılmıştır. Bir çalışmada faktör analizi yapabilmenin ön koşulu değişkenler 
arası belli bir düzeyde ilişkinin olmasıdır. Bu amaçla gerçekleştirilen faktör analizinde 
Barlett küresellik testi ile KMO (Keiser-Meyer-Olkin) değerlerine bakılmaktadır. 
Çalışmada kullanılan değişkenlerden lider üye etkileşiminin faktör analizine uygun 
olduğu görülmektedir (KMO=,754; p=,000). Araştırmanın bağımlı değişkeni olan 
örgütsel özdeşleşmenin ise benzer şekilde faktör analizine uygunluğu analiz sonuçları 
ile ortaya konulmuştur (KMO=,814; p=,000). Son olarak çalışmada kullanılan dağıtım 
adaletinin ölçümlendiği ölçeğin de benzer şekilde faktör analizine uygundur 
(KMO=,821; p=,000).   Araştırma bulguları on iki sorudan oluşan lider-üye etkileşimi 
dört, altı sorudan oluşan örgütsel özdeşleşme ve dört sorudan oluşan dağıtım adaletini 
ise tek faktör altında toplandığını göstermektedir. Ölçeklerin güvenirliklerini 
ölçümlemede Cronbach Alpha katsayısı kullanılmıştır.  

Bağımsız değişken olan lider üye etkileşiminin alt boyutlarının güvenirliliğinin 
hesaplandığı analiz sonucunda sadakat (bağlılık) boyutu α=0,89, duygu boyutu α=0,78 
katkı boyutu α=0,59 ve profesyonel saygı boyutu α=0,82 olarak hesaplanmıştır. 
Araştırma kapsamında aracı değişken olan ve tek boyut altında toplanan dağıtım 
adaletinin güvenirliliği is e α=0,850 olarak saptanmıştır. Son olarak çalışmanın bağımlı 
değişkeni olan ve tek boyut altında toplanan örgütsel özdeşleşme ölçeğinin güvenirliği 
ise α=0,814 olarak bulunmuştur.  

Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkileri gösteren korelasyon analizi sonuçları 
Tablo 2’de belirtilmiştir. 

Tablo 3. Korelasyon Analizi Sonuçları 

  1 2 3 
1 LMX 1,00   
2 Örgütsel Özdeşleşme ,358** 1,00  
3 Dağıtım Adaleti ,208** ,354** 1,00 

**Korelasyon katsayıları p˂0.05 seviyesinde değerlidir. 

Tablo 2 incelendiğinde lider-üye etkileşim düzeyinin çalışanların örgütleri ile 
özdeşleşmeleri ile adalet algıları ile anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkiye sahip olduğu 
görülmektedir. Benzer şekilde örgütsel özdeşleşme ile çalışmanın bağımlı değişkeni 
olan dağıtım adaleti üzerinde de anlamlı pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır.  

Araştırmada örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolüne ilişkin analiz Baron ve 
Kenny’nin (1986) yöntemine göre yapılmıştır. Baron ve Kenny tarafından literatüre 
kazandırılan aracı değişken analizi için bazı koşulların varlığı gerekmektedir. Bunlar: 

• Bağımsız değişken ile aracı değişken arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı, 
• Bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı, 
• Aracı değişken ile bağımlı değişken arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı, 
• Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi aracı değişkenin etkisi 

ile azalmalı veya tamamen ortadan kalkması gereklidir. Bu etkinin azalması kısmi 
aracılık ilişkisi, tamamen ortadan kalkması ise tam aracılık etkisinin varlığını ifade 
etmektedir.  
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Araştırmada söz konusu aracılık etkisinin test edilmesi amacı ile lider üye 
etkileşiminin bireylerin örgütleri ile özdeşleşmeleri üzerindeki etkisi regresyon analizi 
ölçümlenmiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçları Şekil 2’de 
belirtilmektedir. 

 

 
 

 
 

Şekil 2. Araştırma Regresyon Analiz Sonuçları 
Şekil 2’den de anlaşılacağı lider üye etkileşiminin dağıtım adaletini anlamlı ve 

pozitif yönde etkilediği (β=0,32; p<0,01); dağıtım adaletinin de anlamlı ve pozitif yönlü 
olarak örgütsel özdeşleşmeyi etkilediği tespit edilmiştir (β=0,36; p<0,01). Analiz 
sonuçları hipotez 2 ve hipotez 3’ün kabul edildiğini göstermektedir. Bunlarla birlikte 
dağıtım adaletinin modele dâhil edilmesiyle lider üye etkileşiminin örgütsel özdeşleşme 
üzerine olan etkisi ise düşmüştür (β=0,25; p<0,01). Bu sonuçlar dağıtım adaletinin, lider 
üye etkileşimi ve örgütsel özdeşleşme ilişkisinde “kısmi aracılık” rolüne sahip olduğunu 
ortaya koymaktadır.	   

Tablo 4. Lider-Üye Etkileşiminin Çalışanların Örgütsel Özdeşleşmeleri 
Üzerindeki Etkisinde Adaletin Aracı Rolü 

Değişkenler Örgütsel Özdeşleşme 

β  

Dağıtım Adaleti 
β  

Örgütsel 
Özdeşleşme 

β  
Model 1    
Lider-Üye Etkileşimi ,358*   
F 34,707   
R2 ,128   
Düzeltilmiş R2 ,125   
Model 2    
Lider-Üye Etkileşimi  ,327*  
F  31,286  
R2  ,342  
Düzeltilmiş R2  ,340  
Model 3    
Lider Üye Etkileşimi+ 
Dağıtım Adaleti 

  ,254* 

F   68,601 
R2   ,369 
Düzeltilmiş R2   ,363 

*p<0.001 Not: Standart beta değerleri kullanılmıştır.  

Tablo 3 incelendiğinde lider-üye etkileşiminin çalışanların örgütleri ile 
özdeşleşmelerini %35,8 oranında pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Lider-üye 
etkileşimi aynı zamanda çalışanların örgütleri ile özdeşleşmelerini %12,8 oranında 
açıklamaktadır. Dağıtım adaleti değişkeninin lider-üye etkileşiminin çalışanların 
örgütleri ile özdeşleşmeleri üzerindeki etkisinde kısmi aracılık rolüne sahip olduğu 

Lider-‐Üye	  
Etkileşimi	  

Örgütsel	  
Özdeşleşme	  

Dağıtım	  
Adaleti	  

c= (,358) ; c’= (,254) 

a = (,327) b = (,363) 
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gözlemlenmektedir. Gerçekleştirilen regresyon analizinde üçüncü modelde lider-üye 
etkileşimi beta katsayısındaki azalma söz konusu aracılık etkisine işaret etmektedir. 
Üçüncü modelde adaletin kısmi aracılık rolünün olduğu ve çalışanların örgütleri ile 
özdeşleşmeleri üzerinde açıklama düzeyini %36,3’e yükselttiği görülmektedir. 
Çalışmada son olarak kısmi aracılık etkisinin teyit edilmesi amacıyla Sobel Testi 
uygulanmış, sonuç anlamlı bulunmuştur (z=10,06; p<.001). Bu sonuca göre H4 kabul 
edilmiştir. 

5. Sonuç 
Lider üye etkileşimi ile çalışanların örgütsel özdeşleşmeleri ve dağıtım adaleti 

algısı arasındaki ilişkilerin ele alındığı bu çalışmada teorik çerçeveden hareketle dört 
temel hipotez geliştirilmiştir. Çalışmanın temel hipotezi ise çalışanların örgütleri ile 
özdeşleşmelerini arttırmada lider üye etkileşimi ile dağıtım adaletinin etkili olacağı 
düşüncesidir. Çalışanların olumlu lider üye etkileşimine sahip olması ile birlikte örgütte 
dağıtım adaletinin varlığına ilişkin algıları bireylerde “biz” kimliğini pekiştirecektir. Biz 
kimliğinin yaratılması ile birlikte birey örgütüne yönelik etkinliğin ve verimliliğin 
sağlanmasına katkıda bulunacaktır.  

Çalışma doğrultusunda öncelikli olarak lider üye etkileşimi ile çalışanların 
örgütsel özdeşleşmeleri arasındaki ilişki korelasyon analizi ile test edilmiştir (Hipotez 
1). Korelasyon analizi sonucu değişkenler arasında anlamlı pozitif yönde bir etkiyi 
ortaya koymaktadır. Benzer şekilde lider üye etkileşiminin çalışanların dağıtım 
adaletine yönelik algıları arasındaki ilişkilerin analiz sonuçları da anlamlı pozitif yönde 
etkiyi ortaya koymaktadır (Hipotez 2). Bu durum lider üye etkileşiminin kalitesi ile 
bireylerin örgütlerine yönelik proaktif olarak katılımını ve biz kimliğinin yaratılmasında 
lider üye etkileşiminin bir öncül olduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte dağıtım 
adaleti ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkilerin araştırıldığı korelasyon analizi 
sonuçları anlamlı pozitif bir ilişkiyi ispatlamaktadır (Hipotez 3). Böylece yapılan 
analizlerle geliştirilen üç hipotez de kabul edilmiştir.  

Dağıtım adaleti ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkilerin araştırıldığı 
korelasyon analizi sonuçları anlamlı pozitif bir ilişkiyi ispatlamaktadır. Bu durum 
bireylerin dağıtım adaletine yönelik algılarının varlığında değişimi esas kılan yaratıcı 
fikirlerin beyan edilmesi gibi davranışları olumlu yönde etkilediğini desteklemektedir. 
Bununla birlikte araştırma bulguları dağıtım adaleti ile örgütsel özdeşleşme ile pozitif 
yönde anlamlı ilişkiyi ispatlamıştır. Dağıtım adaletinin ise lider üye etkileşimi 
ilişkisinde kısmi aracılık etkisi yapılan regresyon analizi ile ortaya konmuştur. Ayrıca, 
lider üye etkileşiminin çalışanların örgütsel özdeşleşmeleri üzerindeki etkisinde dağıtım 
adaletinin kısmi aracılık etkisi de araştırma bulguları ile desteklenmektedir (Hipotez 4). 
Söz konusu bulgular lider-üye etkileşimi ile örgütsel özdeşleşme (Sluss, Klimchak ve 
Holmes, 2008), dağıtım adaleti (Walumbwa, Cropanzano ve Hartnell, 2009, De Cremer, 
2005) arasındaki ilişkiyi ölçen araştırmalarla da uyumlu niteliktedir.  

Lider-üye etkileşiminin etkin ve sağlıklı işlediği örgütlerde çalışanların pozitif 
telkinlerde bulunması, sorunları dile getirmesi ve çözüm önerileri geliştirmesi daha 
olanaklıdır. Adalet ile yönetilmeyen bir örgütte etkinlik ve verimliliğin olmasının 
imkânı bulunmamaktadır. Örgütsel özdeşleşme ise örgüt ile birey arasında sosyal bir 
bağın kurulmasında etkili olmakla beraber örgütsel uyumun oluşturulmasında oldukça 
faydası bulunmaktadır. Yapılan araştırma günümüzde önemi gitgide artan bu üç 
kavramın ayrı ayrı birbiriyle anlamlı ve pozitif bir ilişki içerisinde olduğunu göstermesi 
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açısından önemlidir. Bunun yanında lider-üye etkileşiminin özdeşleşme ile pozitif 
ilişkisi liderler ve onların izleyicileri olan çalışanlar arasındaki iletişimin güçlü 
olmasının çalışanların bağlı bulundukları örgüt ile kendilerinin tanımlamalarına 
yardımcı olmaktadır sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmanın önemli bir sonucu 
olarak bulunan adaletin aracılık rolü ile bu ilişkinin artıyor olması da adalet ile yönetilen 
bir örgütte iletişimin ve sahiplik duygusunun daha da artan derecede hissedildiğini 
göstermiştir. Araştırma bu özellikleri ve sonuçları ile hem alanyazın açısından hem 
işletmeler ve yöneticiler hem de danışmanlık hizmeti verenler açısından belirli bir 
öneme sahip olduğu düşünülmektedir. 

Çalışmanın perakende sektöründe yapılmış olması çalışmanın önemli 
sınırlılıklarındandır. Bu sebeple ortaya konulan analiz sonuçları araştırma çerçevesinde 
geliştirilen modelin genellenebilirliğini göstermemektedir. Araştırma modelinin 
genelleştirilebilmesi ve geliştirilmesi adına farklı sektörlerde ve kültürlerde 
uygulanması gerekmektedir. Ayrıca araştırma kapsamı sadece Türkiye ve 238 kişilik bir 
örneklem grubu ile sınırlandırılmıştır.  
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Extensive Summary 

Introduction 
The business world is going through a period where the pace of change is rapid 

and brutal competition. Through the time of unknown, as once declared by Drucker as 
“terra incognita”, companies are faced with never ending search for innovative and 
sustainable policies to stay in the game. Thus, the human capital is the only source of a 
company that can create a difference in these circumstances. With this respect it 
becomes an important issue to study the relation exist between management and 
employees in the field of organizational behavior.  Also understanding the perception of 
employees towards the organization including its practices on governing also plays a 
key role in differentiating oneself in the race of sustainability.  

Leader member exchange theory basis its conceptual context in the Vertical Dyad 
Linkage Model (Dansereau et al., 1975) in which leadership occurs depending on the 
quality of exchange between leaders and followers. High quality of exchange yields to 
many positive job-related consequences including organizational identification, 
organizational citizenship behavior (Ilies, Nahrgang and Morgeson, 2007) and job 
performance and satisfaction (Janssen and Van Yperen, 2004). Organizational 
identification is the belonging of the individual to the organization at all levels of 
analysis (individual / group / organization / profession). In other words, organizational 
identification is the process by which an individual identifies himself / herself with the 
organization both the cognitive and behavioral level (Dutton et al., 1994). The first 
detailed study on organizational identification was carried out by March and Simon 
(1958). The authors describe the organizational identification as an internalization of the 
organizational values and the dedication they exhibit as a result of this internalization 
process. In order to attain a high quality of leader and follower relationship, the 
relationship should be characterized by mutual trust and perception of organizational 
justice (Selekler-Gökşen, Yıldırım-Öktem and İnelmen, 2016) along with other 
variables. However, last variable studied within the context of this study is 
distributional justice. The concept of organizational justice, which is one of the crucial 
concepts in the search for organizational efficiency and productivity, is related to the 
management of human capital that is considered as the most important asset of 
organizations.  

In parallel with contemporary management thought, the harmonization of the 
individual-organizational goals and the continuity of the created organizational synergy 
emphasizes the need for organizational justice. There are three different dimensions of 
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organizational justice (Aryee, Budwar and Chen, 2002; Lim, 2002). These are 
distributive, procedural, and interactional justice. The sub-dimension to be considered in 
this study is distributive justice. Distributive justice refers to distribution of resources 
fairly and equally. Equal distribution occurs when an employee receives a fair outcome 
(tangible or intangible) for the effort he/she contributes to the organization. Tangible 
resources could be pay, promotion and intangible resources can be in the form of a 
praise. Therefore, distributive justice is described as the perception of employees 
towards the equality of managerial decision regarding allocation of resources (Cohen – 
Charash and Spector, 2001).  

There are certain studies show that distributive justice is a variable that affects the 
organizational identification of individuals positively (Cheung and Law, 2008; Turunç, 
2011;). In this context, it is considered that an employee who has a positive sense of 
distributive justice will reflect a higher level of organizational identification. A positive 
perception of distributive justice can be enhanced through allocation of such resources 
fairly and equally to the members of an organization by management. One of the 
consequences of the positive perception of distributive justice is organizational 
identification (Cheung and Law, 2008; Olkkonen and Lipponen, 2006; Walumbwa 
et.al., 2009; De Cramer, 2005: 8, De Cramer et al., 2006, Lipponen et al., 2004, Turunç, 
2011). Also, as mentioned earlier the quality of relationship between the leader and the 
member has been identified in various studies lead to significant effects on positive 
employee outcomes such as employee performance, job satisfaction, organizational 
commitment (Gerstner and Day, 1997; Vecchio and Gobdel, 1984).  

Scope of the Study 

The scope of this study is to investigate the quality of relationship between sales 
managers and representatives in the retail sector. The impact of the relation on 
representatives’ identifications with their organization along with the role of mediation 
of distributive justice is examined. In this respect, the relationship between employees' 
perceptions of leader member interaction, organizational identification and distribution 
justice has been tested through hypotheses within the scope of the study.  

Figure 1 contains hypotheses and research model of this study. 
 

 
 

 
H1: Perception of quality of leader-member exchange affects organizational 

identification of employees in a meaningful and positive way. 
H2: Leader-member interaction affects employees' perception of distributive 

justice in a meaningful and positive way of distribution. 
H3: The perception of distributive justice of employees affects employee’s 

organizational identification meaningfully and positively. 
H4: There is an intermediary effect of distribution justice between leader-member 

exchange and organizational identification. 
   

Leader-
Member 
Exchange 

Organizaitonal 
Identification 

Distributive 
Justice 
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Method 

The quantitative research method was utilized in the research. The sample of the 
study with the purpose of testing the model was not confined to the employees who 
worked in a particular organization. In the analysis of the data, research was conducted 
with the sales consultants and managers working in the retail sector with convenience 
sampling method. In the research 238 of the questionnaire forms were evaluated.  The 
measurement of the variables studied in the scope of the research was carried out 
through a questionnaire.  In the first part of the questionnaire, "LMX" scale (α = 0.865) 
developed by Liden and Maslyn (1998) and adapted to Turkish language by 
Gürboyoğlu (2009) was used. In the second part, "Organizational Identification Scale" 
(α = 0.855), developed by Ashforth and Mael (1996) and adapted to Turkish by Polat 
(2009) was utilized to  measure employees’ identification with their organizations. the 
third section of the questionnaire the "Organizational Justice Perception" scale (α = 
0.931), which developed by Colquitt (2011) and adapted to Turkish by Özmen et al. 
(2007) used. The last part of the questionnaire there were questions about demographic 
findings of the participants.  

Findings 

The percentage / frequency distributions of the demographic information of 
participants, according to gender status, 44% of the sample is women (n = 105) and 
57% is male (n = 133). 49.15% of the respondents were sales managers (n = 117) and 
50.84% (n = 121) were sales consultants. The majority of sample participants are 
between 30 and 33 years of age (76.9%). The vast majority of participants tenure for 3 
to 4 years (63%).  

The mean values and standard deviations of the subscales of the research variables 
are given in Table 2 below. 

Table 2. Mean Values and Standard Deviations of Research Variables 

 Mean Standard Deviation 
LMX 2,15 ,47 
Organziational Identificaiton  2,64 ,65 
Distributive Justice 2,69 ,71 

The results of the correlation analysis showing the relationship between the 
research variables are given in Table 2. 

Table 3. Results of Correlation Analyses 

  1 2 3 
1 LMX 1,00   
2 Organziational Identificaiton ,358** 1,00  
3 Distributive Justice ,208** ,354** 1,00 

 **Correlation coefficients significant at  p˂0.05. 

When Table 2 is examined, it can be concluded that the level of leader-member 
exchange has a meaningful and positive relation with the employees’ perceptions of 
distributive justice and their organizational identification. Similarly, there is a positive 
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relationship between organizational identification with, the dependent variable of the 
study, perception of distributive justice. 

