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Amaç – Bu araştırmanın amacı, liderlik kavramının EFQM alt boyutları arasındaki bağı bulmak ve 
hangi boyutun liderlik için önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 

Yöntem – Yapı düzeyi, olgunluk veya sektör seviyelerinden farklı olarak yönetim bilimleri, her 
kurumun başarıya ulaşabilmesi ve kendi yapısına uygun yönetim sistemini oluşturma nedenlerini 
gözle görülür bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu nedenlere sonuçlar bulmak amacıyla da farklı 
öneri ve yaklaşımların iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu sistemler, farklı boyutları olan 
yönetimin bir kısmı ile ilgilenmekte ve bu kısımlara yapılmasını uygun gördüğü özel standartlarla 
boyutun çerçevesini oluşturmaktadır. Lakin çok boyutlara sahip olan yönetim, işin kendisine ve işe 
yapan kurumlar veya işletmelere göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla her ölçeğin içinde 
bulunan ve aynı zamanda farklı sektördeki işletme ve kuruluşların yönetim bakış açılarını 
sorgulayabilmeleri için kolayca uygulanabilir bir araca ihtiyaç duyulmaktadır. Tam da bu durumda,  
bu ihtiyaca cevap verecek EFQM Mükemmellik Modeli kolay bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. 
EFQM bu bağlamda liderlik kavramı içinde araştırılması gereken ve alt boyutlarının liderlik ile 
çağırışım yapması önemlidir. Araştırma Karabük Devlet Hastanesinde çalışan 267 kişiye anket 
yöntemiyle uygulanmıştır. 158 kişinin anketi yapısal eşitlik analizi ile yorumlanmıştır. 

Bulgular – Elde edilen bulgulara göre boyutlar arasındaki tüm ikili korelasyon katsayıları 
istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve yüksek düzeyde bulunmuştur. En yüksek korelasyon 
katsayısı boyut c ile boyut d arasında (0,994), en düşük korelasyon katsayısı boyut a ile boyut e 
arasında (0,831) hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre liderlik boyutlarından herhangi birisinde 
gerçekleştirilecek olan algı iyileştirmesi diğer boyutlara da pozitif yönlü ve yüksek oranda algı 
iyileşmesi olarak yansıyacağı şeklinde yorum yapılabilir. 

Tartışma – Kurumun yönetim sisteminin geliştirilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi boyut 
incelendiğinde ise a boyutuna benzer sonuç çıktığını söylenebilir. ‘’ Yönetim çalışanlarla açık ve 
dürüst iletişimi yaklaşımı uygulamaktadır.’’ İfadesinin boyut içinde liderlik üzerinde en büyük 
etkiye sahip olduğunu görülmektedir. Kurumun yönetim sisteminin geliştirilmesi ve sürekli olarak 
iyileştirilmesi boyutunda kurumun yönetim sisteminin geliştirilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi 
boyutu incelendiğinde ise a boyutuna benzer sonuç çıktığını söylenebilir. ‘’ Yönetim çalışanlarla açık 
ve dürüst iletişimi yaklaşımı uygulamaktadır.’’ İfadesinin boyut içinde liderlik üzerinde en büyük 
etkiye sahip olduğunu görmekteyiz. Paydaşlarla etkileşime girme boyutuna bakıldığında ‘’ 
Yönetim, yapıcı eleştiriye açıktır.’’ ve ‘’Yönetim, tedarikçileri uzun dönem ortağı olarak ele 
almaktadır.’’ İfadeleri diğer ifadelere göre daha düşük etkilere sahip olmakla beraber ‘’Karar alırken 
bu kararların içsel ve dışsal etkilerini ve yansımalarını dikkate almaktadır.’’ ifadesi bu boyutun en 
yüksek etkiye sahip ifadesi olarak belirlenmiştir. Personelin mükemmellik kültürünü geliştirme 
boyutu incelendiğinde ifadelerin etkileri hemen hemen aynı seviyede olduğu görülmüştür. ‘’ 
Yönetim, hedeflere ulaşma konusunda çalışanları desteklemektedir.’’ İfadesi boyutun en yüksek 
etkiye sahip ifadesi olarak söylenebilir. Personelin mükemmellik kültürünü geliştirme boyutu 
incelendiğinde ifadelerin etkileri hemen hemen aynı seviyede olduğu görülmüştür. ‘’ Yönetim, 
hedeflere ulaşma konusunda çalışanları desteklemektedir.’’ İfadesi boyutun en yüksek etkiye sahip 
ifade olduğu görülmüştür. Örgütsel değişimi tanımlama ve öncülük etme boyutunda da diğer 
boyutlara benzer olarak birbirine yakın etkilerde bulunan ifadeler yer almaktadır. ‘’ Örgütte 
değişimi tetikleyen içsel ve dışsal faktörleri doğru algılamaktadır.’’ İfadesi boyutun en yüksek etkiye 
sahip ifade olarak görülmektedir. 
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Purpose – The aim of this study is to find out the link between EFQM sub-dimensions of leadership 
concept and reveal which dimension is important for leadership. 

Design/methodology/approach – Unlike structure level, maturity or sector levels, management 
sciences clearly reveal the reasons why each institution can achieve success and create a 
management system that suits its own structure. It also contributes to the improvement of different 
proposals and approaches in order to find results for these reasons. These systems deal with a part 
of the management with different dimensions and form the framework of the dimension with the 
special standards it deems appropriate to be done to these parts. However, management, which has 
many dimensions, differs according to the job itself and the institutions or businesses that make it 
work. Therefore, there is a need for an easily applicable tool in order to question the management 
perspectives of enterprises and organizations in different scales and also in different sectors. In this 
case, the EFQM Excellence Model emerges as an easy tool to meet this need. In this context, EFQM 
should be investigated within the concept of leadership and it is important that the sub-dimensions 
associate with leadership. The research was applied to 267 people working in Karabük State Hospital 
by questionnaire method. The questionnaire of 158 people was interpreted by structural equation 
analysis. 

Findings – According to the findings, all correlation coefficients between the dimensions were found 
to be statistically significant, positive and high. According to the findings, all correlation coefficients 
between the dimensions were found to be statistically significant, positive and high. According to 
these results, it can be interpreted that perception improvement to be realized in any of the 
leadership dimensions will be reflected to other dimensions as positive and high rate perception 
improvement. 

Discussion – It can be said that when the dimension is examined, the results of the improvement of 
the management system of the institution are continuously improved. Management applies an open 
and honest communication approach with employees. ’’Management applies an open and honest 
communication approach with employees. ’’ It is seen that his statement has the greatest impact on 
leadership within the dimension. It can be said that when the dimension of developing and 
continuously improving the management system of the institution is examined and the dimension 
of improving the management system of the institution is similar to the dimension a. ’’ Management 
is open to constructive criticism. ’’ and ’’ Management considers suppliers as long-term partners. ’’ 
While his statements have lower effects than other statements ‘’ He takes into consideration the 
internal and external effects and reflections of these decisions when making decisions. ’’ is the most 
effective expression of this dimension. When the dimension of developing the culture of excellence 
of the staff is examined, it is seen that the effects of the expressions are almost the same level. ’’ 
Management supports employees in achieving their goals. ’’ Expression dimension was found to be 
the most effective expression. In the dimension of defining and leading organizational change, there 
are expressions that have similar effects similar to other dimensions. ‘’ It correctly perceives internal 
and external factors that trigger change in the organization.’’ expression is seen as the expression 
with the highest effect of the dimension. 
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