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Özet  

Bu çalışmanın amacı otantik liderlik ile bilgi yönetimi arasındaki ilişkide örgüt 
kültürünün düzenleyici bir rolü olup olmadığını araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde çalışan öğretim üyeleri oluşturmaktadır. 8 
akademik birimde çalışan 103 öğretim üyesine anket uygulanmış ve analiz yapılmıştır. 
Elde edilen veriler üzerinde frekans analizi, doğrulayıcı faktör analizi, güvenilirlik 
analizi, korelasyon analizi ve düzenleyici etkiyi ölçmek amacıyla hiyerarşik regresyon 
analizleri uygulanmıştır. Bulgulara göre otantik liderlik ile bilgi yönetimi arasında 
pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. Buna karşılık destekleyici örgüt kültürünün bilgi 
yönetimi ile otantik liderlik arasındaki ilişkide düzenleyici bir etkiye sahip olmadığı 
bulunmuştur. Bu sonuçların yanında teori ve uygulama açısından bazı kısıtlar ve 
gelecekteki araştırmaları yönlendirme bakımından öneriler sunulmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Bilgi yönetimi, destekleyici örgüt kültürü, liderlik, otantik liderlik, 
örgüt kültürü 
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Abstract 
The aim of this study is to investigate whether organizational culture plays a 

moderating role in the relationship between authentic leadership and knowledge 
management. The sample of the study consists of the faculty members working at 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University. A questionnaire was applied to 103 faculty 
members working in 8 academic units and analyzed. Hierarchical regression analyzes 
were performed to measure frequency analysis, confirmatory factor analysis, reliability 
analysis, correlation analysis and moderating effect. According to the findings, there is 
a positive and significant relationship between authentic leadership and knowledge 
management. On the other hand, it has been found that the supportive organization 
culture has no moderating effect on the relationship between knowledge management 
and authentic leadership. In addition to these results, some limitations in terms of 
theory and practice and suggestions for future research are presented. 
Keywords: Knowledge management, supportive organizational culture, leadership, 
authentic leadership, organization culture  
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