The main purpose of the study is to examine the mediating effect of distributive 
justice on the effect of the leader member exchange on employees’ organizational 
identification. For this purpose, a regression analysis is conducted and the results are 
shown in Table 3.  

Table 4. Mediating Role Of Distributive Justice In The Relationship Between 
Leader-Member Exchange And Organizational Identification 

Variables Organziational 
Identificaiton  

β  

Distributive Justice 
β  

Organziational 
Identificaiton 

β  

Model 1    

LMX ,358*   
F 34,707   
R2 ,128   
Adjusted R2 ,125   
Model 2    
LMX  ,327*  
F  31,286  
R2  ,342  
Adjusted R2  ,340  
Model 3    
LMX+ Distributive Justice   ,254* 
F   68,601 
R2   ,369 
Adjusted R2   ,363 

According to the results of the Table 3, it is seen that leader-member exchange 
effects employees' identification with organizations by 35.8% positively. Leader-
member exchange also accounts for 12.8% of employees' identification with their 
organizations. It is observed that the distributive justice variable has a partial mediating 
role on the effect of the leader-member on employees’ organizational identification.  In 
the regression analysis, the decrease in the beta-coefficient of leader-member exchange 
in the third model indicates the partial mediation effect (an increase of R square score to 
36.3%). Lastly, Sobel test was implemented to test out the partial mediation and the 
result was meaningful (z=10,06; p<.001).Thus, from the results of the analysis we can 
say that distributive justice has a partial mediation effect on the relationship between 
LMX and organizational identification. Therefore, Hypothesis 4 was accepted. 

Conclusion and Suggestions 
In this study, four hypotheses have been developed from the theoretical 

framework to examine the relationship between leader member exchange, perception of 
distributive justice and organizational identification. The main objective of this study to 
examine the role of distributive justice in the proposed model since the creation of high 
leader member relation along with positive perception of distribution justice in the 
organization will reinforce the "oneness”. Creation of employees’ organizational 
identification will contribute to the efficiency and productivity of the organization. 
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The relationship between the leader member interaction and the organizational 
identification of employees was tested by correlation analysis (Hypothesis 1). And the 
result reveals a significant positive relation among the variables. Similarly, the leader 
member exchange and employees' perceptions of distribution justice have also shown a 
significant positive effect (Hypothesis 2). Also, the results of the correlation analysis on 
the relationship between distributive justice and organizational identification, 
demonstrate a significant positive relationship (Hypothesis 3). Lastly, regression 
analysis results indicated the partially mediating effect of distributive justice 
(Hypothesis 4). The findings of the study are consistent with the results of previous 
studies (Sluss, Klimchak and Holmes, 2008; Walumbwa, Cropanzano and Hartnell, 
2009, De Cremer, 2005). 

It can be said that an organization with a high leader member exchange exist, 
employees tend to work effectively and reflect proactive behaviors such as voicing 
opinions and voluntary participation. Distributive justice, on the other hand, is another 
important variable in organizational setting since it reflects the fairness and equality of 
the managerial procedures and policies that has direct effect on employee productivity. 
Lastly, organizational identification creates a connection between the organization and 
the individual and it is vital in forming organizational collaboration and harmony. Due 
to the fact that the study was conducted only in the retail sector is an important 
limitation. The results of the analysis and the model developed, therefore, cannot be 
generalized. The research model needs to be conducted in various sectors and cultures 
in order to be generalized. Furthermore, the research was limited since the sample group 
consisted of 238 employees reside in Turkey.  
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Özet 

Bu çalışmada, algılanan paternalist liderlik davranışının yardımsever, ahlâki ve 
otoriter liderlik alt boyutları ile çalışanların örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasındaki 
etki ve bu etkide çalışanların işe tutkunluk düzeylerinin aracılık rolü incelenmektedir. 
Bu kapsamda; öncelikle paternalist liderlik, örgütsel özdeşleşme ve işe tutkunluk 
konusunda oluşturulan kavramsal çerçeve sunulmaktadır. Ardından, araştırma 
kapsamında gerçekleştirilen anket uygulamasına ilişkin bulgu ve sonuçlara yer 
verilmektedir. Araştırmanın örneklemi, yüz yüze anket yöntemi ile ulaşılan, Kırşehir 
ilinde faaliyet gösteren kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları bünyesinde çalışan 
toplam 1032 çalışandan oluşmaktadır. Anket formunda likert tipi ölçek kullanılmış, 
araştırma modeli olarak ise yapısal eşitlik modeli (YEM) tercih edilmiştir. Verilerin 
analizi için SPSS 22.0 paket programı ve AMOS 24 YEM programı birlikte 
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgu sonuçlarına göre, paternalist liderliğin 
otoriter liderlik alt boyutunun örgütsel özdeşleşme üzerinde anlamlı bir etkisinin 
bulunmadığı ve dolayısıyla işe tutkunluğun aracılık rolünün incelenemeyeceği, bunun 
yanı sıra paternalist liderliğin yardımsever liderlik alt boyutunun örgütsel özdeşleşme 

1Bu çalışma; Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ‘‘Babacan(Paternalist) Liderlik 
Davranışının, Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Çalışanların İşe Tutkunluk Düzeylerinin 
Aracılık Rolü: Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırmalı Bir Analiz” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir. 
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üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisinin bulunduğu, işe tutkunluğun bu etkide tam 
aracılık rolünün olduğu, aynı zamanda paternalist liderliğin ahlaki liderlik alt boyutunun 
da örgütsel özdeşleşme üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisinin bulunduğu, fakat  
işe tutkunluğun bu etkide kısmi aracılık rolünün olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Paternalist Liderlik, Örgütsel Özdeşleşme, İşe Tutkunluk, Yapısal 
Eşitlik Modeli.  

Abstract 

This study examines the influence of perceived paternalist leadership behavior on 
the level of organizational identification of employees with benevolent, ethical and 
authoritarian leadership subdivisions, and in this effect the mediator role of employees' 
levels of work engagement. In this scope; the conceptual framework established 
primarily for paternalist leadership, organizational identification and work engagement 
is presented. Then, findings and conclusions related to the survey implemented within 
the scope of the research are included. The sample of the study consists of a total of 
1032 employees working in the public sector and private sector organizations operating 
in the province of Kırşehir, which is reached through the face-to-face survey method. 
Likert type scale was used in the questionnaire form and structural equality model 
(SEM) was chosen as the research model. For the analysis of the data, the SPSS 22.0 
package program and AMOS 24 SEM program were used together. The findings of the 
research show that the paternalist leadership’s authoritarian leadership subdimension 
does not have a meaningful effect on the organizational identification and therefore the 
role of mediation of work engagement can not be examined as well as that the 
paternalist leadership’s the benevolent leadership subdimension has a positive and 
meaningful effect on the organizational identification and the work engagement has a 
fully mediator role in this effect. It is also found that the moral leadership subdimension 
of the paternalist leadership has a positive and meaningful effect on organizational 
identification, but that work engagement has partly mediator role in this effect. 

Keywords: Paternalist Leadership, Organizational Identification, Work Engagement, 
Structural Equation Model. 

Giriş 
Son zamanlarda küreselleşmenin, politikanın, sosyal süreçlerin ve teknolojik 

değişim ve gelişimlerin örgüt yapılarına olan baskıları liderlerin işini giderek 
zorlaştırmaktadır. Liderin ne şekilde daha etkili ve daha verimli olabileceği konusu 
tartışmaların odağında olmasının yanında bu konuda henüz net bir fikir birliği 
sağlanamamıştır. İhtiyaçlara göre sürekli olarak şekillenen yeni teoriler ortaya 
çıkmaktadır (Tabak vd., 2010). 

Hızla artan rekabet şartlarında, örgütlerin sürdürülebilir rekabet avantajı 
kazanabilmeleri için, yetişmiş işgücü kaynağı oldukça önemlidir. Günümüzde, özel 
sektörde rekabet üstünlüğü kazanmak için çalışanların verimliliklerine, etkinliklerine ve 
yaratıcı yeteneklerine katkı sağlayan; kamu sektöründe ise kamu yararını maksimum 
seviyeye çıkaran faaliyetlerde bulunulması zorunluluk arz etmektedir. Bunu başarmanın 
yöntemlerinden biri de çalışanların, örgüt amaçlarını gerçekleştirmesini sağlayacak, 
başarısına hem doğrudan hem de dolaylı olarak etki edecek geleneksel rol 
davranışlarından ziyade gönüllü davranışlar sergilemesidir (Aydın, 2015: 7). Önemi son 
yıllarda giderek artan lider ile çalışan arasındaki etkileşim temelinde; çalışanların 
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gönüllü rol davranışı sergileyebilmeleri, yöneticilerinin onlara etkili liderlik davranışı 
uygulamaları ile mümkündür. Yöneticiler çalışanlarına katı otorite uygulamak, emir 
verici tarzda davranmak yerine, onları motive edici, kişisel gelişimlerine katkı sağlayıcı, 
üstün performans göstermelerine imkân sağlayıcı, kişisel gereksinimlerini giderici 
pozitif davranışlar da bulunduğu taktirde çalışanlar da örgütleri için gönüllü rol 
davranışları sergileyebilir. 

Batı kültürü toplumlarında incelenen ve temellerini Kuzey Amerika’nın 
oluşturduğu liderlik teorileri, Doğu kültürü toplumlarında uygulanabilirliğinin 
sınanması amacıyla incelenmiştir. Bunun yanı sıra 1970’lerden itibaren Doğu kültürü 
toplumlarının yansıttığı liderlik uygulamalarını nelerin oluşturabileceği konusunda 
araştırmalara başlanmıştır. Bu araştırma ilklerinden birisini Silin 1976 yılında, 
Tayvan’da gerçekleştirmiştir ve Batıya göre liderlik yaklaşımlarında farklılıklar 
bulunduğunu belirlemiştir. Bunu takip eden çalışmalarda Silin’in araştırma sonuçlarına 
paralellik gösteren bulgulara rastlanmıştır (Farh ve Cheng, 2000). Bu çalışmaların 
sonuçları neticesinde, görülen farklılıkların temelinde yatan sebebin kültürel farklılıklar 
olduğu belirtilmiştir.  

Yöneticilerin sergilediği liderlik tarzlarının kültürler arasında farklılaştığının 
tespit edilmesiyle beraber farklı kültürel özellikler yansıtan toplumlarda, çalışanlarca 
istenen liderlik davranış ve yaklaşım biçimlerinin hangileri olduğu araştırılmaya 
başlanmıştır. Bu araştırmalar kapsamında Asya ve Ortadoğu toplum yapılarında yaygın 
olarak kabul gören liderlik teorisinin, Batı toplumlarında çok fazla görülmeyen 
paternalist liderlik teorisi olduğu tespit edilmiştir (Chen ve Kao, 2009; Pellegrini ve 
Scandura, 2006).  

Asya, Uzakdoğu ve Doğu ülkelerinde yaygın olarak araştırılan ve Türkiye’de de 
son yıllarda araştırılmaya başlanan paternalist liderlik üzerine yapılan çalışmalar, 
Türkiye’de paternalist liderlik yaklaşımının iş dünyasında etkili bir yönetim tarzı olma 
yönünde olduğunu ortaya çıkarmıştır (Pellegrini ve Scandura, 2006). Yapılan 
araştırmaların sonuçlarına göre, çalışanlar yönetici veya liderlerinin paternalist davranış 
sergilemesini beklemektedir. Çalışanların çıkarlarını gözeten, onların sıkıntı veya 
mutluluklarını paylaşan, katılımcı, açık ve net, iş haricindeki sorunları çözmeye çalışan, 
mesleki gelişimi önemseyen ve iş ortamında aile havası oluşturan yöneticilerin Türk 
kültüründe tercih edildiği ortaya çıkmaktadır. Bunun yanısıra, yöneticilerin 
çalışanlarıyla yakın ilişkiler kurması ve onlarla birebir ilgilenmesi de beklenen 
özelliklerdendir. Sonuç olarak yapılan çalışmalarda Türkiye’de paternalist liderlik 
davranışının yüksek düzeyde yaygın olduğu görülmektedir (Aycan ve Kanungo, 2000; 
Aycan vd., 2000; Pellegrini ve Scandura, 2006; Cerit, 2012: 42). Paternalist liderlik 
kavramının literatürde yerini almasıyla birlikte, bu kavramın çeşitli bireysel ve örgütsel 
düzeyde çıktıları da araştırmalara konu olmaya başlamıştır. Örneğin literatür 
incelendiğinde, paternalist liderlik davranışının iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel 
vatandaşlık davranışı, yenilikçilik, yöneticiye olan güven, iletişim, örgütsel özdeşleşme, 
işe tutkunluk, iş doyumu, örgütsel adalet vb. örgütsel davranış konuları üzerinde de 
etkisini belirlemeye yönelik çalışmalar bulunmaktadır (Erben ve Güneşer, 2008; Yeh 
vd., 2008; Paochin ve Chichun, 2009; Erkuş vd., 2010; Chen vd., 2011; Köksal, 2011; 
Chou, 2012; Anwar, 2013; Saher vd., 2013; Arsezen-Otamis vd., 2015; Cheng ve 
Wang, 2015; Top vd., 2015; Çıraklar vd., 2016; Chen, 2017; Liao vd., 2017; Nal ve 
Tarım, 2017; Öge vd., 2017). 
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Paternalist yönetim anlayışını sadece ülkenin kültürü ile ilişkilendirme ve 
açıklamaya yönelmek bir anlamda yetersiz görülebilmektedir. Pellegrini ve Scandura 
(2006)’ya göre, ekonomik gelişme seviyelerinin de paternalist yönetim anlayışının 
oluşmasında katkısı bulunmaktadır. ABD’de köklü geçmişe sahip örgütlerin varlığına 
rağmen, Türkiye’de örgütlerin geçmişi çok daha yakın tarihlere dayanmaktadır. Bu 
durum, örgütlerin içinde yer alan ilişkilerin açıklanması açısından önemlidir. Yeni 
kurulmuş örgüt yapılarında ilişkiler daha korumacı ve yardımcı olmaya yönelirken, 
geçmişi eskiye dayanan örgüt yapıları kendilerine has norm ve değerler 
barındırmaktadır. Özellikle örgüt yapılarında ekonomi açısından oturmuş bir düzenin 
olmaması sebebiyle çalışanların kendilerini garanti altına alma istekleri paternalist 
liderlik anlayışının gelişmesine etki etmiştir (Pellegrini ve Scandura, 2006). 

Gerek dünyadaki küresel gelişmeler gerekse Türkiye’deki sosyo-ekonomik 
süreçler bir arada değerlendirildiğinde, toplumdaki birey ile örgüt içerisindeki bireyin 
sorunlarının bir bütün arz ettiği söylenebilir. Bu sebeple günümüz örgüt yapıları 
çalışanlarını bu sorunlardan olabildiğince bertaraf edebilecek karar ve uygulamalara 
yönelmek durumundadır. Yönetim katındakiler buna uygun bir yönetim tarzı ve/veya 
liderlik ortaya koyarken, aynı zamanda çalışanların örgütleriyle özdeşleşmelerini ve 
tutkunluklarını arttırmak konusunda daha öncelikli bir yaklaşım sergileyebilmelidir. 

Tüm bunlar ışığında bu çalışmada paternalist liderliğin örgütsel özdeşleşmeye ve 
işe tutkunluğa etkisi incelenmektedir. Çalışmanın birinci kısmında paternalist liderlik, 
örgütsel özdeşleşme ve işe tutkunluğa ilişkin kavramsal çerçeve sunulmakta, ikinci 
kısmında ise araştırma yöntemine, elde edilen bulgu ve sonuçlara yer verilmektedir. 

1.Kavramsal Çerçeve 

1.1.Paternalist Liderlik 
Paternalizm kavramı köken olarak Latincedeki pater(baba) kelimesine uzanmakta 

ve diğerlerine koruyucu şekilde baba gibi davranış gösterme, harekette bulunma anlamı 
taşımaktadır (Suber, 1999: 632). Paternalizm; değer, önem, şefkat, iyilik, ilgi, huzur 
sağlama amacıyla bireylerin özgür hareketlerine müdahale etme şeklinde 
tanımlanmaktadır (Dworkin, 1972: 65). 

Örgütlerde paternalizm ise lider ile çalışan arasındaki ilişkinin niteliğini 
tanımlamaktadır. Bu ilişkide liderin görevi çalışanı koruyup gözetmek, sadece iş hayatı 
ile ilgili değil özel yaşamı ile ilgili olarak da ona yol gösterici olmaktır. Çalışan ise 
liderine bağlılık ve güven duymakta, onun yol göstericiliğini gönüllü olarak 
benimsemektedir. Yani, paternalist lider ve çalışanlar, geniş bir ailenin üyeleri olarak 
görülmekte ve lider-çalışan ilişkisinde paternalist lider, çalışanlarına karşı ailedeki baba 
gibi davranışta bulunmaktadır (Aycan, 2001: 1).  

Paternalist liderlik, çalışanların iş ve özel yaşamlarına, bir aile anlayışı ile 
yönlendirmede bulunulduğu, karşılık olarak ise çalışanlardan sadakat, itaat ve bağlılık 
beklentisinde olunduğu, hiyerarşik bir ilişki şeklinde tanımlanmaktadır (Gelfand vd., 
2007: 493). Bu liderlik tarzının kökeninde ataerkil, feodal ve patriarkal düzeni ifade 
eden bir ilişki bulunmaktadır (Aycan, 2001: 12). Farh ve Cheng (2000)’e göre ise 
paternalist liderlik, bireysel bir atmosfer içinde güçlü disiplin ve otoriteyle birleşen, 
yardımseverlik ve ahlaki doğruluk içeren paternalist tarzda bir liderlik biçimidir. Bu 
tanımla ilişkili olarak paternalist liderlik; yardımseverlik, ahlâkilik ve otoriterlik olmak 
üzere üç önemli boyuta ayrılmaktadır. Yardımseverlik boyutu; liderin, çalışanın bireysel 
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veya ailesel sorunları ile ilgili olmasını ve bu konuda çalışana yardım etmesini ifade 
etmektedir ve çalışanların memnuniyetini ve lidere olumlu karşılık verme isteğini 
pozitif olarak etkilemektedir. Ahlâkilik boyutu; liderin, erdemli, öz disiplinli ve bencil 
olmayan davranışlarını kapsamaktadır ve çalışanların saygısını ve aidiyet duygusunu 
arttırmaktadır. Otoriterlik boyutu ise; liderin, çalışanına karşı bağımsız otorite ve 
denetim yetkisinin bulunduğunu ve çalışandan da sorgusuz bir şekilde itaat beklediğini 
ifade etmektedir ve çalışanların örgüte uyumunu ve bağlılığını arttırmaktadır (Farh ve 
Cheng, 2000: 84). 

