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ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Bu araştırmanın amacı, çalışan sesliliği kavramına ilişkin Türkiye örnekleminde gerçekleştirilen
araştırmalar bağlamında sistematik bir inceleme ve değerlendirme yapmaktır. İlk kısımda, alandaki
araştırmacıların metodolojik yönelimleri incelenmiş, daha sonra ise çalışan sesliliğinin hangi öncül ve
sonuç değişkenleri ile ilişkilendirildiği tespit edilerek genel bir modele ulaşılmıştır. İkinci kısımda,
alandaki araştırmalarda edinilmiş bulguları sentezlemek suretiyle 6 meta-analiz çalışması
kurgulanmıştır.
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Yöntem – Araştırmada Schmidt ve Hunter’ın (2015) esaslarını ortaya koyduğu psikometrik meta-analiz
yöntemi takip edilmiş ve veri analizinde Comprehensive Meta-Analysis (CMA) yazılımı kullanılmıştır.
Araştırma kapsamında gerçekleştirilen 6 farklı meta-analizde, etki büyüklüğü değerlerinin
hesaplanmasında korelasyon değerleri kullanılmıştır.
Bulgular – Türkiye örnekleminde gerçekleştirilmiş 21 araştırmadan elde edilen 23 veriyi (k) kullanarak
yapılan meta-analizlerde (N=7734), çalışan sesliliği ile psikolojik rahatlık ve etik iklim arasında güçlü
düzeyde, lider-üye etkileşimi arasında orta düzeyde, çalışan performansı arasında zayıf düzeyde pozitif
yönlü anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Çalışan sesliliği ile örgütsel adalet ve işten ayrılma niyeti
arasındaki ilişkiye yönelik olarak yapılan meta-analizlerde ise istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara
ulaşılmamıştır.
Tartışma – Bu araştırmanın sonuçları genel anlamıyla değerlendirildiğinde, ulusal yazında çalışan
sesliliği alanının hala bakir kabul edilebilecek bölümlerinin bulunduğu sonucuna ulaşılabilir. Alan, gerek
yaklaşım ve metodoloji bakımından gerekse araştırma değişkenleri bakımından çeşitlendirilip
zenginleştirilmeye ihtiyaç duymakta ve araştırmacılara, buna olanak sağlayacak potansiyeli
vadetmektedir.
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Purpose – The purpose of this research is to make a systematic review and evaluation of the employee
voice concept, in the context of sample surveys conducted in Turkey. In the first part, the methodological
orientations of the researchers in the field were examined, and then a general model was reached by
determining which antecedent and outcome variables associated with the employee voice. In the second
part, 6 meta-analysis studies have been designed by synthesizing the findings obtained in the researches
in the field.
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Design/methodology/approach – In the research, psychometric meta-analysis method, which was
established by Schmidt and Hunter (2015), was followed and Comprehensive Meta-Analysis (CMA)
software was used for data analysis. Correlation values were used to calculate the effect size values in 6
different meta-analyzes conducted within the scope of the research.
Findings – In the meta-analyses (N=7734) carried out by using the 23 data (k) obtained from 21 surveys
in Turkey sample, it was observed that there was a strong positive relationship between employee voice
and psychological safety and ethical climate, moderate level positive relationship between employee
voice and leader-member exchange, and weak level positive relationship between employee voice and
employee performance. No statistically significant results were found in meta-analysis about the
relationship between employee voice and organizational justice and intention to leave.
Discussion – When the results of this research are evaluated in general terms, it can be concluded that
there are still parts in the field of employee voice in the national literature that can be considered intact.
The field needs to be diversified and enriched both in terms of approach, methodology, and research
variables, and offers the potential to enable researchers to do so.
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