Uzun yıllar yapılan çalışmalar, yöneticilerin çalışana mı yoksa sonuca mı 
yönelerek üretkenlik ve verimliliği arttırabilecekleri sorusuna cevap ararken, örgütsel 
davranış araştırmacılarından Follet(1933) ve Munsterberg (1913), paternalist liderlik 
tarzı sergileyerek çalışma gruplarını yetiştiren yöneticilerin, üretkenlik ve tatmin 
seviyelerinin daha yüksek olduğuna vurgu yapmıştır (Pellegrini ve Scandura, 2008: 
567). Bununla birlikte, ilk çalışmalarda tatmin ve üretkenlik seviyeleri arasındaki 
ilişkinin çalışan mutluluğuna bağlı olduğu ifade edilmiş, özellikle 1950’li yıllara kadar 
olan süre içerisinde, yöneticilerin, çalışan mutluluğunu arttırmak için sıklıkla, birtakım 
paternalist davranışlarda bulunduğu belirlenmiştir (Robbins, 1996: 193-194).  

1.2.Örgütsel Özdeşleşme 
Özdeşleşme kavramı, literatürde ilk kez, psikolojik, sosyolojik ve söz bilimci bir 

kavram olarak, politik bilimler üzerine çalışmaları bulunan Lasswell tarafından 
kullanılmıştır (Tokgöz ve Aytemiz-Seymen, 2013: 63). Lasswell (1935), özdeşleşme 
kavramını, ‘‘bir birey ve nesne arasındaki duygusal ilişki ile doğrudan bağlantılı 
benzerlik algısı’’ olarak tanımlamıştır. 

Özdeşleşme olgusunun ortaya çıkması için, bir kişinin benzerlik, üye olmak ve 
sadakat gibi duygulara sahip olması gereklidir (Gautam vd., 2004: 302). Literatürde 
Tajfel’in yapmış olduğu ayrım ve oluşturmuş olduğu özdeşleşme tanımlaması konuyu 
üç boyutlu hale dönüştürmüştür (Van Dick, 2001: 270; Ellemers vd., 1999: 372; 
Ashforth vd., 2008: 328). Bunlar; 1) Bilişsel boyut: Bireyin belirli bir gruba dâhil 
olmasını ifade etmektedir, 2) Duygusal boyut: Bireyin belirli bir gruba yönelik duygusal 
adanmışlığını, 3) Değerlendirme boyutu: Bireyin grubun değerlerini onaylamasını ifade 
etmektedir. Bu bileşenlere ilaveten, Jackson (2002) dördüncü bir boyut olarak 
davranışsal boyutu özdeşleşmenin boyutu olarak sürece ilave etmiştir. Genel manada bu 
boyut, örgüt ile birlikte davranma ve hareket etme temeline dayanmaktadır (Çakınberk 
vd., 2011: 93). Özdeşleşmenin bu boyutu daha ziyade etnik kimlikle ilgilidir (Van Dick 
vd., 2004). 

Örgütlerde, özdeşleşme kavramı ilk defa Asforth ve Mael (1989) tarafından 
kullanılmıştır ve bu kavramın temelleri sosyal kimlik kuramına dayanmaktadır (Turunç 
ve Çelik, 2010: 188). Örgütsel özdeşleşme, çalışanların örgütleriyle birlik ve uyum 
içinde oldukları, örgütlerine karşı aitlik hissettikleri, kendilerini çalıştıkları örgütün bir 
parçası olarak gördükleri ve örgütlerinin kural, ilke ve uygulamalarını içselleştirdikleri 
bir süreç olarak ifade edilmektedir (Mael ve Ashforth, 1992: 4; Wiesenfeld vd., 2001: 
215; Wiesenfeld vd., 1999: 778). Bu kapsamda örgütsel özdeşleşme, çalışanların üyesi 
oldukları örgütlerin özellikleri aracılığıyla kendilerini ne ölçüde tanımladıkları anlamına 
gelmektedir (Dutton vd., 1994: 239-240).  

Örgütsel özdeşleşme literatürü, çalışan ile örgüt arasındaki ilişkiyi açıklamakta ve 
yönetimin örgüt çalışanlarını, örgütsel ilgiye ve karar önermelerine nasıl teşvik ettiğini 
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tanımlamaktadır (Cheney ve Tompkins, 1987). Örgütsel özdeşleşme, örgütsel kimliğin 
bir sonucu olarak bireyin sosyal kimliklerinin bir parçasıdır (Ashforth ve Mael, 1989) 
ve örgüt çalışanlarını, örgütte alınan kararları kabullenmeye ve örgütsel fonksiyonlara 
göre davranış geliştirmeye (Tompkins ve Cheney, 1985), örgütsel davranış şekillerini 
benimsemeye yönlendirmektedir (Shamir, 1990). 

1.3.İşe Tutkunluk 
Örgütsel davranış literatüründe İngilizce karşılığı ‘‘Works engagement’’ olan işe 

tutkunluk kavramı Türkçe’de farklı isimlerle adlandırılmaktadır. İşe tutkunluk 
kavramını açıklayan alt boyutların, yüksek enerji, anlam, şevk, ilham, gurur, odaklanma 
gibi ifadeleri ve örnek olan davranışları bir tutkunluk durumunu ifade etme şeklindedir 
(Turgut, 2011: 156). Kavramın temellerini atan Kahn’a (1990) göre işe tutkunluk, 
kişinin hem fiziksel hem bilişsel hem de duygusal olarak kendini işe vermesi, işine 
sarılması halidir. Kişinin işini ne kadar içselleştirdiği, kendisini işine ne kadar verdiği, 
işiyle ve iş arkadaşlarıyla olan ilişkisinin kalitesi işe tutkunluk açısından önemlidir 
(Kahn, 1990: 694). Schaufeli vd. (2002)’ye göre ise işe tutkunluk, pozitif, tatmin edici, 
iş ile ilgili ruh hali şeklinde tanımlanmaktadır. Bu ruh hali; dinçlik, adanmışlık ve 
yoğunlaşma olmak üzere üç boyutu kapsamaktadır. Dinçlik boyutu, çalışırken yüksek 
enerji seviyesi, zihinsel olarak dayanıklı olma, çaba gösterme isteği ve kolayca 
yorulmama niteliğini ifade eder. Adanmışlık boyutu, çalışmaya ilişkin güçlü bir bağlılık 
anlamındadır ve önem duyma, şevk, ilham, övgü ve mücadele etme kavramlarını 
kapsar.  Yoğunlaşma boyutu ise, çalışırken yapılan işe tam olarak odaklanmayı ve 
mutlu bir şekilde çalışmaya dalmayı ifade eder (Schaufeli vd., 2002: 74-75). 

İşe tutkunluk kavramı yerli literatürde ilk defa ‘‘cezbolma’’ şeklinde Doğan 
(2002) tarafından kullanılmış; daha sonraki çalışmalarda da ‘‘çalışmaya/işe tutkunluk’’ 
(Turgut, 2011), ‘‘cezbolma’’ (Esen, 2011), “işle bütünleşme’’ (Ardıç ve Polatçı, 2009), 
“işe gönülden adanma’’ (Bal, 2010) gibi karşılıkları tercih edilmişken, bu çalışmada ise 
‘‘work engagement’’ kavramının karşılığı olarak ‘‘işe tutkunluk’’ ifadesi tercih 
edilmiştir. İşe tutkunluğun yerli literatür açısından yeni bir kavram olması nedeniyle, bu 
kavram ile alakalı bazı soruların; örneğin, kültür, biyolojik etmenler, genetik yapı, 
kişilik faktörleri, angaje olamayan çalışanlarla olan farklılıkların ortaya konması gibi 
hususların gelecek bakımından araştırılmasında büyük yararlar olmasının (Özkalp ve 
Meydan, 2015: 14) yanında, çalışma hayatında lider ile çalışanları arasında etkileşimleri 
açıklayan örgütsel davranış kavramları ile etkilerinin ve ilişkilerinin incelenmesi de 
oldukça önem ve gereklilik arz etmektedir. 

1.4.Paternalist Liderlik, Örgütsel Özdeşleşme ve İşe Tutkunluk İlişkisi 

Literatür incelendiğinde, paternalist liderlik, örgütsel özdeşleşme ve işe tutkunluk 
kavramları arasındaki ilişkilere yönelik çeşitli çalışmaların olduğu görülmektedir; 

Yapılan araştırmalar, Türkiye’de paternalist liderliğin çalışan tutum ve 
davranışları üzerine önemli etkilere sahip olduğunu ortaya koymaktadır (Paşa vd., 2001; 
Pellegrini ve Scandura, 2006; Erben ve Güneşer, 2008).  

Bir liderin çalışanlarına karşı davranışları, çalışanların liderlerine ve işlerine karşı 
davranışlarını etkilemektedir (Mordanow vd., 2008). Cheng vd., (2004) tarafından 
yapılan araştırmada, paternalist liderliğin bütün boyutlarının çalışanların tepkileri 
üzerinde etkisinin olduğu belirtilmektedir ve paternalist liderliğin yardımseverlik 
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boyutunun çalışanların yöneticileri veya örgütleri ile özdeşleşmelerinde ciddi bir 
etkisinin olduğu tespit edilmiştir (Cheng vd., 2004). 

Zhu vd. (2015), dürüst, güvenilir, adil ve ilgi gösteren özellikleri ile tanımladıkları 
etik liderliğin örgütsel özdeşleşmeyi etkilediğini ifade etmişlerdir. Bu özelliklerin 
paternalist liderliğin ahlaki bütünlüğü içerisinde düşünülmesi sebebiyle paternalist 
liderliğin ahlak boyutunun örgütsel özdeşleşmeyi geliştirdiği düşünülmektedir (Zhu vd., 
2015). 

Göncü vd., (2014)’ün araştırma sonuçlarına göre paternalist liderlik ile örgütsel 
özdeşleşme arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Göncü vd., 2014). 
Benzer şekilde, diğer çalışmalarda paternalist liderliğin üç boyutunun da örgütsel 
özdeşleşme üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu belirtilmektedir (Liu vd., 2010; Kim ve 
Jin, 2013). Bir başka çalışmada, örgütsel özdeşleşme ile paternalist liderliğin 
yardımseverlik ve ahlak boyutları arasında pozitif; otoriterlik boyutu ile negatif bir 
ilişkinin var olduğu saptanmıştır (Cheng ve Wang, 2015).  

Paternalist liderliğin örgütsel özdeşleşme ile doğrudan ilişkili olduğu araştırmalar 
kapsamında paternalist liderliğin örgütsel özdeşleşme üzerinde etkisi olduğu 
değerlendirilmektedir.  

Aynı zamanda, paternalist liderlik davranışı çalışanlarda adanmışlık ve sadakat 
duygularının artmasına da katkı sağlamaktadır (Rehman ve Afsar, 2012). İş 
arkadaşlarından destek görmek işe tutkunluğu olumlu yönde etkilemekte (Xanthopoulou 
vd., 2008) ve yöneticilerden destek almak işe tutkunluğu arttırmaktadır (Vassos vd., 
2013). Yönetici desteğinin dinçlik, adanmışlık ve yoğunlaşma boyutlarını olumlu yönde 
etkileyerek işe tutkunluğu arttırdığı yapılan çalışmalar ile ortaya koyulmuştur (Karatepe 
ve Olugbade, 2009).  Bir başka çalışmada ise yöneticiden günlük koçluk alındığında o 
gün içinde ve sonraki günlerde işe tutkunluğun arttığı ve finansal getirilerin yükseldiği 
görülmüştür (Xanthopoulou vd., 2009). Ayrıca liderlerin davranış tarzlarının işe 
tutkunluk üzerinde etkili olduğu ve liderin çalışanları ile bütünlük sağlaması açık 
iletişim kurması, şeffaflık gibi davranışlar sergilemesinin çalışanların işe tutkunluğu ve 
performanslarını arttırdığı yapılan çalışma sonuçlarında görülmüştür (Vogelgesang vd., 
2013). Bu bağlamda paternalistik liderler çalışanlarının hem iş hem de özel hayatları ile 
yakından ilgilenmektedirler. Liderin çalışanı için sergilediği bu yakın ve destekleyici 
ilgi işe tutkunluk üzerinde olumlu bir etki yaratmaktadır (Cenkci ve Özçelik, 2015). 
Kahn (1990) tarafından öne sürülen işe tutkunluk modelinin psikolojik şartları göz 
önüne alındığında, paternalistik liderliğin işe tutkunluk için gerekli şartları 
güçlendirdiğini söylemek mümkündür. 

Literatürdeki çalışmaların sonuçlarına bakıldığında, paternalist liderlik 
davranışlarının çalışanların işe tutkunluk düzeyleri üzerinde de etkileri olduğu 
değerlendirilmektedir.  

İşe tutkunluk çalışan verimliliği ve örgütsel vatandaşlık davranışı gibi çeşitli 
örgütsel çıktılar ile ilişkili bir kavramdır (Akhtar vd., 2015). Örgütsel özdeşleşme ise işe 
tutkunluğun aksine etkililik ve enerjik olma durumu söz konusu değildir. Bu nedenle işe 
tutkunluk, örgütsel özdeşleşmeye göre daha geniş ve kapsamlı bir kavram olarak 
değerlendirilmektedir (Maslach vd., 2001). Her iki kavram da birebir aynı şeyi ifade 
etmese de örgütsel özdeşleşme, işe tutkunluğun bir parçası veya yönü olarak 
değerlendirilebilir (Macey ve Schneider, 2008).  
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Bakker ve Bal, (2010)’un çalışma sonuçları, işe tutkunluk artışının, yüksek iş 
performansı yarattığına işaret etmektedir (Bakker ve Bal, 2010). Ayrıca, işe tutkunluk 
özelliği gösteren çalışanların inisiyatif alma ve proaktif davranışlar sergileme 
davranışlarını daha sık gösterdiği ve öğrenme motivasyonlarının daha yüksek olduğu 
saptanmıştır (Sonnentag, 2003). İşe tutkunluğun işten ayrılma isteğini azaltıcı bir etki 
yarattığı da görülmektedir (Walker, 2013). Chien, (2013)’ün çalışmasında işe 
tutkunluğun iş tatmini üzerinde de olumlu etkisi görülmüştür (Chien, 2013). Bir diğer 
çalışmada ise işe tutkunluğun iş performansı ve örgütsel bağlılık üzerinde olumlu etkisi 
tespit edilmiştir (Karatepe vd., 2014). Benzer olarak Vogelgesang vd., (2013)’ün 
çalışmasında, çalışanların işe tutkunluğu arttıkça, işlerindeki performanslarının da 
arttığı görülmüştür (Vogelgesang vd., 2013).   

İşe tutkunluk ile örgütsel özdeşleşme ilişkisine yönelik değerlendirmeler ve işe 
tutkunluğun örgütsel özdeşleşmeye yakın kavramlara olan etkilerine yönelik çalışmalar 
kapsamında işe tutkunluğun örgütsel özdeşleşmeyi etkilediğini değerlendirmek 
mümkündür. 

Bunların yanı sıra; Kurtpınar (2011) çalışmasında, birey örgüt uyumu ile işten 
ayrılma niyeti, performans ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide işe 
tutkunluğun aracılık etkisi saptanmıştır (Kurtpınar, 2011). Karatepe, (2013)’ün 
çalışması ise eğitim, güçlendirme ve ödüllendirme gibi yüksek performanslı insan 
kaynakları uygulamaları ile iş performansı ve rol-dışı müşteri hizmetleri arasındaki 
ilişkide işe tutkunluğun aracı bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir (Karatepe, 2013). 
Schaufeli ve Salanova (2008)’in ise, yapmış oldukları çalışma sonuçları, işe 
tutkunluğun iş kaynaklarının proaktif davranışı etkilemesinde tam bir şekilde aracılık 
ettiğini göstermiştir (Schaufeli ve Salanova, 2008).  

Yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde işe tutkunluğun, iş kaynakları ile iş-örgüt 
performansı, rol-dışı performans, örgütsel bağlılık, inisiyatif alma gibi örgütsel çıktılar 
arasında aracı etki oluşturduğunu söylemek mümkündür (Costa vd., 2014; Blomme ve 
Suffolk, 2015). Paternalistik liderliğin işe tutkunluğun öncüllerini sağlayarak işe 
tutkunluğu arttırması ve literatüre paralel olarak işe tutkun çalışanların da örgütün 
yararına kendilerinden resmi olarak beklenenlerin ötesine geçmeleri öngörülebilir.  

Paternalist liderlik ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkide işe tutkunluğun bir 
aracılık etkisinden söz edebilmek için literatürdeki çalışmalar ışığında oluşturulacak 
yapısal eşitliklerde Baron ve Kenny’nin (1986: 1177) sağlanması gereken üç koşulu için 
önermelerde bulunmak mümkündür. 

Tüm bunlardan hareketle ve literatürdeki kuramsal açıklamalar ışığında aşağıdaki 
şu hipotezler geliştirilmiştir; 

H1a: Yöneticilerin yardımsever liderlik davranışları çalışanların örgütsel 
özdeşleşmelerini pozitif olarak etkiler. 

H1b: Yöneticilerin ahlaki liderlik davranışları çalışanların örgütsel 
özdeşleşmelerini pozitif olarak etkiler. 

H1c: Yöneticilerin otoriter liderlik davranışları çalışanların örgütsel 
özdeşleşmelerini negatif olarak etkiler. 

H2a: Yöneticilerin yardımsever liderlik davranışlarının, çalışanların örgütsel 
özdeşleşmelerini etkilemesinde işe tutkunluk düzeylerinin aracılık rolü vardır. 



	  
	  

F.	  Korkmaz	  –	  İ.	  Gökdeniz	  –	  K.	  Zorlu	  10/3	  (2018)	  950-‐973	  

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

958	  

H2b: Yöneticilerin ahlaki liderlik davranışlarının, çalışanların örgütsel 
özdeşleşmelerini etkilemesinde işe tutkunluk düzeylerinin aracılık rolü vardır. 

H2c: Yöneticilerin otoriter liderlik davranışlarının, çalışanların örgütsel 
özdeşleşmelerini etkilemesinde işe tutkunluk düzeylerinin aracılık rolü vardır. 

2.Araştırma Metodolojisi 

2.1.Amaç ve Önem 
Bu çalışmada, yöneticilerin etkili liderlik özellikleri ve davranışlarının, çalışan 

davranışlarının çıktı ve sonuçları üzerinde nasıl ve ne şekilde etkilerinin olduğunun 
tespit edilmesi düşüncesiyle yapılan araştırmalar çerçevesinde Türkiye’de kabul 
gördüğü tespit edilen liderlik tarzlarından biri olan paternalist liderliğin çalışan 
davranışları çıktıları üzerindeki etkisinin kontrol edilmesi ve paternalist liderliğin 
alanının genişletilmesi amaçlanmaktadır. 

Literatürde, Türkiye’de paternalit liderlik anlayışı kapsamında, lider ile 
çalışanların karşılıklı beklentilerini dikkate alan sınırlı sayıda araştırma olduğu 
görülmektedir. Bu doğrultuda paternalist liderliğin, çalışanların sergiledikleri tutum ve 
davranışlarla olan bağlantısını öğrenmek ve paternalist liderliğin örgütsel çıktıdan nasıl 
fayda sağladığını ve bir örgüt için hangi bakımdan yararlı veya yıkıcı olabileceğini 
belirlemek çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.  

Bununla birlikte literatürde liderin paternalist davranışlarının örgütsel 
özdeşleşmeye etkisinde çalışanların işe tutkunluk düzeylerinin aracı etkilerinin 
incelendiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Yapılan literatür taraması ışığında gelişen 
çalışma, paternalist liderlik davranışlarının örgütsel özdeşleşmeye etkisinde çalışanların 
işe tutkunluk düzeylerinin aracı rolünün incelenmesi ve hem kamu hem de özel sektör 
çalışanlarını kapsayan bir değerlendirme olması sebebiyle Türkiye’de yapılmış 
çalışmalar açısından bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Bu mütevazi katkının çalışmanın 
önemi bakımından değerlendirilmesinde fayda vardır. Dolayısıyla bu açıdan da oldukça 
önem arz etmektedir. 

2.2.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araştırmanın evrenini Kırşehir ilinde İl Müdürlükleri bünyesindeki tüm çalışanlar 

ve 50 ve üzeri çalışana sahip özel sektör kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, örneklemini 
ise yüz yüze anket yöntemi ile ulaşılan hem kamu hem özel sektör toplamında 1032 
çalışan oluşturmaktadır. 

Araştırmacılar tarafından evren üzerinden örneklem sayısının belirlenmesi 
amacıyla farklı formüller kullanılmakla beraber bu çalışmada örneklem sayısını 
belirlemek için Yamane (2001)’in geliştirmiş olduğu şu örneklem hesaplama formülü 
tercih edilmiştir (Yamane, 2001: 116-117); 

 

 
Araştırma katılımcılarına ait demografik bilgilere Tablo 1’de yer verilmektedir; 
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Tablo 1. Katılımcılara ait demografik bilgiler 
Değişkenler Frekans (1032) %(100,0) Değişkenler Frekans (1032) %(100,0) 

Cinsiyet   
Medeni Durum   

Kadın 474 45,9 Evli 557 54,0 
Erkek 558 54,1 Bekâr 475 46,0 
Eğitim 
Durumu   

Yaş   

İlköğretim 38 3,7 18-25 253 24,5 
Lise 218 21,1 26-30 242 23,4 
Ön lisans 228 22,1 31-40 312 30,2 
Lisans 472 45,7 41-50 165 16,0 
Lisansüstü 76 7,4 51 ve üzeri 60 5,8 
Çalışma Süresi   Pozisyon   
0-1 yıl 230 22,3 Yönetici değil 749 72,6 
1-5 yıl 347 33,6 İlk Kademe Yönetici 145 14,1 
6-10 yıl 207 20,1 Orta Kademe Yönetici 111 10,8 
11-15 yıl 95 9,2 Üst Kademe Yönetici 27 2,6 
16-20 yıl 57 5,5 Sektör   
21 ve üzeri yıl 96 9,3 Kamu/Özel 518/514 50,2/49,8 

Buna göre, 1032 katılımcının 558’i (%54,1) erkeklerden, 474’ü (%45,9) 
kadınlardan oluşurken, 557’sinin (%54) evli, 475’inin (%46) bekâr olduğu 
görülmektedir. Bunun yanı sıra katılımcıların yaklaşık yarısının genç yaş, yaklaşık diğer 
yarısının ise orta yaş grubunu temsil ettiği görülmektedir. Eğitim durumuna göre ise 
katılımcıların yaklaşık yarısının lisans mezunu olduğu dikkat çekmektedir. 
Katılımcıların büyük çoğunluğu 0-1 yıl, 1-5 yıl ve 6-10 yıl çalışma süresi aralığında 
dağılım göstermektedir. Yönetici olmayan pozisyonlarda çalışanların sayısı ise 749 
(%72,6) ile büyük çoğunluğu temsil etmektedir. Son olarak kamu ve özel sektör 
ayrımında katılımcıların hemen hemen eşit dağıldığı görülmektedir. 

2.3.Veri Toplama Aracı ve Analiz Yöntemi 
Araştırmada nicel veri analizi tercih edilmiştir. 5’li likert ölçeğinin kullanıldığı 

anket formu, demografik sorular ile 3 boyutlu ifadeleri içeren paternalist liderlik ölçeği 
ile tek boyutlu ifadeleri içeren örgütsel özdeşleşme ve işe tutkunluk ölçeklerini 
kapsamaktadır. Paternalist liderlik için Cheng vd., (2000)’nin 26 maddelik Paternalist 
Liderlik Ölçeği, örgütsel özdeşleşme için Mael ve Asforth (1992)’un 6 maddelik 
Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği, işe tutkunluk için ise Shaufeli vd., (2006)’ya ait UWES 
İşe Tutkunluk Ölçeğinin 9 maddelik kısa versiyonu kullanılmıştır. Araştırma modeli 
olarak ise yapısal eşitlik modeli (YEM) tercih edilmiştir. Verilerin analizi için SPSS 
22.0 paket programı ve AMOS 24 YEM programı birlikte kullanılmıştır. Geçerlilik testi 
için önce açımlayıcı faktör analizi uygulanmış ve oluşan boyutların yapısı doğrulayıcı 
faktör analizi ile doğrulanmıştır. Güvenilirlik için ise Cronbach’s alpha değerlerine 
bakılmış ve dağılımın normal olduğu görülmüştür. 

2.4.Ölçeklerin Geçerlilikleri ve Güvenilirlikleri 
Araştırma ölçeklerine ait yapıları test etmek için öncelikle açımlayıcı faktör 

analizi uygulanmıştır. Buna göre Paternalist Liderlik ölçeğinde 25.madde düşük faktör 
yüküne (0,382) sahip olduğu, 14.madde çapraz faktör yüklendiği için ve 18., 19., ve 20. 
maddeler ise kavramsal teorinin dışında başka bir boyuta yüklendiği için yapı dışına 
çıkarılmıştır. Daha sonra, tüm ölçeklere ait yapıları doğrulamak için yapılan doğrulayıcı 
faktör analizi sonucunda ise Örgütsel Özdeşleşme ölçeğinin 4. maddesi, İşe Tutkunluk 
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ölçeğinin ise 1. maddesi çok fazla modifikasyon yüklendikleri için yapı dışına 
çıkarılmıştır. Ayrıca tüm ölçekler için güvenilirlik analizi de uygulanmıştır. Analizler 
sonucu tüm ölçekler için elde edilen uyum index ve güvenilirlik değerleri Tablo 2’deki 
gibidir; 

Tablo 2. Ölçek verilerine ait güvenilirlik ve geçerlilik değerleri 
Ölçekler χ²/df 

≤5 
GFI 
≥ 
0,90 

CFI 
≥ 0,90 

RMESEA 
≤ 0,08 

SRMR 
≤ 0,10 

Madde 
Sayısı 

Cronbachs’ 
Alpha 

Paternalist Liderlik 
Ölçeği 

4,511 0,928 0,944 0,058 0,045 21 0,857 

Örgütsel Özdeşleşme 
Ölçeği 

0,959 0,999 1,000 0,000 0,009 5 0,819 

İşe Tutkunluk Ölçeği 4,971 0,978 0,989 0,062 0,020 8 0,928 

Tablo incelendiğinde tüm ölçeklere ait uyum index değerlerinin kabul edilebilir 
sınırlarda, güvenilirlik değerlerinin de yeterli seviyelerde olduğu görülmektedir. 

2.5.Yapısal Eşitlik Modelinin Test Edilmesi ve Bulgular 
Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla, araştırmanın bağımsız değişkeni 

Paternalist Liderlik ile bağımlı değişkeni Örgütsel Özdeşleşme arasında oluşturulan 
yapısal eşitlik modeli Şekil 1’de sunulmaktadır; 

 

Şekil 1. Paternalist Liderlik ile Örgütsel Özdeşleşme Arasında Oluşturulan Yapısal 
Eşitlik Modeli 

Şekil 1’de görülen modelin uyum değerleri Tablo 3’de gösterilmiştir;  
Tablo 3. Paternalist Liderlik ile Örgütsel Özdeşleşme Arasında Oluşturulan 

Yapısal Eşitlik Modeli Uyum Değerleri 
 χ²/df 

≤5 
GFI 
≥ 0,90 

CFI 
≥ 0,90 

RMESEA 
≤ 0,08 

SRMR 
≤ 0,10 

YEM Modeli 3,509 0,927 0,946 0,049 0,042 
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Tablo incelendiğinde kurulan yapısal modelin sonuçlarının kabul edilebilir 
sınırlarda olduğu, buna göre yapısal modelin doğrulandığı ve sonuçlarının 
yorumlanabileceği görülmektedir. 

Oluşturulan modele göre değişkenler arasındaki β katsayıları, Standardize β 
katsayıları, standart hata, t ve p değerleri Tablo 4’de sunulmuştur. 

Tablo 4. Paternalist Liderlik ile Örgütsel Özdeşleşme Arasında Oluşturulan 
Yapısal Eşitlik Modeli Katsayıları 

Bağımlı    Bağımsız β St. β Standart 
Hata t p 

Örgütsel Özdeşleşme <-- Yardımsever Liderlik 0,150 0,168 0,059 2,550 0,011* 
Örgütsel Özdeşleşme <-- Otoriter Liderlik -0,004 -0,004 0,034 -0,123 0,902 
Örgütsel Özdeşleşme <-- Ahlaki Liderlik 0,288 0,322 0,063 4,550 *** 

***: p<0,001   **:p<0,01   β: Regresyon Katsayısı   St. Β: Standardize Regresyon Katsayısı 

Tablo incelendiğinde aracı değişken olmadan direkt etkiler görülmektedir. Buna 
göre Yardımsever Liderlik ve Ahlaki Liderlik alt boyutları Örgütsel Özdeşleşmeyi 
pozitif etkilemektedir. Bu nedenle bu etkiye aracılık eden başka bir değişken incelemesi 
yapılabilir. Otoriter Liderlik alt boyutunun Örgütsel Özdeşleşme üzerinde bir etkisi 
olmadığından burada bir aracı değişken incelemesi yapılamaz. 

2.5.1. Aracılık Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Test Edilmesi ve Bulgular 

Yapısal eşitlik modelinde aracı olarak yer alan işe tutkunluğun, paternalist liderlik 
ile örgütsel özdeşleşme arasındaki aracılık etkisinin test edilmesi amaçlanmıştır. Baron 
ve Kenny’ye (1986) göre iki değişken arasındaki ilişkiye üçüncü bir değişkenin aracılık 
edip etmediği veya dolaylı bir etkinin söz konusu olup olmadığının belirlenmesi için 
aşağıda verilen üç koşulun sağlanması gerekmektedir (Baron ve Kenny, 1986; 1176-
1177); 

• 1. Koşul: Bağımsız değişkenin (Paternalist Liderlik), bağımlı değişken 
(Örgütsel Özdeşleşme) üzerinde direkt bir etkisi bulunmalıdır. 

• 2. Koşul: Bağımsız değişkenin (Paternalist Liderlik), aracı değişken (İşe 
Tutkunluk) üzerindeki etkisi anlamlı olmalıdır. 

• 3. Koşul: Aracı değişken (İşe Tutkunluk), birinci koşuldaki modele dahil 
edildiğinde, bağımsız değişkenin (Paternalist Liderlik) bağımlı değişken 
(Örgütsel Özdeşleşme) üzerindeki etkileri azalırken, aracı değişken de (İşe 
Tutkunluk) bağımlı değişkeni anlamlı bir şekilde etkilemelidir. 

Bu üç koşul için gerekli analizlerin yapılabilmesi için iki farklı model test 
edilmektedir. İlk modelde, birinci koşul olan bağımsız değişkenin bağımlı değişken 
üzerindeki direkt etkisi araştırılmaktadır. İkinci modelde ise Baron ve Kenny’nin (1986) 
belirttiği ikinci ve üçüncü koşullar test edilmektedir. İlk model için elde edilen yol 
diyagramı Şekil 1’de gösterilmiştir ve birinci koşulun sağlandığı görülmüştür. 

Aracılık etkisinin test edilmesi için oluşturulan ikinci model Şekil 2’de 
sunulmaktadır; 
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Şekil 2. Aracılık Etkisini Ölçmek İçin Oluşturulan Yapısal Eşitlik Modeli 
Şekil 2’de görülen modelin uyum değerleri Tablo 5’de gösterilmektedir; 

Tablo 5. Aracılık Etkisini Ölçmek İçin Oluşturulan Yapısal Eşitlik Modeli Uyum 
Değerleri 

 χ²/df 
≤5 

GFI 
≥ 0,90 

CFI 
≥ 0,90 

RMESEA 
≤ 0,08 

SRMR 
≤ 0,10 

YEM Modeli 2,937 0,918 0,951 0,043 0,041 

Tablo incelendiğinde kurulan yapısal modelin sonuçlarının kabul edilebilir 
sınırlarda olduğu, buna göre yapısal modelin doğrulandığı ve sonuçlarının 
yorumlanabileceği görülmektedir. 

Oluşturulan modele göre değişkenler arasındaki β katsayıları, Standardize β 
katsayıları, standart hata, t ve p değerleri Tablo 6’da sunulmaktadır; 

Tablo 6. Aracılık Etkisini Ölçmek İçin Oluşturulan Yapısal Eşitlik Modeli 
Katsayıları 

Bağımlı    Bağımsız β St. β Standart 
Hata t p 

İşe Tutkunluk <-- Yardımsever Liderlik 0,308 0,302 0,063 4,867 *** 

İşe Tutkunluk <-- Otoriter Liderlik -0,067 -0,062 0,036 -1,839 0,066 

İşe Tutkunluk <-- Ahlaki Liderlik 0,198 0,194 0,066 2,979 0,003** 

Örgütsel Özdeşleşme <-- İşe Tutkunluk 0,315 0,356 0,034 9,369 *** 

Örgütsel Özdeşleşme <-- Yardımsever Liderlik 0,053 0,059 0,057 0,934 0,350 

Örgütsel Özdeşleşme <-- Otoriter Liderlik 0,016 0,017 0,033 0,482 0,630 

Örgütsel Özdeşleşme <-- Ahlaki Liderlik 0,233 0,257 0,061 3,815 *** 
***: p<0,001   **:p<0,01   β: Regresyon Katsayısı   St. Β: Standardize Regresyon Katsayısı 
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Tablo incelendiğinde İşe Tutkunluk değişkeni aracı etki olarak eklendiğinde bu 
değişken üzerinden giden etkiler görülmektedir. Buna göre Paternalist Liderliğin 
otoriter liderlik alt boyutu ile işe tutkunluk arasında anlamlı bir etki bulunmazken, 
yardımsever ve ahlaki liderlik alt boyutları İşe Tutkunluğu pozitif etkilemektedir. 
Dolayısıyla Baron ve Kenny’nin (1986) ikinci koşulu da sağlanmaktadır. Bu durumda 
aracılık etkisinin tespiti için üçüncü koşul test edilebilmiştir; aracı değişken olan işe 
tutkunluğun bağımsız değişken olan örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisi anlamlıdır, 
bunun yanı sıra, paternalist liderliğin yardımseverlik alt boyutunun örgütsel özdeşleşme 
üzerindeki etkisinin aracı değişken (İşe Tutkunluk) eklendiğinde istatistiksel olarak 
anlamsız olduğu görülmektedir. Bu nedenle paternalist liderliğin yardımseverlik alt 
boyutunun örgütsel özdeşleşme üzerinde olan etkisine işe tutkunluk tam aracılık 
etmektedir. 

Paternalist liderliğin ahlaki liderlik alt boyutu değişkeninin Örgütsel Özdeşleşme 
üzerindeki direkt etkisi aracı değişken (İşe Tutkunluk) eklendiğinde azalmıştır. Bu etki 
tamamen kaybolmadığı için tam aracılık olmadığı görülmüştür. Aracı değişken (İşe 
Tutkunluk) olmadan Ahlaki Liderliğin Örgütsel Özdeşleşme üzerine direkt etkisi 
β=0,288’dir. İşe Tutkunluk eklendiğinde bu etki β=0,233 olmuştur. Bu azalışın 
istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına göre İşe Tutkunluk değişkenin kısmi aracı 
olup olmadığına karar verilmiştir. Bunun için Sobel testi3 uygulanmıştır. Uygulanan 
Sobel testi sonucuna göre 0,288’den 0,233’a olan bu azalış istatistiksel olarak 
anlamlıdır. Buna göre aracı değişken (İşe Tutkunluk) modele eklendiğinde Ahlaki 
Liderliğin Örgütsel Özdeşleşme üzerine olan etkisinin bir kısmı aracı değişken 
üzerinden geçmektedir. Tüm bu sonuçlar değerlendirildiğinde Ahlaki Liderliğin 
Örgütsel Özdeşleşme üzerindeki etkisine İşe Tutkunluğun kısmi aracılık ettiği 
görülmektedir. 

Sonuç ve Öneriler 
Bu çalışmada, daha önce literatürde incelenmediği görülen, paternalist liderliğin 

yardımsever, ahlaki ve otoriter liderlik alt boyutları ile çalışanların örgütsel özdeşleşme 
düzeyleri arasındaki etki ve bu etkide çalışanların işe tutkunluk düzeylerinin aracılık 
rolü ortaya konulmuştur. Bu kapsamda yapılmış olan anket uygulamasından elde edilen 
veriler yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiş ve modelin doğrulandığı görülmüştür. 
Buna göre çalışanların işyerinde paternalist liderlik davranışına yönelik algıları pozitif 
yönde arttığında örgütsel özdeşleşme düzeylerinin de artabileceği ve işe tutkunluk 
düzeylerinin ise bu artışta kısmi bir rol alacağı tespit edilmiştir. Analiz bulguları, 
paternalist liderliğin yardımseverlik ve ahlaki liderlik alt boyutlarının örgütsel 
özdeşleşmeyi pozitif yönde ve anlamlı şekilde etkilediğini ortaya çıkarmış ve bu 
sonuçların kavramsal ilişkiler kısmında sunulan literatürdeki diğer çalışma sonuçları ile 
örtüştüğü görülmüştür. Fakat, otoriter liderlik alt boyutunun örgütsel özdeşleşme ile 
herhangi bir etkisi tespit edilmemiştir. Literatür incelendiğinde bu sonucun aksine, 
birçok çalışmada otoriter liderlik alt boyutunun örgütsel özdeşleşmeyi negatif etkilediği 
tespit edilmişken; Cheng vd. (2004), Farh vd. (2006), Niu vd. (2009), Çıraklar vd. 
(2016) çalışma sonuçlarının bu sonuç ile örtüştüğü görülmüştür. Bu konuda örtüşen 
benzer çalışmalarla yapılan değerlendirmeler neticesinde bireyci kültürlerde görülen bu 
sonuca, küreselleşmenin, ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler aracılığıyla 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Sobel testi şu link üzerinden yapılmıştır; http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm	  
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kültürlerarası etkileşimin ve ahlaki liderlik alt boyutunun etkisiyle otoriter liderliğin 
etkisinin zaman içinde kaybolmasının neden olduğu söylenebilir.  

Paternalist liderliğin örgütsel özdeşleşmeye etkisinde işe tutkunluğun aracılık 
rolüne ilişkin bulgular değerlendirildiğinde ise; ahlaki liderlik alt boyutunun örgütsel 
özdeşleşmeye etkisinde işe tutkunluk kısmi aracılık ederken, yardımsever liderlik alt 
boyutunun örgütsel özdeşleşmeye etkisinde işe tutkunluğun tam aracılık ettiği tespit 
edilmiştir. Buna göre bir bütün olarak değerlendirildiğinde paternalist liderliğin örgütsel 
özdeşleşmeye etkisinde işe tutkunluğun kısmen rol aldığını söylemek mümkündür. 
Yapılan analizler neticesinde ortaya çıkan bu sonuçlar da literatürdeki benzer 
çalışmalarla örtüşmektedir. 

Bu çalışmanın sonuçları örneklemi ile sınırlandırılmıştır. Elde edilen bulgular ve 
doğrulanan yapının, gelecek araştırmacılar tarafından daha geniş örneklem kitlelerine 
uygulanması ve sınanması, dolayısıyla üzerinden uzun yıllar önce yapılmış olan kültürel 
sınıflamaların günümüz şartlarında tekrarlanması ve ne ölçüde değişim gösterdiğinin 
tespit edilmesi, literatür açısından oldukça katkı sağlayıcı olacaktır. Bunun yanı sıra 
paternalist liderliğin alanının genişletilmesi amacıyla, örgütsel özdeşleşme ile arasındaki 
etkiye aracılık edecek farklı kavram araştırmasına ve diğer örgütsel davranış çıktıları ile 
ilişkilerine yönelik gelecek çalışmalar da oldukça önem arz edecektir. 
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Extensive Summary 

In this study, it is aimed to control the effect of the paternalistic leadership which 
is identified as one of the recognized leadership styles in Turkey on the outcomes of 
employee behavior and to expand the field of paternalist leadership in the framework of 
research conducted with the idea of determining how and what kind of effects effective 
leadership characteristics and behaviors have on outcomes and outcomes of employee 
behaviors. 

In literature, within the scope of paternalistic leadership conception in Turkey, 
there seems to be a limited number of research taking into account the mutual 
expectations of working with leaders. In this respect, it reveals the importance of the 
study to learn the relation between paternalist leadership and the attitudes and behaviors 
of the employees and to determine how paternalist leadership can benefit from the 
organizational output and to determine the extent to which it can be beneficial or 
destructive for an organization. 

When both global developments in the world and socio-economic processes in 
Turkey are evaluated together, it can be said that the problems of the individuals within 
the organization with the individual in society to be a whole. For this reason, today's 
organizational structures should take the decisions and practices that can eliminate the 
employees as much as possible from these problems. The management team should 
demonstrate a prioritized approach to identifying employees with their organizations 
and increasing their passion, while at the same time, propounding an appropriate 
management style and/or leadership. 

In the consideration of all these in this study, the effect of paternalist leadership 
on organizational identification and work engagement is examined. In the first part of 
the study, a conceptual framework is presented about paternalist leadership, 
organizational identification and work engamenet and in the second part, the research 
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method and the findings and results obtained are included. 

Quantitative data analysis was preferred in the study. The questionnaire, which 
uses the 5-point Likert scale, involves the demographic questions and the paternalist 
leadership scale including three-dimensional expressions, and the organizational 
identification and work engagement scales including one-dimensional expressions. For 
the paternalist leadership, Cheng et al. (2000) 's 26 - item Paternalist Leadership Scale, 
for organizational identification Mael and Asforth (1992)' s Organizational 
Identification Scale, and for the work engagement a 9-item short version of UWES 
Work Engagement Scale of Shaufeli et al. (2006) was used. As a research model, 
structural equation model (SEM) was preferred. SPSS 22.0 package program and 
AMOS 24 SEM program were used together to analyze the data. For the validity test, 
exploratory factor analysis was applied and the structure of the dimensions was 
confirmed by confirmatory factor analysis. For reliability, Cronbach’s alpha values 
were observed and the distribution was normal. 

In this study, the effect of the levels of organizational identification of the 
benevolent, moral and authoritarian leadership of paternalist leadership, and the levels 
of organizational identification of the employees, and the mediating role of the 
employees' work engagement levels which have not been examined before. The data 
obtained from the survey conducted within this scope were tested with structural 
equation modeling and the model was verified. Accordingly, it was found that when 
employees' perceptions of paternalist leadership behavior in the workplace increased 
positively, organizational identification levels could be increased and work engagement 
levels would have a partial role in this increase.The findings of the analysis revealed 
that the sub-dimensions of the benevolence and moral leadership of paternalist 
leadership positively affect the organizational identification and these results coincide 
with the results of the other studies in the literature presented in the conceptual relations 
section. However, no effect of authoritarian leadership sub-dimension on organizational 
identification has been determined. When literature was analyzed, in contrast to this 
conclusion in many studies, it was found that authoritarian leadership sub-dimension 
negatively affected organizational identification in many studies; Cheng et al. (2004), 
Farh et al. (2006), Niu et al. (2009), Çıraklar et al. (2016) study results were observed to 
coincide with this result. As a result of similar studies overlapping in this subject, it can 
be said that globalization, intercultural interaction through advances in transport and 
communication technologies and  the loss of influence of the authoritarian leadership by 
the effect of the sub-dimension of moral leadership revealed this conclusion seen in 
individualist cultures.  

When the findings related to the mediating role of work engagement on the effect 
of paternalist leadership on organizational identification are evaluated; while work 
engagement has a partial mediation in the effect of the moral leadership sub-dimension 
on organizational identification, it has been determined that it has a full mediation in the 
effect of the sub-dimension of the benevolent leadership on organizational 
identification. When considered as a whole, it is possible to say that the work 
engagement is partly involved in the effect of paternalist leadership on organizational 
identification. The results of these analyzes are consistent with similar studies in the 
literature. 
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 The results of this study were limited to the sample. The findings obtained and 
the validated structure to be applied and tested by the future researchers to the larger 
sample population, therefore, the repetition of cultural classifications that have been 
made long years ago and to what extent it has changed will be a significant contributor 
to the literature. In addition, future studies on different conceptual research and other 
organizational behavior outcomes that will mediate the effect beetween organizational 
identification and paternalistic leadership with the aim of expanding the field of 
paternalistic leadership will also be of great importance. 
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Özet 

Algılanan kontrol, psikolojik sahipliği oluşturan etkenlerden bir tanesidir. Bu etki 
içerisinde ilişkiyi farklılaştırıp ilişkinin yönünü ve/veya gücünü değiştiren bir değişken 
olarak maksimum fiyatı ödeme istekliliğinin etkisi de araştırma modeline dâhil 
edilmiştir. Bu kapsamda çalışma ile tüketici davranışı bağlamında algılanan kontrol ve 
psikolojik sahiplik ilişkisinde maksimum fiyatı ödeme istekliliğinin düzeleyici etkisi 
anlaşılmaya çalışılmıştır. Mercedes marka otomobil kullanıcıları üzerinde yapılan bir 
araştırma ile 402 adet tüketicinin tutumları ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırma 
sonucunda, algılanan kontrolün kullanıcıların Mercedes marka otomobillerine yönelik 
psikolojik sahipliklerini olumlu yönde etkilediği ve bu etkide maksimum fiyatı ödeme 
istekliliğinin düzenleyici rolü olduğu tespitine ulaşılmıştır. Maksimum fiyatı ödeme 
istekliliğinin yüksek olduğu kullanıcılar için algıladıkları kontrol ile psikolojik sahiplik 
arasındaki ilişkinin arttığı görülürken; maksimum fiyatı ödeme istekliliğinin düşük 
olduğu kullanıcılarda ise bu ilişkinin çok fazla etkilenmediği ortaya konulmuştur. 
Dolayısıyla bireylerin algıladıkları kontrol ile psikolojik sahiplikleri arasındaki ilişkinin, 
maksimum fiyatı ödeme istekliliği yüksek olan kullanıcılarda, düşük olanlardan daha 
kuvvetli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Algılanan Kontrol, Psikolojik Sahiplenme, Maksimum Fiyatı 
Ödeme İstekliliği, Düzenleyici Etki 

Abstract 
Perceived control is one of the elements of psychological ownership. The effect of 

willingness to pay more which is a variable changing and differentiating the direction 
and/or strength of the relation between the two has been included in the research 
model. In this regards, this study aimed to investigate moderating effect of willingness 

DOI: 10.20491/isarder.2018.509
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to pay more in the relation between perceived control and psychological ownership 
within the framework of consumer behaviour. This study was carried out with Mercedes 
brand automobile owners and a total of 402 consumers’ attitudes were measured. The 
results of the study showed that perceived control had a positive effect on psychological 
ownership level of Mercedes brand automobile owners and willingness to pay more had 
a moderating role in this effect. It was revealed that the relation between perceived 
control and psychological ownership increased for individuals who were more willing 
to pay more; on the other hand, this relation was not affected much for individuals who 
were less willing to pay more. Therefore, it has been concluded that the relation 
between individuals’ perceived control and psychological ownership was stronger in 
individuals who were more willing to pay more compared to individuals who were less 
willing to pay more. 
Keywords: Perceived Control, Psychological Ownership, Willingness to Pay More, 
Moderating Effect 

1. Giriş 

Bireylerin bir nesneye ilişkin yasal sahiplikleri olmasa bile, maddi ya da maddi 
olmayan ilgili nesneye yönelik bireylerde gelişen psikolojik anlamda güçlü bağlanma 
hissi, akademik alan yazında psikolojik sahiplenme olarak ilk defa Pierce, Kostova ve 
Dirks (2001) tarafından ortaya konulmuştur. İnsanlık tarihi boyunca insanoğlunun 
çeşitli nesnelere sahipliği mevcut olmuş ve bu da toplumların temelini oluşturmuştur. 
Sahipliğin yasal boyutundan öte psikolojik boyutunun ele alınması, bireylere ilgili 
nesneye ilişkin sağlanan yasal haklardan ziyade ilgili nesneyi bireylerin kendininmiş 
gibi hissetmesini ve algılamasını sağlamaktadır. Dolayısıyla yasal sahiplikte bile 
oluşamayan “kendininmiş gibi sahiplenme duygusu” psikolojik sahiplenmede ortaya 
çıkmaktadır. Dolayısıyla bireylerin tutumları ve davranışları üzerinde etkili olabileceği 
gözlemlenen bu kavram, özellikle örgüt çalışanları üzerinden araştırılmaya başlanmıştır 
(Dyne ve Pierce, 2004; Mayhew ve Diğ., 2007; Liu ve Diğ., 2012). Zaman içerisinde 
tüketici davranışı bağlamında, psikolojik sahiplenme kavramı pazarlama yazını 
tarafından da ele alınmaya başlanmıştır (Hulland, Thompson ve Smith, 2015; Jussila ve 
Diğ., 2015; Karahanna, Xu ve Zhang, 2015; Zhao, Chen and Wang, 2016; Alkaya ve 
Devrani, 2018). Bu çalışma kapsamında da araştırmacı tarafından bizzat odak grup 
çalışmasıyla gözlemlenen tüketicilerin Mercedes markasına yönelik geliştirdiği 
psikolojik bağlılık incelenmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, Mercedes kullanıcılarının algıladığı kontrolün markaya 
yönelik geliştirdikleri psikolojik sahipliğe etkisini ve bu etkide maksimum fiyatı ödeme 
istekliliğinin düzenleyici rolünü ortaya koymaktır. Hâlihazırda kullandıkları markaya 
ilişkin yasal sahipliği olan tüketicilerin, markayı psikolojik sahiplenmelerinde 
algıladıkları kontrolün rolünün ve bu etkide ilgili ürüne daha yüksek düzeyde ödeme 
yapma istekliliklerinin düzenleyici etkisinin araştırılması çalışmanın pazarlama yazınına 
yaptığı önemli bir katkıdır.  

Çalışma, üç temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, araştırmaya konu olan 
kavramlar tanıtılmıştır. İkinci bölümde, algılanan kontrolün psikolik sahiplenme 
üzerindeki etkisi ve bu etkide maksimum fiyatı ödeme istekliliğinin düzenleyici rolünün 
tespitine yönelik hipotezler için analizler yapılmış ve elde edilen bulgular ortaya 
konulmuştur. Son bölümde ise çalışmanın sonuçlarına ve tartışmaya yer verilerek 
gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur. 
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2. Kavramsal Çerçeve 
Tüketici davranışı perspektifinde bireylerin algıladıkları kontrolün psikolojik 

sahiplenmeleri üzerideki etkisine ve bu etkinin kimler için (maksimum fiyatı ödeme 
istekliliği yüksek olanlar/düşük olanlar) daha kuvvetli olduğu sorusuna cevap aramak 
üzere bu ampirik çalışma tasarlanmıştır. Alanyazından hareket edilerek araştırma 
modeli ortaya konulmuş ve hipotezler oluşturulmuştur. Bu bölümde araştırma modeline 
dâhil olan söz konusu değişkenler, kavramsal olarak açıklanmaktadır. 

2.1. Algılanan Kontrol 
Psikolojik sahiplenme olgusunu oluşturan temel niteliklerden biri olan algılanan 

kontrol, kişinin bir objeyi kontrolü olarak ifade edilmektedir. Rudmin ve Berry (1987) 
de yaptıkları çalışmada sahipliğin temel olarak nesneleri kullanma ve kontrol etme 
yeteneği anlamına geldiği tespitine ulaşmışlardır (Pierce, Kostova ve Dirks, 2001, s. 
301). Sahipliklerin, bireyin kimliğini şekillendirdiği anlayışını taşıyan McClelland 
(1951) da, bireylerin dış nesneleri kontrol edebilmelerinin onların genişletilmiş 
benliklerinin (kişinin sahip olduğu varlıklar üzerinden kişilik ve kimliğini oluşturması) 
bir parçasını oluşturduğunu iddia etmiştir. Öte yandan, nesneler üzerindeki kontrol 
eksikliğinin de ilgili nesnenin bireyin benliğinin bir parçasını oluşturamayacağı 
sonucunu doğurduğu ifade edilmiştir (Mayhew ve Diğ., 2007, s. 482). Dolayısıyla 
bireyin kendini algılaması ve yorumlaması, kişilik ve kimliğini oluşturması sahip 
olduğu nesneler üzerinden şekillenmektedir (Belk, 1988, s. 140). Bireye, nesneler 
üzerinde kontrol imkânı sağlanarak kendi etkisini ortaya çıkarmasına imkân sunulması 
da bireyin ilgili nesne üzerindeki sahiplik duygusunun gelişimini oluşturmaktadır. 

Bireylerin, kimlikleri ve kişilikleri için önemli olan nesnelere yönelik bağlılık 
geliştirmeleri olasıdır. Kimliğin parçası olan nesnelerin, kişinin kimliği ile daha az 
ilişkili olan nesnelerden daha fazla duygusal bağlılık yarattığı da ifade edilebilmektedir. 
Dolayısıyla duygusal bağlılığın tanımlanmasında; sahipliğin benlikle ilişkili olan 
yönlerini, fonksiyonel bağlılıktan kaynaklanan ve benlikle ilişkili olmayan yönlerden 
ayırmanın gerekliliğine vurgu yapmaktadır (Belk, 1989, s. 130). 

Pazarlama yazını bağlamında değerlendirildiğinde; Fuchs, Prandelli ve Schreier 
(2010)’in çalışması, ürünlerin seçim sürecine katılarak karar verme yetkisine sahip olan 
tüketicilerin psikolojik olarak daha güçlü bir sahiplik duygusu geliştirdiğini 
göstermektedir. Dolayısıyla, tüketicilerinin tercihlerini yansıtan ve süreci kontrol 
etmelerine imkân sağlayan yapının psikolojik sahiplik üzerindeki etkisi deneysel bir 
çalışmayla ortaya konmuştur. Öte yandan Agarwal ve Ramaswami (1994)’nin çalışması 
da işletmenin çalışanlarının karar verme sürecine aktif olarak katılmaları ve sonuçları 
etkileyebilmeleri durumunda nihai kararların “bireylerin kararları” haline geldiğini 
ortaya koymaktadır ve sonuçlardan kısmen sorumlu olmanın da olumlu duygular ortaya 
çıkarma eğilimi oluşturduğu söylenebilmektedir (Fuchs, Prandelli ve Schreier, 2010, s. 
67). 

2.2. Psikolojik Sahiplenme 
İnsanlık tarihinin başından beri insanlar mülk, arazi, eşya ve ilişki gibi pek çok 

şeye sahip olmuşlardır ve bu tür sahiplenme de günümüzde birçok çağdaş toplumun 
temelini oluşturmaktadır. İnsanlar sahiplenme hedeflerine karşı özel duygular 
beslemekte ve sahip oldukları nesneler/eşyalar için geliştirdikleri ilişkilerine yönelik 
güçlü bir tutum sergilemektedirler. Nesnelere/eşyalara karşı gösterilen bu sahiplenme 
duyguları doğası gereği hayli psikolojik bir özelliğe sahiptir. Sahip olunan nesneye 
gösterilen bu psikolojik (duygusal veya bilişsel) bağ Pierce, Kostova ve Dirks (2001, 
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2003) tarafından psikolojik sahiplenme (PS) olarak adlandırılan olgunun özünü 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla da sahiplenmenin psikolojik yönü sıklıkla nesneyle 
kurulan sürekli ilişkinin altında yatan temel sebep haline gelmiştir (Asatryan ve Oh, 
2008, s. 363). 

Pierce, Kostova ve Dirks (2001, 2003), pskilojik sahiplenme teorisini, bir 
hedefe/nesneye (maddi ya da maddi olmayan) ya da bu hedefin/nesnenin bir parçasına 
(ör. "Benimdir") sahip olma ve psikolojik olarak bağlı olma hissini alan yazına 
önererek; kavramın teorik çerçevesinin çizilmesine önemli katkı sağlamıştır. Öyle ki 
Pierce, Kostova ve Dirks (2001, 2003); “psikolojik sahiplenme” kavramını, örgüt içinde 
çalışan bireylerin yasal sahiplikten ayrı olarak şekillendirdikleri ve örgütlerine karşı 
duygusal bir his geliştirerek örgütü sanki kendilerininmiş gibi algıladıkları ve 
davrandıkları kurumsal bir yapı üzerinden açıklamıştır. Bu noktadan sonra da psikolojik 
sahiplenme kavramı, bireyin bir nesneyi yasal veya resmi sahipliği gerekli olmadan da 
kendisine ait hissetmesi olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla “psikolojik sahiplik”, 
herhangi yasal bir dayanağı olmadan da bireyin tamamen kişisel hislerine dayanarak 
zihninde oluşturduğu bir sahiplenme perspektifini yansıtmaktadır. 

Yasal sahiplenmenin yokluğunda dahi ortaya çıkabilecek mülkiyet duygularını 
ifade ettiği için (Mayhew ve Diğ., 2007, s. 477-478) psikolojik sahiplenme önce 
psikoloji ve sonrasında da işletme akademisyenleri tarafından büyük ilgi görmüştür. 
Psikolojik sahiplenmenin en önemli noktasını maddi veya maddi olmayan bir 
varlığa/nesneye sahip olma ve psikolojik olarak bağlanma hissi oluşturmaktadır. Pierce, 
Kostova ve Dirks (2001, 2003), psikolojik sahiplenme için üç temel yol belirlemiştir: 
Hedefi kontrol etme, hedefi yakından tanıma ve kendini hedefe adama. Diğer bir 
deyişle, bir nesneye karşı psikolojik sahiplenme duyguları geliştirilirken, bireyler o 
nesneye sahip olmak ve onu kontrol etmek için temel bir motivasyon gösterme 
eğiliminde olurlar, nesneyle belirli bir düzeyde yakınlık ve aşinalık hissine kapılırlar ve 
de nesneye belirgin miktarda enerji ve kaynak tahsisinde bulunurlar (Lee ve Chen, 
2011, s. 277). İlk olarak hedefi kontrol etme, belirli bir nesnenin kullanımlarından 
istifade etme ve onları kontrol etme anlamına gelmektedir (Pierce, Kostova ve Dirks, 
2003, s. 92). Diğer bir ifadeyle bireyler bir nesneye karşı daha fazla kontrol 
sergilediklerinde, o nesneye karşı sahiplenme duyguları daha da artmaktadır (Lee ve 
Suh, 2015, s. 383). İkinci olarak hedefi yakından tanıma, bireylerin bir şeyle sık sık 
karşılaşmaları ve ona aşina olup o şey sanki kendilerininmiş gibi hissetmeleri anlamına 
gelmektedir (Pierce, Kostova ve Dirks, 2003, s. 92). Lee ve Suh (2015, s. 383), 
bireylerin hedef nesneyle aktif temaslarının veya karşılaşmalarının o nesneyle psikolojik 
bağların oluşmasına sebep olduğunu göstermiştir. Diğer bir deyişle, bir birey 
sahiplenmek için hedeflenen nesneyle ilgili ek bilgi edindikçe aralarındaki bağ daha da 
yakın hale gelmektedir. Üçüncü olarak kendini hedefe adama ise bireyin enerjisini, 
zamanını, çabasını ve dikkatini o nesneye yönlendirmesi ve odaklanması anlamına 
gelmektedir (Pierce, Kostova ve Dirks, 2003, s. 93). Yani bir nesneye karşı geliştirilen 
sahiplenme duygusu bireyin kendini o nesneye adamasıyla ortaya çıkabilmektedir 
(Zhao, Chen and Wang, 2016, s. 961). 

Yasal sahiplenmede, kazanılan haklar yasal sistemde belirtilerek ve koruma altına 
alınarak öncelikle toplum tarafından tanınmaktayken; psikolojik sahiplenmede ise 
bunun tersi olarak öncelikle bu hissi taşıyan birey tarafından tanınma 
gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, psikolojik sahiplenmeyle birlikte ilişkilendirilen haklar 
birey tarafından ortaya konmaktadır. Psikolojik sahiplenme, birçok araştırmacının da 
belirttiği gibi yasal sahiplenme olmasa da var olabilmektedir. Öyle ki, bireyler yasal 
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olarak bir nesneye/eşyaya (otomobil, ev gibi) sahip olabilmekte ama asla o eşyayı 
kendilerininmiş gibi sahiplenmeyebilmektedirler (“hiçbir zaman bana aitmiş gibi 
gelmiyor”). Bu koşullar altında birey nesneyi/eşyayı “kendininmiş” olarak 
görmemektedir çünkü nesne/eşyanın sembolik özelliklerinde kendisine ait kişisel bir 
anlam bulamamaktadır ki, bu da bir şeyi “kendinin/kendine ait” olarak tanımlamak için 
gerekli bir önkoşuldur. Benzer şekilde yasal ve psikolojik sahiplenmeyle ilişkilendirilen 
sorumluluklar da farklılık göstermektedir. Yasal sahiplenmeyle birlikte gelen 
sorumluluklar genellikle yasal sistemin bir uzantısıyken psikolojik sahiplenmeyle 
ilişkilendirilenler ise bireyin kendisinden, kendini sorumlu hissetmesinden ve sahip 
olmadıkları şeyleri “kendininmiş/kendine aitmiş” gibi addettiği için gösterdiği 
eylemlerden kaynaklanmaktadır (Pierce, Kostova ve Dirks, 2003, s. 87). Ancak şu da 
unutulmamalıdır ki yasal sahiplenme, psikolojik sahiplenmenin ortaya çıkmasını 
kolaylaştırabilmekte hatta hızlandırabilmektedir. Çünkü yasal sahiplenme, bireylerin 
psikolojik sahiplenmeye vesile olan üç yolu denemesine olanak sağlamaktadır. Yasal 
sahiplenme, bireye kendi isteği doğrultusunda az ya da çok hedefteki nesneyi kontrol 
etme veya değiştirme hakkı, hedefteki nesneyi yakından tanıma ve keşfetme imkânı ve 
kendini o nesneye adama fırsatı sunmaktadır (Pierce, Kostova ve Dirks, 2003, s. 96). Bu 
nedenle de psikolojik sahiplenmenin oluşumunda, kullanıcıların görüş ve beklentilerinin 
Mercedes marka otomobillerin tasarım kararlarında dikkate alındığı ve kullanıcıların 
Mercedes otomobilleri üzerinde kontrol sağlayabildiği düşünülmektedir. Bu bağlamda 
aşağıdaki hipotezi oluşturmak olanaklı hale gelmektedir. 
H1: Algılanan kontrol, Mercedes marka otomobil kullanıcısının psikolojik sahipliğini 
olumlu yönde etkilemektedir. 

2.3. Maksimum Fiyatı Ödeme İstekliliği 
Belirli bir miktarda metaya, müşterilerin ödemek istediği maksimum fiyat olarak 

tanımlanan ödeme istekliliği, en üst fiyat düzeyi bağlamında değerlendirilmektedir 
(Wertenbroich ve Skiera, 2002 aktaran Canarslan, 2017, s. 100). Belk (1988), bir nesne 
sahiplenildiğinde o nesneye karşı daha fazla ilgi, dikkat ve enerjinin gösterildiğine işaret 
etmiştir. Öyle ki; örgütlerde çalışanların işletmeye karşı psikolojik sahiplenme hissi 
taşıması durumunda, davranışsal olarak katkıda bulunmak için proaktif oldukları ve 
işletmelerine faydalı olmak için daha fazla zaman ve enerji harcadıkları görülmektedir 
(Dyne ve Pierce, 2004, s. 445). Bireylerin sahiplik ve sorumluluk duygusu yüklendikçe 
davranışlarında değişiklik olacağından hareket edilerek, tüketicilerin bir ürün/markayı 
tercih ederken alternatiflerine kıyasla psikolojik olarak bağlılık geliştirdiği ürüne 
gönüllü ve istemli bir şekilde daha fazla ödeme isteği içerisinde bulunabileceğinden 
hareketle, aşağıdaki hipotezi oluşturmak olanaklı hale gelmiştir. 
H2: Mercedes marka otomobil kullanıcısının maksimum fiyatı ödeme istekliliğinin, 
algılanan kontrol ile psikolojik sahiplenme ilişkisi üzerinde düzenleyicilik etkisi 
bulunmaktadır. 

Kavramsal çerçeveden ve alan yazındaki ampirik çalışmalardan hareketle 
oluşturulan hipotezler kapsamında, araştırma modelinin şematik gösterimi Şekil 1’de 
sunulmaktadır: 
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Şekil 1. Araştırmanın Kavramsal Modeli 

3. Araştırmanın Yöntemi 
Tüketicilerin Mercedes markası üzerinde algıladığı kontrolün (AK), markanın 

kendininmiş gibi hissedilmesini ifade eden psikolojik sahiplenme (PS) üzerindeki 
etkisini ve bu etkide tüketicilerde oluşacak maksimum fiyatı ödeme istekliliğinin 
(MFÖİ) düzenleyici rolünü belirlemeye yönelik olan araştırmada; anket çalışmasıyla 
toplanan verilerin, kuramsal bilgiye bağlı olarak geliştirilmiş olan model ile desteklenip 
desteklenmediği ortaya konulmuştur. Bu kapsamda sırasıyla örnekleme süreci ve veri 
toplama yöntemi, anket formunun oluşturulması ve araştırmada kullanılan ölçekler ile 
verilerin analiz yöntemi detaylı olarak açıklanmıştır.   

3.1. Örnekleme Süreci ve Veri Toplama Yöntemi 
Araştırmanın ana kütlesini Türkiye’de hâlihazırda Mercedes marka otomobil 

kullananlar oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında otomobil markalarından hangisinin 
seçileceğine karar verebilmek için iki ayrı odak grup çalışması yapılmıştır. Amaçlı ve 
kartopu örnekleme tekniği kullanılarak odak gruba davet edilen katılımcıların her birini 
farklı otomobil markalarını kullanan kişiler oluşturmuş ve her iki grupta da birbirinden 
farklı 10’ar katılımcı bulunmuştur. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin 2017 Ocak-
Aralık Perakende Satışlar Pazar Raporundan ulaşılan yerli ve ithal toplam otomobil 
markası satış rakamlarına göre gruplara katılacak bireyler belirlenmiştir. İlk grupta ilgili 
dönemde sırasıyla ilk onda yer alan otomobil markalarının (Renault, Volkswagen, Fiat, 
Hyundai, Opel, Dacia, Toyota, Ford, Nissan, Peugeot) kullanıcılarıyla görüşme 
yapılırken; ikinci odak grupta da sırasıyla satış rakamlarına göre ikinci onda yer alan 
otomobil markalarının (Honda, Mercedes, Skoda, Audi, BMW, Seat, Citroen, Kia, 
Volvo, Suzuki) kullanıcılarıyla görüşülmüştür. Görüşmeler sonucunda elde edilen 
veriler, alanında yetkin iki pazarlama akademisyeninden de destek alınarak analiz 
edilmiştir. Çalışmada kullanılacak marka olarak Mercedes seçilmiştir. Otomobil 
markaları arasında Mercedes kullanıcısının, diğer kullanıcılarla kıyaslandığında açık 
ara, kullandığı otomobil markasını sahiplenerek markaya karşı aidiyet geliştirdiği 
algısındaki eğilim, görüş, tutum ve davranışlarından çapraz ve çok yönlü olarak tespit 
edilmiştir. Diğerlerine kıyasla Mercedes markası kullanıcısı için kullandığı 
Mercedes’in, bir otomobil markasından daha fazlasını ifade ettiği ve kullanımının tutku 
olarak görüldüğü, çoğunlukla başka bir aracı beğenmediği ve gelecekte de Mercedes’ten 
başka bir aracı tercih etmeyeceği bilgisi de psikolojik sahiplenmeye yönelik söz konusu 
çalışmada otomobil markası olarak Mercedes’in seçimini kuvvetlendirmiştir. 
Dolayısıyla psikolojik sahipliğe ilişkin yapılan bir araştırmada Mercedes marka 
otomobilleri kullanan tüketicilerin ana kütle için uygun olduğu düşünülmüştür. Bu 
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kapsamda Mercedes marka otomobil kullanıcıları, cevaplayıcı olarak araştırmaya dâhil 
edilmiştir. Veriler, internet üzerinden çevrimiçi anket yoluyla 29.01.2018 - 16.05.2018 
tarihleri arasında toplanmıştır. 

Cevaplayıcıların belirlenmesinde örneğe seçilecek bireylerden sadece ulaşılabilir 
olanların örnek kapsamına dâhil edilmesini içeren kolayda örnekleme yönteminin 
araştırmada kullanılması tercih edilmiştir. Bu kapsamda örnek grubunun büyüklüğünün 
belirlenmesinde, çalışmanın niteliği de göz önüne alındığında n= π(1- π)/(e/Z)² formülü 
kullanılarak %5 hata payı ve %95 güven aralığında ulaşılması gerekli alt sınırın 384 
olduğu tespit edilmiştir (Kurtuluş, 2010, s. 67). 19.02.2018 tarihinde 50 geçerli anket 
üzerinden öntest yapılmış ve soruların anlaşılır olması ve herhangi bir düzeltmeye 
ihtiyaç göstermemesi nedeniyle aynı anket formuyla çalışmanın bütün verileri 
toplanmıştır. Toplanan veriler içerisinde eksik ve hatalı olanlar elimine edildikten sonra 
kullanılabilir 402 adet Mercedes marka otomobil kullanıcısının cevapladığı nihai anket 
ile araştırmanın hipotezleri test edilmiştir. 

3.2. Anket Formunun Oluşturulması ve Kullanılan Ölçekler 
Üç bölüm olarak tasarlanan anket formunun ilk bölümünde, cevaplayıcıların 

hâlihazırda Mercedes marka otomobil kullanıp kullanmadığı sorulmuş ve 
kullanmayanlar için anket sonlandırılmıştır. İkinci bölümde, cevaplayıcıların Mercedes 
marka otomobil tercihlerini ve sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 
ifadelere yer verilmiştir. Anketin son bölümü olan üçüncü bölümde de çalışma 
kapsamında test edilen değişkenler olan algılanan kontrolü, maksimum fiyatı ödeme 
istekliliğini ve psikolojik sahiplenmeyi Mercedes marka otomobil kullanıcıları 
üzerinden ölçmeye yönelik geçerliği ve güvenilirliği test edilmiş ölçek ifadelerine yer 
verilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin hepsi daha önceden yapılmış çalışmaların 
geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş olan mevcut ölçekleri olup, bu ölçekler alan 
yazının derinlemesine incelenmesi sonucunda alınıp çalışmaya adapte edilmiştir. 
Ölçeklerin geçerliliği tercüme-yeniden tercüme, uzman panel ve pilot uygulama yolu 
izlenerek test edilmiş ve ölçek ifadeleri 5’li Likert tipi ölçekle [(1)Hiç 
Katılmıyorum…(5)Tam Katılıyorum)] cevaplayıcılara sorulmuştur. 

Araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir: 
Algılanan Kontrol Ölçeği: Bireylerin hedefte bulunan nesneler üzerindeki 

kontrolünü ölçmek amacıyla Agarwal ve Karahanna (2000, s. 693) tarafından 
geliştirilmiş bir ölçektir. Ölçek, bireylerin çevrelerindeki nesneler üzerinde doğrudan 
veya dolaylı etkilerinin kendilerini tesirli hissetmesinden ve çevrelerini kontrol 
etmesinden kaynaklanan durumu ölçmeyi amaçlayan 3 soru ve tek boyuttan 
oluşmaktadır. Ölçeğin Mercedes marka otomobillere uyarlanması ve Türkçe 
geçerlemesi tarafımızdan ve alanında yetkin araştırmacılar tarafından yapılarak; ölçek 
öncelikle pilot sonrasında da asıl örneklem üzerinde uygulanmıştır.  

Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla Temel Bileşenler Analizi ve 
Varimaks eksen döndürmesi tekniği kullanılarak Keşfedici Faktör Analizi (KFA) 
uygulanmıştır. 3 maddelik algılanan kontrol ölçeğinin tek faktörlü bir yapıda olduğu, 
dolayısıyla verilerin ölçeğin tek faktörlü yapısına uyum sağladığı belirlenmiştir. Analiz 
sonucunda, faktörlerin toplam varyansın %79,443’ün açıkladığı ve maddelerin faktör 
yüklerinin sırasıyla 0,935, 0,934 ve 0,798 değerlerini aldığı tespit edilmiştir. Bartlett 
Küresellik Testinin anlamlı olması [x²(3)=775,996, p<0,001] maddeler arasındaki 
korelasyon ilişkilerinin faktör analizi için uygun olduğuna işaret ederken; en alt sınır 
değer 0,60 olarak kabul edilen Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri (0,668) de 
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örneklemin büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olduğunu göstermektedir (Gürbüz 
ve Şahin, 2016, s. 311). Ölçekte yer alan ifadelerin iç tutarlılık güvenilirliğini 
belirlemek amacıyla hesaplanan Cronbach Alpha (α) katsayısı da 0,870 olarak 
hesaplanmıştır.  

Maksimum Fiyatı Ödeme İstekliliği Ölçeği: Müşterilerin bir mal veya hizmete 
sahip olmak için ödemek istediği en üst düzeydeki fiyat seviyesini ölçmek üzere Zhao, 
Chen ve Wang (2016, s. 970) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Geçerliliği 
çeşitli araştırmalarla ortaya konulan bu ölçeğin; Mercedes’in fiyatları biraz artmış olsa 
ve yeni ürünleri yüksek fiyatlı bir şekilde satışa sunulsa bile ve diğer alternatif 
markaların fiyatları biraz düşse bile her halukarda Mercedes müşterisi olarak 
kalınacağının ifade edildiği 3 maddeden ve tek boyuttan oluştuğu görülmektedir. Bu 
noktadan hareketle, ölçeğin uyarlaması ve Türkçe geçerlemesi tarafımızdan ve alanında 
yetkin araştırmacılar tarafından yapılarak; ölçek öncelikle pilot sonrasında da asıl 
örneklem üzerinde uygulanmıştır.  

Ölçeğin yapısal geçerliğini tespit etmek amacıyla Temel Bileşenler Analizi ve 
Varimaks eksen döndürmesi tekniği kullanılarak KFA uygulanmıştır. KFA neticesinde 
KMO örneklem yeterlilik değerinin 0,735 olduğu ve örneklemin büyüklüğünün faktör 
analizi için yeterli olduğu tespit edilmiştir. Barlett küresellik testinin anlamlı olması 
[x²(3)=602,551, p<0,001] maddeler arasındaki korelasyon ilişkilerinin faktör analizi için 
uygun olduğuna işaret etmektedir. 3 maddelik ölçeğin üç faktörlü bir yapıda olduğu ve 
orijinal yapısına uyum sağladığı, faktörlerin toplam varyansın %79,531’ini açıkladığı ve 
maddelerin faktör yüklerinin sırasıyla 0,908, 0,890 ve 0,878 olduğu tespit edilmiştir. 
Yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin toplam Cronbach Alpha katsayısı da 
0,866 olarak bulunmuştur. 

Psikolojik Sahiplenme Ölçeği: Herhangi bir yasal sahipliliği olmamasına rağmen 
bireylerin hedeflerindeki nesneye karşı geliştirdiği kişisel sahipliği ve aidiyeti ölçmek 
üzere Lee ve Chen (2011, s. 287) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. 4 madde ve 
tek boyuttan oluşan ölçeğin, Mercedes marka otomobillere uyarlanması ve Türkçe 
geçerlemesi tarafımızdan ve alanında yetkin araştırmacılar tarafından yapılarak; ölçek 
öncelikle pilot sonrasında da asıl örneklem üzerinde uygulanmıştır. 

Verilerin, Mercedes marka otomobillerin kullanıcılarında oluşacak psikolojik 
sahipliğe ilişkin ölçeğin tek faktörlü yapısına uyum sağladığı, %78,004 oranında 
açıklanan varyans oranına sahip olduğu ve faktör yüklerinin sırasıyla 0,852, 0,899, 
0,901 ve 0,879 değerlerini aldığı görülmektedir. KMO sonucunun 0,824, Bartlett 
Küresellik Testi sonucunun [x²(6)=1062,129, p<0,001] anlamlı olduğu ve Cronbach 
Alpha katsayısının da 0,905 olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.   

4. Bulgular 
Verilerin analizinde ve değerlendirilmesinde SPSS 24.0 ve AMOS 23.0 programı 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulguların değerlendirilmesi amacıyla 
anketi cevaplayan 402 kişiyle ilgili demografik veriler şu şekildedir: Ankete katılan 
cevaplayıcılardan erkeklerin oranının kadınlara göre daha fazla olduğu [Erkek: 230 (% 
57,2); Kadın: 172 (%42,8)]; medeni durum açısından da evlilerin bekârlardan [Evli: 
253 (% 62,9); Bekâr: 149 (%37,1)] fazla olduğu söylenebilir. Örneklemin yaş aralığı 
çeşitlilik göstermekle birlikte Mercedes marka otomobil kullanıcılarının beşte dördü (% 
80,3) 38 yaş ve üzerindedir. Bu oranın % 30,1’ini 53 yaş ve üzerindeki, % 16,4’ünü 48-
52 yaş aralığındaki, % 15,4’ünü 43-47 yaş aralığındaki ve % 18,4’ünü 38-42 yaş 
aralığındaki bireyler oluşturmaktadır. Nispeten orta yaş ve üzerindeki bir örneklem 
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çoğunluğu oluştursa da 33-37 yaş aralığındakilerin oranının da azaımsanamayacak 
düzeyde (% 10,4) olduğu görülmektedir. Öte yandan anketi cevaplayan bireylerin aylık 
kişisel gelirleri, üst gelir ve üst-orta gelir grubuna dâhil olduğunu göstermektedir. 
Bununla birlikte en son aldıkları derece açısından eğitim düzeylerinin son derece 
yüksek olduğu [Lisans derecesine sahip olanlar: 272 (% 67,7); Lisansüstü Dereceye 
sahip olanlar: 112 (% 27,9)] ifade edilebilir. Bununla beraber, çalışma durumu 
açısından da bireylerin sırasıyla özel sektörde ve kamuda üst düzey pozisyonlarda 
çalıştığı ve serbest meslek erbabı olduğu [Özel sektörde işletme sahibi/üst düzey 
çalışan: 152 (% 37,8); Kamu sektöründe üst düzey çalışan: 103 (% 25,6); Serbest 
meslek erbabı: 90 (% 22,4)] tespitine ulaşımıştır. 

Araştırma kapsamında yer alan değişkenlerin normallik dağılımlarını ortaya 
çıkarmak ve dağılım yapısının anlaşılmasını sağlamak için çarpıklık ve basıklık 
değerleri kontrol edilmiştir (Gürbüz ve Şahin, 2016, s. 216). Çalışmada test edilen 
algılanan kontrol, maksimum fiyatı ödeme istekliliği ve psikolojik sahiplenme 
ölçeklerine ilişkin veri setinin çarpıklık değerlerinin -1,190 ile 0,454 arasında, basıklık 
değerlerinin de -0,917 ile 1,216 arasında olduğu görülmüştür. Araştırma modelindeki 
değişkenlerin -2 ile +2 arasında olması nedeniyle verinin normal dağılım özelliğini 
gösterdiği söylenebilir (Shao, 2002 aktaran Başgöze ve Özer, 2012, s. 64). 

Ölçeklerin yapısal geçerliliğini ve tek boyutluluğunu test etmek için öncelikle 
Keşfedici Faktör Analizi (KFA) yapılmıştır. Sonrasında, ölçüm modelini test etmek 
bağlamında ölçeklerin toplanan veriler ile doğrulandığını göstermek amacıyla da 
Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Tek boyutlulukları KFA ile belirlenen 
değişkenlerin, DFA ile ölçüm modeli test edilmiştir. Bu kapsamda, tüm ölçüm modelini 
oluşturan değişkenler DFA ile analize alınmıştır. Araştırma modeli kapsamında 3 örtük 
değişkeni yordayan 10 gözlenen değişkene ait elde edilen DFA sonuçları ile ölçüm 
modeline ilişkin uyum iyiliği değerleri Tablo 1’de sunulmaktadır. 
 

Tablo 1. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları (N=402) 

  
Örtük 

Değişkenler 
Gözlenen 

Değişkenler 
Standardize Edilmiş 

Parametre Değerleri (β) 
Standart 

Hata 
t p   

 
AK AK1 0,946 

   
  

  
AK2 0,926 0,035 27,896 0,000** 

 
    AK3 0,640 0,041 15,128  0,000** 

 
 

MFÖİ MFÖİ1 0,865 
   

  

  
MFÖİ2 0,836 0,063 18,609 0,000** 

 
    MFÖİ3 0,799 0,061 17,833  0,000** 

 
 

PS PS1 0,741 
   

  

  
PS2 0,822 0,051 19,904 0,000** 

 
  PS3 0,892 0,064 17,453 0,000**  
    PS4 0,865 0,065 17,057  0,000** 

 
*Düzeltme öncesi uyum iyiliği değerleri: p<0,001, x²=120,303, Serbestlik Derecesi (sd)=32, x²/sd=3,759, 
RMSEA=0,083, CFI=0,967, GFI=0,943, AGFI=0,902, IFI=0,968, TLI=0,954. 
*Düzeltme sonrası uyum iyiliği değerleri: p<0,001, x²=92,369, Serbestlik Derecesi (sd)=31, x²/sd=2,980, 
RMSEA=0,070, CFI=0,977, GFI=0,958, AGFI=0,925, IFI=0,977, TLI= 0,967. 
** p<0,001 

  

DFA sonuçları neticesinde, ölçüm modeline ait uyum iyiliği değerlerinin genel 
olarak literatürdeki kabul edilebilir değerler içerisinde olduğu (Schermelleh-Engel, 
Moosbrugger ve Müller, 2003, s. 52; Gürbüz ve Şahin, 2016, s. 337, Çokluk, 
Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2014, s. 271-272), dolayısıyla toplanan verilerin 
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araştırmada kullanılan ölçeklerin kuramsal yapısına uyum sağladığı tespit edilmiştir. 
Ölçüm modeli, örtük değişkenlere ilişkin standardize edilmiş parametre değerleri 
açısından incelendiğinde de, standardize edilmiş parametre değerlerinin zorunlu koşul 
olan 0,50’den ve ideal değer olan 0,70’den yüksek olduğu ve istatistiksel açıdan anlamlı 
olduğu (Malhotra, 2010, s. 734; Hair ve Diğ., 2006, s. 777) (p< 0,001) görülmektedir. 
Bu aşamadan sonra, ölçüm modelinin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. 

Araştırma modeli açısından değerlendirildiğinde; yapı güvenilirliği (Composite 
Reliability-CR) değerlerinin önerilen 0,70’lik düzeyin üzerinde olması (Malhotra, 2010, 
s. 734), ölçüm modelinin güvenilirliği sağlaması açısından kabul edilebilir olduğunu 
göstermektedir. Ölçüm modelinin geçerliliği için ise, değişkenlere ilişkin ifadelerin 
birbirleriyle ve oluşturdukları faktör ile yüksek düzeyde ilişkili olması (yakınsak 
geçerlilik) ve değişkenlere ilişkin ifadelerin ait olduğu faktörün; diğer faktörlerle, kendi 
bulundukları faktörden daha az düzeyde ilişkili olması (ıraksak geçerlilik) 
gerekmektedir (Yaşlıoğlu, 2017, s. 82). Yakınsak geçerlilik için ölçeklere ilişkin tüm 
yapı güvenilirliği değerlerinin ortalama açıklanan varyans (Average Variance Extracted-
AVE) değerlerinden büyük olması ve AVE değerlerinin de 0,50’den büyük olması 
beklenmektedir (Bagozzi ve Yi, 1988, s. 82; Yaşlıoğlu, 2017, s. 82). Her bir yapıyı 
(örtük değişkeni) oluşturan gözlenen değişkenlerin, ortalama açıklanan varyans 
değerlerinin önerilen sınır değer olan 0,50’den yüksek olması hasebiyle araştırma 
kapsamında analiz edilen ölçüm modelinin yakınsak geçerliliğe sahip olduğu ifade 
edilebilir. Iraksak geçerliliğin test edilmesinde ise örtük değişkenler arasındaki 
korelasyonların karelerinin (paylaşılan varyans değerlerinin) her bir yapı için ortalama 
açıklanan varyans değerinden düşük olması koşulunun sağlanması aranmaktadır 
(Fornell ve Larcker, 1981 aktaran Dölarslan ve Özer, 2014, s. 48; Arıkan ve Telci, 2014, 
s. 97). Araştırma kapsamında elde edilen değerlere göre ölçüm modelini oluşturan örtük 
değişkenler arasındaki ıraksak geçerliliğin sağlandığı da ifade edilebilir. Dolayısıyla 
ölçüm modelinin güvenilirliğine, yakınsak ve ıraksak geçerliliğine ilişkin elde edilen 
değerler Tablo 2’de sunulmaktadır. 

Tablo 2. Ölçüm Modelinin Güvenilirliği, Yakınsak ve Iraksak Geçerliliği (N=402) 

  Yapı Güvenilirliği AK MFÖİ PS 

AK 0,88 0,72     
MFÖİ 0,87 0,54 (0,74²) 0,70   

PS 0,90 0,56 (0,75²) 0,41 (0,64²) 0,69 
       * Diyagonal sütunda yer alan değerler yapıların Ortalama Açıklanana Varyans (AVE) değerleridir. Diğer değerler  
          ise değişkenler arasındaki korelasyonların karesinin hesaplanması ile elde edilen paylaşılan varyans değerlerini  
          göstermektedir. 
       ** p< 0,001 
Araştırma sonucunda elde edilen verilere SPSS programında analizler yapılmış bu 

kapsamda Mercedes marka otomobil kullanıcılarının algıladıkları kontrole, maksimum 
fiyatı ödeme istekliliğine ve Mercedes’e psikolojik sahiplenme göstermelerine yönelik 
cevaplayıcılardan elde edilen verilerin ortalamalarına, standart sapmalarına ve 
aralarındaki korelasyonlara bakılmıştır. Bulgular, Tablo 3’te yer almaktadır:    

Tablo 3. Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Katsayıları (N=402) 
Değişkenler Ort. S.S. 1 2 3 
1. Algılanan Kontrol (AK) 3,04 1,05 -      
2. Maksimum Fiyatı Ödeme İstekliliği (MFÖİ) 4,07 0,86 0,334*  -   
3. Psikoljik Sahiplenme (PS) 2,67 1,04 0,585* 0,385* - 
*p<0,001      
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Tablo 3’te görüldüğü gibi araştırmada yer alan değişkenler arasındaki ilişkiler 
Çoklu Korelasyon Analizi ile araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre değişkenler 
arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, 
değişkenler birlikte artmakta veya azalmaktadır. Değişkenler arasında var olan ilişkiler 
de orta kuvvettedir. 

Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla öncelikle Basit Regresyon Analizi 
yapılmış ve kurulan regresyon modeliyle Mercedes markasına ilişkin algılanan 
kontrolün (AK), kullanıcıların Mercedes’e güçlü bir şekilde bağlılığını ifade eden 
psikolojik sahiplik (PS) üzerindeki etkisi Tablo 4’te incelenmiştir (H1). Bu amaçla 
yapılan basit regresyon analizi sonucunda algılanan kontrol (AK) ile psikolojik 
sahiplenme (PS) arasındaki ilişkinin pozitif ve anlamlı olduğu (β=0,585, p<0,001) 
görülmüştür. Öte yandan, tüketicilerinin Mercedes markasına ilişkin geliştirdiği 
psikolojik sahipliğin üzerindeki varyansın %34’ünün algılanan kontrol tarafından 
açıklandığı bulgusuna da ulaşılmıştır. Bu bulgu doğrultusunda, araştırmanın H1 hipotezi 
kabul edilmiştir. Dolayısıyla tüketicilerin Mercedes markasına ilişkin 
etkisinin/kontrolünün, markayı sahiplenmelerini olumlu yönde etkilediği sonucuna 
ulaşılmaktadır. 

Tablo 4. Algılanan Kontrolün Psikolojik Sahiplenme Üzerindeki Etkisinin Araştırılmasına 
Yönelik Basit Regresyon Analizi Sonuçları (N=402) 

  Hipotez Değişkenler β t p Tolerans VIF   

	  
H1 AK → PS 0,585 14,434 0,000* 1,000 1,000   

R²= 0,342, Düzeltilmiş R²= 0,341, F= 208,344, p<0,001 
Bağımlı Değişken: Psikolojik Sahiplenme (PS) 
* p<0,001 

Tüketicilerin Mercedes markası üzerinde algıladığı kontrol (AK) ile marka ile 
geliştirdiği psikolojik sahiplenme (PS) ilişkisinde, maksimum fiyatı ödeme istekliliğinin 
(MFÖİ) düzenleyici bir rolünün olup olmadığını test etmek için Hiyerarşik Regresyon 
Analizi uygulanmıştır. Düzenleyicilik etkisini sınamak için yapılan Hiyerarşik 
Regresyon Analizinde; algılanan kontrol (AK) bağımsız değişken, psikolojik 
sahiplenme (PS) bağımlı değişken ve maksimum fiyatı ödeme istekliliği (MFOİ) de 
düzenleyici değişken olarak modele dâhil edilmiştir (Tablo 5). Bilindiği gibi düzenleyici 
değişken, bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve/veya 
şiddetini (gücünü) etkileyen niceliksel ya da niteliksel bir değişkendir (Baron ve Kenny, 
1986, s. 1174). Buna göre; maksimum fiyatı ödeme istekliliğinin düzenleyici değişken 
olabilmesi için bu değişkenin bağımsız değişkenle (algılanan kontrol) olan karşılıklı 
etkileşiminin, bağımlı değişken (psikolojik sahiplenme) üzerinde istatistiksel olarak 
anlamlı etkisinin olması gerekmektedir. Bu kapsamda; Gürbüz ve Şahin’in (2016) 
önerileri doğrultusunda, araştırmanın bağımsız değişkeni ve düzenleyici değişkeni 
standardize (z score) edilmiştir. Sonrasında standardize edilmiş bağımsız değişkenin ve 
düzenleyici değişkenin çarpılmasıyla etkileşimsel terim oluşturulmuştur. Daha sonra 
Hiyerarşik Regresyon Analizi için birinci adımda, standardize edilmiş algılanan kontrol 
(AK) ve maksimum fiyatı ödeme istekliliği (MFOİ) değişkenleri, ikinci adımda ise 
algılanan kontrolün ve maksimum fiyatı ödeme istekliliğinin çarpımsal sonucu olan 
etkileşimsel terim (AK x MFOİ) analize dâhil edilmiştir. Düzenleyici değişkene ilişkin 
analizlerin yorumlarının yapılmasında da beta değeri (β) yerine, düzeltilmemiş beta 
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değeri (B) rapor edilerek yorumlama yapılmıştır (Aiken ve West, 1991 aktaran Gürbüz 
ve Bekmezci, 2012, s. 202). 

Tablo 5. Maksimum Fiyatı Ödeme İstekliliğinin Düzenleyici Rolüne İlişkin 
Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları (N=402) 

  

Değişkenler 
Model 1 Model 2 

  

B SH B SH 

Algılanan Kontrol (AK)  0,533* 0,043 0,526* 0,043 

Maksimum Fiyatı Ödeme İstekliliği (MFÖİ) 0,222* 0,043 0,260* 0,044 

AK x MFÖİ         0,129* 0,037 

R 0,619 0,634 

R² 0,383 0,401 

Düzeltilmiş R² 0,380 0,397 

ΔR² 0,383 0,018 
Bağımlı Değişken: Psikolojik Sahiplenme (PS) 
* p<0,001  

Maksimum fiyatı ödeme istekliliğinin düzenleyicilik rolüne ilişkin Hiyerarşik 
Regresyon Analizi sonuçları birinci modelde, algılanan kontrol ile maksimum fiyatı 
ödeme istekliliği değişkenlerinin regresyon modeline anlamlı katkı yaptıklarını 
göstermektedir [F(2,399)= 123,880, p<0,001]. Düzeltilmiş R² değeri 0,380’dir. Bu sonuç, 
Mercedes marka otomobillere yönelik kullanıcılarda gelişen sahiplenme hissindeki %38 
oranındaki varyansın Mercedes otomobilleri üzerinde sağlayabildikleri kontrol ile 
maksimum fiyatı ödeme istekliliği değişkenleri tarafından açıklandığını göstermektedir. 
İkinci modelde, etkileşimsel terimin regresyona girilmesi psikolojik sahiplenme 
üzerinde %2’lik ilave varyansı açıklamış ve R² deki bu değişim anlamlı bulunmuştur 
[F(3,398)= 12,190, p<0,001]. Bütün değişkenler regresyona girildiğinde algılanan 
kontrolün (B=0,526, p<0,001) ve maksimum fiyatı ödeme istekliliğinin (B=0,260, 
p<0,001)  psikolojik sahiplenme üzerinde anlamlı etkisi olduğu bulunmuştur. Ayrıca, 
algılanan kontrol ile maksimum fiyatı ödeme istekliliğinin psikolojik sahiplenme 
üzerinde anlamlı bir etkileşimsel etkisinin olduğu görülmüştür (B=0,129, p<0,001). Bu 
bulgu doğrultusunda, araştırmanın H2 hipotezi destek bulmuştur. Diğer bir ifadeyle, 
algılanan kontrol ile psikolojik sahiplenme arasındaki ilişkinin kullanıcıların Mercedes 
marka otomobil için maksimum fiyatı ödeme istekliliğine sahip olması tarafından 
biçimlendiği (moderator) anlaşılmaktadır. Düzenleyici etkiyi yorumlayabilmek için 
düzenleyici değişkenin ortalama değerinden bir standart sapma eksi ve artı değerlere 
göre regresyon doğrularının incelenmesi gerekmektedir (Jaccard ve Turrisi, 2003). 
Düzenleyici etki grafiği (Şekil 2) incelendiğinde algılanan kontrolün psikolojik 
sahiplenme üzerindeki etkisinin maksimum fiyatı ödeme istekliliğinin yüksek olduğu 
durumda arttığı; düşük olduğu durumda ise bu ilişkinin çok fazla etkilenmediği 
görülmektedir. Sonuç olarak maksimum fiyatı ödeme istekliliği daha fazla olan 
kullanıcıların algılanan kontrolü arttıkça psikolojik olarak sahiplenmesinin de arttığı 
ifade edilebilir. 
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Şekil 2. Algılanan Kontrol ile Psikolojik Sahiplenme İlişkisinde  
Maksimum Fiyatı Ödeme İstekliliğinin Düzenleyici Etkisi 

Öte yandan hiyerarşik regresyon modeli içinde yer alan bağımsız değişkenler 
arasında çoklu doğrusallık olup olmadığını tespit etmek için değişkenlerin VIF ve 
Tolerans değerlerine bakılmıştır. Elde edilen Tolerans değerinin 0,2’den büyük ve VIF 
değerinin de 10’dan küçük olduğu görülmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2016, s. 273). Bu 
bağlamda, çoklu doğrusallık (bağıntı) sorunu olmadığı da ifade edilebilir. 

5. Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışma, psikolojik sahiplenmenin tüketici davranışı bağlamında ele 
alınmasıyla akademik yazına önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye’de Mercedes 
marka otomobil kullanıcıları üzerinde ampirik bir araştırma yapılmış; algılanan 
kontrolün Mercedes kullanıcılarının psikolojik sahipliğine etkisi ve bu etkide 
maksimum fiyatı ödeme istekliliğinin düzenleyici rolü araştırılmıştır. Bu kapsamda 
değişkenler arasındaki etkiler hiyerarşik regresyon analizi ile çözümlenerek; algılanan 
kontrol ile psikolojik sahiplik ilişkisine yönelik çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. 

Analiz sonuçları incelendiğinde, algılanan kontrolün psikolojik sahiplenme ile 
ilişkili olduğu ve psikolojik sahiplenmeyi pozitif ve anlamlı olarak artırdığı 
belirlenmiştir. Kullanıcıların görüş ve beklentilerinin, Mercedes marka otomobillerin 
tasarım kararlarında dikkate alınmasının ve Mercedes otomobilleri üzerinde kontrol 
sağlayabilmesinin, psikolojik bağın oluşmasına etki eden önemli bir unsur olabileceği 
ortaya konulmaktadır. Bu bulgunun benzer araştırmalar ile de uyumlu olduğu 
görülmektedir (Pierce, Kostova ve Dirks (2001, 2003); Zhao, Chen and Wang, 2016, s. 
967; Lee ve Chen, 2011, s. 292; Uçar, 2016, s. 52). Algılanan kontrolün, nesne üzerinde 
kontrol sağlanabilmesini esas alması nedeniyle, kullanıcıların Mercedes marka 
otomobillere yönelik geliştirilecek psikolojik sahiplenmeyi olumlu ve yüksek düzeyde 
etkilemesi beklenilmiştir. Maksimum fiyatı ödeme istekliliği de tüketicilerin 
davranışlarını etkileyen bir değişken olarak değerlendirilmektedir. Bu noktadan 
hareketle, algılanan kontrolün psikolojik sahiplenmeye olan etkisinde maksimum fiyatı 
ödeme istekliliğinin düzenleyici rolü araştırılmıştır. Bu kapsamda elde edilen 
bulgulardan hareketle, algılanan kontrolün psikolojik sahiplenmeye etkisinde 
maksimum fiyatı ödeme istekliliğinin düzenleyici rolü olduğu belirlenmiştir. 
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Düzenleyiciliği araştırılan maksimum fiyatı ödeme istekliliğinin yüksek olduğu 
kullanıcılarda, düşük olanlardan daha kuvvetli bir algılanan kontrol-psikolojik 
sahiplenme ilişkisi beklenmiş ve analiz sonuçları da beklentiye uygun sonucun elde 
edildiğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla Mercedes marka otomobil kullanmak için daha 
fazla düzeyde ödeme isteği içerisinde olan kullanıcılarda, algılanan kontrol ile 
psikolojik sahiplenme arasındaki ilişkinin daha kuvvetli olduğu tespitine ulaşılmaktadır. 

Sonuç olarak, kullanıcıların Mercedes otomobilleri üzerinde kontrol 
sağlayabilmesinin Mercedes marka otomobillere ilişkin psikolojik sahiplenme 
geliştirmesinde önemli etkisi olduğu ortaya konulmuştur. Günümüzde işletmenin 
sunduğu bir değer önerisine yönelik tüketicilerin yasal sahipliğin ötesinde psikolojik 
olarak sahiplik geliştirmesinin, maksimum fiyatı ödeme istekliliği değişkeni vasıtasıyla 
daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebileceğinin tespitine araştırma sonucunda 
ulaşılmıştır. Bu kapsamda sektör uygulayıcılarına, işletmeler tarafından sunulan ürünler 
üzerinde tüketicilerin kontrol sağlayabilmesi durumunda, tüketiciler tarafından ilgili 
ürüne ilişkin psikolojik olarak hissedilen duygusal ve bilişsel sahiplenmenin artacağı 
bununla birlikte tüketicilerin ilgili ürüne ilişkin maksimum fiyatı ödeme istekliliğinin 
yüksek olması durumunda da psikolojik sahiplenmenin daha kuvvetli bir şekilde ortaya 
çıkabileceği önerisinde bulunulabilir. 

Araştırma kapsamında her ne kadar Mercedes kullanıcılarının tercih ettikleri 
otomobil markalarına yönelik psikolojik sahiplikleri üzerinde etki gösteren değişkenler 
anlaşılmaya çalışılsa da maddi olmayan varlıklar üzerinde de araştırmaların yapılması 
markaya karşı psikolojik sahiplenmenin daha iyi anlaşılması için fikir verecektir. 
Bireylerde duygusal hislere dayanarak ortaya çıkan sahipliği açıklayan psikolojik 
bağların, tüketicilerin davranışlarını etkileyeceği ve değişikliğe yol açacağı 
muhakkaktır. Araştırma, söz konusu duygusal bağlılığa sebep olabilecek öncülleri 
anlamaya odaklanarak alan yazına katkı sağlayacak bir çeşitlilikle durumu ele almıştır. 
Öte yandan gelecek araştırmalarda, psikolojik sahipliğin davranışsal manada yaratacağı 
çıktılara ilişkin çalışmaların yapılmasının alan yazına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.  
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EK: Ölçekler 

Faktör                                     İfadeler Kısaltmalar Ölçek Tipi 

Algılanan 
Kontrol 

(AK) 

Mercedes markasının, görüşlerimi/beklentilerimi sorarak 
otomobillerinin tasarımına aktif olarak katılmama imkân sağladığını 
düşünüyorum. AK1 

1= Kesinlikle Katılmıyorum                                  
5= Kesinlikle Katılıyorum Fikirlerimin Mercedes otomobillerinin tasarım kararlarında dikkate 

alındığını hissediyorum. AK2 
Mercedes markasını kullandığım sürece kontrolün bende olduğunu 
düşünüyorum. AK3 

Maksimum 
Fiyatı 

Ödeme 
İstekliliği 
(MFÖİ) 

Otomobil satın almadan önce fiyatlarında az da bir artış gerçekleşse, 
Mercedes müşterisi olarak kalırım.                     MFÖİ1 

1= Kesinlikle Katılmıyorum                                          
5= Kesinlikle Katılıyorum 

Mercedes’e eklenen yeni fiyatlı ürünleri satın almaya devam etmek 
için Mercedes müşterisi olarak kalırım. MFÖİ2 
Alternatif otomobillerin fiyatları biraz daha düşük olsa bile, otomobil 
satın almak için Mercedes müşterisi olarak kalırım. MFÖİ3 

               
Psikolojik 

Sahiplenme 
(PS) 

Mercedes benim markamdır. PS1 

1= Kesinlikle Katılmıyorum                                            
5= Kesinlikle Katılıyorum 

Mercedes markasına karşı çok yüksek düzeyde kişisel sahiplenme 
hissediyorum. PS2 
Mercedes markasının sanki bana ait olduğunu hissediyorum. PS3 
Mercedes’e hiç ısınamadım, bana ait hissetmiyorum.* PS4 

    * Ters madde	  
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Extensive Summary 

Introduction 
Individuals’ feelings of psychologically strong bond to tangible or intangible 

objects even though they do not have legal ownership of the objects was first put 
forward as psychological ownership in the related academic literature by Pierce, 
Kostova and Dirks (2001). People have possessed a variety of objects since the dawn of 
time and this ownership has been the cornerstone of societies. Considering the 
psychological dimension of ownership rather than legal ownership enables individuals 
to feel and perceive the target object as their own beyond legal rights related to the 
object which are acquired by individuals. Therefore, “the feeling of possessing the 
object as theirs” emerges in psychological ownership even though it may not emerge in 
legal ownership. With this regard, this concept was considered to be effective in 
individuals’ behaviours and attitudes and especially studied on organization employees 
(Hulland, Thompson ve Smith, 2015; Jussila ve Diğ., 2015; Karahanna, Xu ve Zhang, 
2015; Zhao, Chen and Wang, 2016; Alkaya ve Devrani, 2018). In time, researchers 
started to tackle the concept of psychological ownership in marketing literature 
(Hulland, Thompson and Smith, 2015; Jussila et al., 2015; Karahanna et al., 2015; Zhao 
et al., 2016). In this study, psychological bond developed by consumers towards 
Mercedes brand was investigated following personal observations of the researcher 
herself in a focus group study.  

The main aim of this study is to tackle the effect of perceived control of 
consumers of Mercedes brand on psychological ownership, and to investigate the role of 
willingness to pay more in this effect. One of the main contributions of the study to the 
literature is investigating the effect of perceived control on psychological ownership 
developed towards the brand by consumers who have legal ownership as well as 
investigating moderating role of willingness to pay more in this effect. The study is 
composed of three parts. In the first part, concepts related to the study were defined. In 
the second part, analyses of the hypotheses were conducted to determine the effect of 
perceived control on psychological ownership and the mediating role of willingness to 
pay more in this effect, and then the findings were presented. In the last part, results of 
the study were discussed and recommendations for future studies were provided. 

Design and Method 
This study aimed to investigate the effect of customers’ perceived control over 

Mercedes brand on psychological ownership which refers to feeling as if the brand 
belonged to them, and to analyse moderating role of customers’ willingness to pay more 
in this effect. Data gathered through a survey were tested with a model developed on the 
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basis of theoretical background to reveal whether the model was supported with the 
data. In this section, sampling procedure, data collection method, survey form 
development, scales used in the study and data analysis method were described in detail, 
respectively.  

In the first part of the survey which was composed of three parts, respondents 
were asked whether they used Mercedes brand automobile, if not, the survey was 
finalized for them. In the second part, items were presented in order to gather 
information about respondents’ Mercedes brand automobile preferences and their socio-
demographic characteristics. The last part of the survey included items related to 
variables of the study namely perceived control, willingness to pay more, psychological 
ownership which measured the effect of the variables on Mercedes brand automobile 
owners. Validity and reliability of items presented in the scales were already tested and 
verified in previous studies, and these scales were adapted after a thorough review of 
the related literature. Validity of the scales were tested through translation-back 
translation procedure, expert panel and a pilot study, and scale items were presented to 
respondents in a five point Likert scale [(1) Strongly disagree…(5) Strongly agree]. 
Perceived control scale composed of 3 items and a single factor which was developed 
by Agarwal and Karahanna (2000, p. 693) to measure individuals’ control over targeted 
objects was used in the study. Willingness to pay more scale which was developed by 
Zhao, Chen and Wang (2016, p. 970) was utilized to measure the highest level of price 
which customers are willing to pay for a good or service. This scale also consisted of 3 
items and a single dimension. Psychological ownership scale composed of 4 items and a 
single factor which was developed by de Lee and Chen (2011, p. 287) was used to 
measure individual ownership and belonging for targeted objects even though there is 
no legal ownership. 

The sample of the study was composed of Mercedes brand automobile owners in 
Turkey. Two separate focus group studies were conducted in order to decide which 
brand of automobile would be chosen within the scope of the study. By using 
judgmental and snowball sampling methods, each of invited participants to the focus 
group was owner of different automobile brands and both groups included 10 different 
participants. Automobile owners were reached thanks to 2017 January-December Retail 
Sales Market Report of Automotive Distributors’ Association and individuals who 
would be included in the groups were determined according to total sale numbers of 
domestic and exported automobile brands. In the first group, interviews were carried out 
with owners of top ten automobile brands (Renault, Volkswagen, Fiat, Hyundai, Opel, 
Dacia, Toyota, Ford, Nissan, and Peugeot), in the second focus group study, interviews 
were carried out with owners of next top ten automobile brands (Honda, Mercedes, 
Skoda, Audi, BMW, Seat, Citroen, Kia, Volvo, Suzuki). Following the interviews, 
collected data were analysed with the support of two competent academicians in the 
field of marketing. As a result of the analysis of two focus group studies, Mercedes was 
chosen as the brand to be used in this study. As a result of cross and multidimensional 
analysis of participants’ tendency in perception, opinions, attitudes and behaviours, it 
was found that among owners of all other automobile brands, Mercedes owners 
developed by far larger sense of belonging to the brand and showed a high degree of 
ownership compared to other automobile owners. It was revealed that the brand 
Mercedes meant more than just an automobile brand for Mercedes owners compared to 
others, and Mercedes owners considered it a passion to drive their automobiles. It was 
also found that most of the time Mercedes owners did not like other automobiles and 
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would not prefer to have another brand of car other than Mercedes in the future. Such 
psychological ownership factors confirmed the reason why the brand Mercedes was 
chosen for this study. Therefore, it was believed that in a study on psychological 
ownership, it would be appropriate to have Mercedes owners as the sample of the study. 
Within this scope, Mercedes brand automobile owners were included in the study as 
respondents. Data were collected via an online survey between the dates of 29.01.2018 
and 16.05.2018. After the elimination of data which had missing and incorrect data 
points, a total of 402 final surveys were used to test the hypotheses of the study.  

Findings  
SPSS 24.0 and AMOS 23.0 software programmes were used in the analysis and 

evaluation of the data. Exploratory Factor Analysis (EFA) was carried out in order to 
test structural validity and unidirectionality of the scales. The fact that Barlett’s Test of 
Sphericity was significant for each variable (p<0.001) showed that the study was 
appropriate for factor analysis. It was found that KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) values of 
perceived control, willingness to pay more and psychological ownership variables were 
0.668, 0.735 and 0.824, respectively. This shows that this sample size meets the 
necessary condition for factor analysis (KMO values equal or above 0.60) (Gürbüz and 
Şahin, 2016, p. 311). Abovementioned variables had Cronbach’s Alpha coefficient 
values of 0.870, 0.866 and 0.905, respectively, showing that each scale was highly 
reliable (Kayış, 2006, p. 405). 

After Exploratory Factor Analysis, with the aim of testing measurement model, 
Confirmatory Factor Analysis (CFA) was applied in order to show that collected data 
confirm with the scales. Three main variables, namely “perceived control, willingness 
to pay more and psychological ownership” each of which included three items and a 
single dimension were used in the study. Considering the variables within the scope of 
CFA, factorial structure and composite reliability of three dimensions (perceived 
control, willingness to pay more and psychological ownership) constituting the 
measurement model were tested and collected data showed that scales complied with 
theoretical background. Following the confirmation of the measurement model, 
correlation analysis was conducted to show the relation between the scales thus the 
hypotheses of the study were tested. 

First of all, Simple Regression Analysis was carried out to test the hypotheses of 
the study, and with the regression model, the effect of perceived control (PC) over 
brand of Mercedes on psychological ownership (PO) referring to Mercedes owners’ 
strong commitment to the brand was investigated (H1). The result of simple regression 
analysis showed that there was a positive and significant relation between perceived 
control and psychological ownership (β=0.585, p<0.001). It was revealed that perceived 
control explained 34% of the variance of psychological ownership developed by 
Mercedes customers towards the brand. Based on this finding, H1 hypothesis was 
supported. Therefore, it was concluded that customers’ effect/control on Mercedes 
brand had a positive effect on showing ownership of the brand. 

In order to test moderating effect, perceived control was added to Hierarchical 
Regression Analysis as an independent variable, psychological ownership was added as 
a dependent variable, and willingness to pay more was included to the model as a 
moderating variable. In the first model, results of Hierarchical Regression Analysis of 
moderating role of willingness to pay more showed that variables of perceived control 
and willingness to pay more had significant contributions to the regression model 
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[F(2,399)=123.880, p<0.001]. Adjusted R² value was 0.380. This result showed that 
variables of Mercedes owners’ control over the brand and willingness to pay more 
explained 38% of variance in feeling of ownership developed by Mercedes brand 
automobile owners. In the second model, interaction effect was included in the 
regression and this explained additional 2% of variance and this change in R² was found 
to be significant [F(3,398)=12.190, p<0.001]. When all variables were included in the 
regression model, it was found that perceived control (B=0.526, p<0.001) and 
willingness to pay more (B=0.260, p<0.001) had significant effects on psychological 
ownership. Furthermore, the results revealed that perceived control and willingness to 
pay more had significant interaction effect on psychological ownership (B=0.129, 
p<0.001). In line with this finding, H2 hypothesis of the study was supported. In other 
words, it is understood that the relation between perceived control and psychological 
ownership is moderated by Mercedes brand automobile owners’ willingness to pay 
more. It is seen that the effect of perceived control on psychological ownership 
increases when the willingness to pay more is high, and if this willingness is low, this 
relation is not affected much. As a whole, it can be stated that as the perceived control 
of customers who are more willing to pay more increases, their psychological 
ownership level also increases. It was found that tolerance value was above 0.2 and VIF 
value was below 10 (Gürbüz and Şahin, 2016, p. 273). In this case, it can be said that 
there is no multicollinearity problem. 

Conclusion and Discussion 
This study is believed to greatly contribute to the literature by tackling 

psychological ownership within the framework of consumer behaviour. An empirical 
study was conducted on Mercedes brand automobile owners in Turkey and the study 
investigated the effect of perceived control on psychological ownership of Mercedes 
owners as well as the moderating role of willingness to pay more in this effect. 
Accordingly, effects between the variables were analysed with hierarchical regression 
analysis and a number of findings have been found regarding the relation between 
perceived control and psychological ownership. 

Based on analysis results, it was concluded that there was a significant relation 
between perceived control and psychological ownership and perceived control had a 
positive effect on increase in psychological ownership. It is seen that this finding is 
consistent with similar studies in the literature (Pierce, Kostova and Dirks (2001, 2003); 
Zhao, Chen and Wang, 2016, p. 967; Lee and Chen, 2011, p. 292; Uçar, 2016, p. 52). It 
was expected that perceived control would have positive and high level effect on 
psychological ownership to be developed by automobile owners towards Mercedes 
brand because perceived control primarily relies on having control over the object. 
Willingness to pay more is also considered to be a variable which affects consumer 
behaviour. Therefore, this study investigated moderating role of willingness to pay more 
in the effect of perceived control on psychological ownership. The findings showed that 
willingness to pay more had a moderating role in the effect of perceived control on 
psychological ownership. It has been expected that there would be stronger relation 
between perceived control and psychological ownership in individuals who were more 
willing to pay more compared to those who were less willing to pay more, and analysis 
results revealed that the findings were in line with this expectation. Therefore, it has 
been concluded that the relation between perceived control and psychological 
ownership was stronger in individuals who were more willing to pay more to have a 
Mercedes brand automobile. 


